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Z á p i s n i c a č. 1/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Fričovce 

konaného dňa 5.2.2019 o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu vo 

Fričovciach 

 

Prítomní: viď prezenčná listina  

 

Program zasadnutia: 

 
1. Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu 

3. Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia (od 13.12.2018) 

4. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

5. Návrh na schválenie VZN č. 1/2019  o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Fričovce 

6. Návrh na ustanovenie funkcie preventivára požiarnej ochrany obce Fričovce 

7. Návrh na schválenie harmonogramu zasadnutia OcZ na rok 2019 

8. Návrh na kúpu  pozemku KN-C č. 501, LV č. 746 do vlastníctva obce 

9. Návrh na kúpu bytového domu s.č. 225 do vlastníctva obce  

10.  Prejednanie dohody o vysporiadaní pozemkov pod ČOV 

11.  Návrh na schválenie kúpy prvkov workoutového ihriska do anglickej záhrady 

12. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2/2019 

13. Návrh na schválenie pracovného poriadku Obce Fričovce 

14. Rôzne 

15. Dopyty a dotazy občanov 

16. Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce privítal poslancov OZ a prítomných občanov a konštatoval, že je prítomných 6 

poslancov. Poslanec Peter Vozár sa ospravedlnil z pracovných dôvodov. Zastupiteľstvo je teda 

uznášaniaschopné v každom bode rokovania. Za zapisovateľa starosta navrhol Ing. Luciu 

Vozárovú a za overovateľov p. Jána Ivana a p. Lýdiu Pribulovú. O tomto návrhu dal poslancom 

hlasovať.  

Návrh na uznesenie č. 26:   

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach určuje za zapisovateľa Ing. Luciu Vozárovú, za 

overovateľov zápisnice Jána Ivana a Lýdiu Pribulovú. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

K bodu č. 2: Schválenie programu 

Starosta obce predniesol návrh programu a vyzval poslancov, aby predniesli prípadný návrh na 

doplnenie. Žiadny návrh nebol dodaný, preto predniesol návrh uznesenia o schválení, ktorý bol 

jednohlasne schválený. 

Návrh na uznesenie č. 27:  
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Obecné zastupiteľstvo  program zasadnutia OcZ Fričovce tak ako bol zverejnený.   

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Program zasadnutia 

         

K bodu č. 3: Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia (od 13.12.2018) 

Starosta predniesol správu o činnosti od posledného zasadnutia. Zameral sa na zložité rokovania 

s Ing. Toporom ohľadom kanalizácie a ČOV, prístupových ciest a pod., informoval o výzve 

prokurátora, rokovaní s dlžníkmi, spracovaní POH a úrovni separácie odpadu vo Fričovciach, 

stave podaných projektoch, o ukončení súkromného zdravotníckeho stacionára z dôvodu kontroly 

zo strany poisťovne, ukončení činnosti MUDr. Barlu, pripravovaných spoločenských podujatiach, 

snahe presunúť dopravné značenie zo západnej strany vstupu do obce, o žiadostiach na SPF, 

o aktuálnych výzvach a záujme poslancov uchádzať sa o ne. Správa je súčasťou prílohy. 

Vzhľadom na to, že nepadli žiadne otázky, ani pripomienky zo strany poslancov predniesol 

starosta návrh uznesenia, o ktorých dal hlasovať. Všetci prítomní boli za návrh. 

 

Návrh na uznesenie č. 28:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach berie na vedomie správu starostu obce o činnosti v obci od 

posledného zasadnutia (t.j. od 13.12.2018).                  

                                    

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Správa o činnosti 

 

K bodu č. 4: Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

Starosta obce sa vrátil k uzneseniam č. 21, 24, 10/4/2018, 11/4/2018, 13/3/2018 a 4/5/2018. 

Informoval o ich plnení, resp. o dôvodoch ich nenaplnenia. Poslanci nemali otázky k týmto 

informáciám a návrh starostu na uznesenie schválili všetkými hlasmi. 

 

Návrh na uznesenie č. 29:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach berie na vedomie informáciu starostu obce o plnení 

uznesení predchádzajúcich zasadnutí OcZ. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Správa o plnení uznesení 

 

K bodu č. 5: Návrh na schválenie VZN č. 1/2019  o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Fričovce 

 

Starosta obce predniesol návrh VZN č. 1/2019, ktorého obsahom bolo zohľadnenie dotácie štátu 

na podporu výchovy k stravovacím návykom vo veku od 2-6 rokov, konkrétne v §5 ods.2 VZN. 



 

Zápisnica č. 1/2019 z  5.2.2019 
 Strana 3 
 

Starosta vyzval poslancov na vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu s návrhom, že zvyšných 14 

centov, ktoré je nutné doplatiť k stravnej jednotke 1,34 bude znášať rodič tak ako sa to odsúhlasilo 

na pracovnom stretnutí. Poslanec Dzivý Balucha  vyjadril podporu danému návrhu argumentujúc, 

že nebude dochádzať k plytvaniu jedla plynúceho z bezdôvodného nahlásenia stravníka, aj keď je 

vedomosť o tom že nedôjde a stým späté dodatočné náklady. Všetci poslanci podporili toto 

stanovisko s presvedčením, že pre rodiča to nebude zaťažujúce. Starosta súhlasil so záverom 

a predniesol návrh uznesenia na schválenie VZN, ktoré bolo poslancami jednohlasne schválené.   

 

Návrh na uznesenie č. 30: 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje predložený návrh VZN č. 1/2019 o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

zriadených obcou Fričovce. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Návrh VZN č. 1/2019 

 

K bodu č. 6: Návrh na ustanovenie funkcie preventivára požiarnej ochrany obce Fričovce 

Starosta obce vysvetli poslancom potrebu existencie preventivára požiarnej ochrany v súlade so 

zodpovednosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi, konkrétne §15, ods. 2 zákona č. 314/2001 

Z.z.. Informoval o podnete na podnikateľský subjekt pôsobiaci v obci a následnej výzve HaZZ 

predostrieť záznamy o realizovaní preventívnych kontrol. Keďže podnikateľské subjekty 

pôsobiace v obci ešte neboli kontrolované zazmluvnil starosta osoby na to oprávnené 

a kvalifikované a predostrel návrh na preventivára. Doplnil, že členovia miestnej DHZ robili 

preventívne prehliadky u súkromných osôb, avšak do piatich rokoch  spoločnosť ATH- PO 

zrealizuje opätovné prehliadky aj u nich.  K návrhu nemal nikto námietky, preto starosta 

predniesol návrh uznesenia, ktorý bol schválený.  

 

Návrh na uznesenie č. 31:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  ustanovuje Ing. Štefana Tebeláka, nar. 18.7.1983, do 

funkcie preventivára požiarnej ochrany obce Fričovce. 

                                    

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 7: Návrh na schválenie harmonogramu zasadnutia OcZ na rok 2019 

Starosta obce predniesol návrh harmonogramu zasadnutí OcZ na rok 2019, ktorý bude zaslaný 

každému poslancovi a zverejnený na obecnej stránke v snahe umožniť poslancom naplánovať si 

časový priestor pre zasadnutie a zabezpečiť bohatú účasť obyvateľov na zasadnutiach. Starosta 

doplnil, že v prípade potreby sa budú konať aj zasadnutia mimo tohto harmonogramu. Poslanci 

s návrhom súhlasili a poprosili o zaslanie harmonogramu aj emailom. Návrh uznesenia 

o schválení bol jednohlasne schválený. 
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Návrh na uznesenie č. 32:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje Harmonogram zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva vo Fričovciach na rok 2019.  

                                    

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Návrh harmonogramu zasadnutí 

 

K bodu č. 8: Návrh na kúpu  pozemku KN-C č. 501, LV č. 746 do vlastníctva obce 

Starosta obce prečítal ponuku pána T. Segeďu, M. Maárovej a J. Vozára na odpredaj pozemku 

parc. č. KNC 501 (záhrady) vo výmere 1753 m2 nachádzajúceho sa za kaštieľom Fričovce za 

predpokladanú cenu 9 € m2. Starosta doplnil, že obecné zastupiteľstvo môže navrhnúť aj nižšiu 

cenu v prípade záujmu o pozemku a odpoveď zašle ponuke. Poslanec Ivan sa dopytoval na záujmy 

obce a využitie pozemku. Starosta informoval, že v súčasnosti nie sú v navrhovanom území 

naplánované aktivity, keďže pozemok je zaťažený ochranným pásmom národnej kultúrnej 

pamiatky, prechádza cez neho kanalizačný zberač od Šindliara a plyn a navyše z východnej strany 

zasahuje obmedzuje vlastníctvo ochranné pásmo cesty II. Triedy a zo západnej ochranné pásmo 

Kopytovského potoka. Z toho dôvodu je tam úplne vylúčená výstavba a veľmi obmedzené ďalšie 

aktivity. Vie si však predstaviť využitie v podobe parku, ihriska a podobne. Poslanec Cicoň sa 

dopytoval, či je možný prístup ku kompostovisku okolo pozemku. Starosta odvetil že áno v súbehu 

potoka, keďže najužšie miesto prístupovej cesty ma 3 m. Starosta doplnil, že týmto úsekom by sa 

mohla tiahnuť aj prípadná cyklotrasa. Starosta však zopakoval návrh na predostrenie ceny a jej 

ponuky zo strany obce, ale zdôraznil že plne rešpektuje rozhodnutie OZ.. P. Cicoň bol proti keďže 

nevidí dôvod na kúpu takéhoto pozemku. K tomu názoru sa priklonili aj ostatní poslanci. Starosta 

preto následne predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo jednohlasne zamietnuté. 

 

Návrh na uznesenie č. 33:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje kúpu pozemku par.č. KN-C 501 (druh: záhrady), 

evidovanú na LV č. 746 v celkovej výmere 1 753 m2 do vlastníctva obce.                                                                                                            

                       

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 6 

Za: 0 Zdržal sa: 0 

Príloha: Cenová ponuka – priamy predaj  

 

Prijaté uznesenie č. 33: 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach neschvaľuje kúpu pozemku par.č. KN-C 501 (druh: 

záhrady), evidovanú na LV č. 746 v celkovej výmere 1 753 m2 do vlastníctva obce.  

 

K bodu č. 9: Návrh na kúpu bytového domu s.č. 225 do vlastníctva obce  

Starosta obce predniesol návrh kúpu bytového domu súp. č. 225 od sociálne slabších občanov, 

ktorý je v dezolátnom stave v hodnote 10 000 eur od p. Čarného, ktorý predostrel ponuku. Hodnota 

znaleckého posudku, ktorý dal vypracovať starosta obce je 13 516,19 eur. Stavba je postavená na 

pozemku vo vlastníctve SPF, prístupová cesta je vo vlastníctve Ing. Martina Topora, stavba je 

podmočená, časť budovy spadla vplyvom poveternostných podmienok, strecha je z východnej 

strany otvorená, znančne znehodnotená, komíny nevyhovujú normám. Starosta doplnil, že išlo 
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o snahu nadstaviť bytovku v rómskej osade a poskytnúť ubytovanie obyvateľom, ktorým daný 

stav ohrozuje zdravie a následne postaviť buď novú, alebo zrekonštruovať túto stavbu do stavu 

v súlade s normami a požiadavkami na bezpečnosť. Vzhľadom na nastavenie výzvy ministerstva 

vnútra na prestupové bývanie, ktorej sa venoval v bode č. 3 v správe o činnosti, táto možnosť žiaľ 

v tomto momente neprichádza do úvahy. Vzhľadom na uvedené poslanec Cicoň vyjadril názor, že 

nesúhlasí s daným odkúpením. P. Ivan rovnako dôvodil, že v prípade , že nemáme variant B 

nemôžeme sa vystaviť takémuto vysokému riziku, aby došlo k ublíženiu na zdraví či ohrozeniu 

životov obyvateľov bývajúcich v budove vo vlastníctve obce. Vyjadril ľútosť nad tým, že štát 

nerieši takúto situáciu. Slovo dostali aj obyvatelia bytového domu, ktorí boli prítomní. P. Vargová 

hovorila o tom, že ona s manželom mali záujem o odkúpenie od. P. Mamráka a následne od p. 

Čarného, avšak p. Čarný mal podmienky, že sa odkúpi cely bytový dom, nie samostatne po byte. 

P. Vargová doplnila, že ona mala snahu si dom udržiavať, nie ako ostatní. Starosta doplnil, že 

budova je dlhodobo bez stavebného zásahu a údržby, keďže základným argumentom je, že to nie 

je vlastníctvo nájomcov a nevedeli čo s nimi vlastník urobí. Budova je už dlhodobo na predaj, bol 

zverejnený aj inzerát, prišli aj uchádzači ale doteraz nik nemal záujem. P. Dzivý Balucha upozornil 

na druhé hľadisko, že to niekto cudzí kúpi a môže sa stať, že vyhodí súčasných obyvateľov 

a nasťahujú sa neprispôsobiví neznámi ľudia a na svete bude nový problém. Navrhol, aby obec 

odkúpila cely bytový dom  a následne predala nájomcom, na to však nie sú záruky že tí budú 

ochotní, ale najmä schopní si odkúpiť byt. Starosta doplnil, že dvaja z troch nájomcov sú veľkými 

dlžníkmi na daniach a poplatkoch a je malá pravdepodobnosť, že si budú schopní danú 

nehnuteľnosť kúpiť. Poslanci sa zhodli, že nateraz nebudú kupovať danú stavbu, až pokiaľ 

nenastanú nejaké zmeny a šanca na odkúpenie doterajšími vlastníkmi. Starosta predniesol návrh 

na uznesenie. Výsledok hlasovania je znázornený nižšie. 

 

Návrh na uznesenie č. 34:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k 

nehnuteľnosti, predmetom ktorej je odkúpenie bytového domu s.č. 225 do vlastníctva Obce 

Fričovce od  spoločnosti Karpatovka s.r.o., Chminianska Nová Ves..  

                                    

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 5 

Za: 0 Zdržal sa: 1 (Ing. Štefan Dzivý Balucha) 

 

K bodu č. 10: Prejednanie dohody o vysporiadaní pozemkov pod ČOV 

 

Starosta obce predniesol návrh In. Martina Topora, ktorý sa dozvedel o bezodplatnom prevode 

pozemkov v okolí a pod rybníkom na obec, na vyrovnanie vzájomných záväzkov vo vzťahu 

k prístupovej ceste a pozemku pod rybníkom. Starosta  oboznámil poslancov so stavom riešenie 

problematiky vysporiadávania vzťahov s Ing. Toporom a stave žaloby o vecné bremeno. Keďže 

doteraz nie je uznesenie o schválenie podania žaloby, predniesol túto záležitosť do bodu znesenia. 

AJ napriek viacerým pokusom o urovnanie vzťahu a žiadostiach poslancov o podanie žaloby vo 

veci a riešenie problematiky súdnou cestou, tieto dopyty boli stále na pracovných stretnutiach. 

Poslanec Ivan vyjadril názor, že netreba už s Ing. Toporom vyjednávať a ísť cielene v medziach 

zákona v snahe zabrániť rozličným pokusom vydierania a zastrašovania obce. P. Cicoň sa 
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opakovane dopytoval na stav riešenie súdnou cestou a zdôrazňoval, že je to jediná cesta ako 

komunikovať s Ing. Toporom. Pripomenul minulosť, jeho zavádzajúce tvrdenia a neustále zmeny 

postojov. Keďže ide o nedôveryhodnú osobu, nie je možné s takým človekom dohodnúť 

zmysluplné závery. Všetci poslanci boli za neprístupenie na podmienky dohody, keďže sú úplne 

nevýhodné pre obec, Ing. Topor nemá hodnoverné doklady na vlastníctvo rybníka, s ktorými chce 

obchodovať a navyše dohoda vzájomnej spolupráca je v praxi nerealizovateľná. P. Ivan 

spochybnil vlastníctvo stavby rybníka Ing. Toporom a poukázal na stroskotanie všetkých dohôd. 

P. Dzivý Balucha zastal rovnaký názor. Starosta ozrejmil všetky nároky a zlyhania dohôd 

a zastrašovanie obyvateľov, ako aj podnikateľov, ktorí majú sídlo a trvalý pobyt v areáli a okolí 

hospodárskeho dvora. Pripomenul výzvu zaslanú do ich rúk na zapojenie sa do spoločnej žaloby 

a spolupodieľaní sa na nákladoch. Zaevidoval kto všetko má záujem o zapojenie sa a následne 

predniesol návrh uznesenia, ktoré bolo jednohlasne schválené. 

 

Návrh na uznesenie č. 35:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach 

a) neschvaľuje  ponuku Ing. Martina Topora, ohľadom vysporiadania vzájomných záväzkov 

k pozemku par.č. KN – C 520/9 a KN-C  520/10, ako aj prístupovej cesty k nej, ktorej predmetom 

je  odovzdanie: 

- prístupovej cesty o šírke 6 m  na par.č. KN-C 507,  

- plochy okolo rybníka  par. č. KN-C 508, druh: ostatná plocha v celkovej výmere     

  4863m2 

- 1/3 vodnej plochy rybníka , par. č. KN-C  507  

Za protihodnotu: 

- 2/3 stavby rybníka  

- pozemok pod ČOV par. KN-C č. 520/9,  KN-C č.520/10 a za ČOV  KN-C  č. 520/17 

- prenájom prístupovej cesty k ČOV, pričom náklady na opravu a rekonštrukciu cesty budú 

znášať  obidve strany spoločne 

- opravy, údržbu a rekonštrukciu prívodného kanála, budú znášať obidve strany spoločne  

b) Odporúča starostovi obce v čo najkratšom čase podať žalobu o zriadenie vecného bremena na 

prístup k ČOV cez parcely vo vlastníctve Ing. Martina Topora, bytom 082 35  Bertotovce 134. 

c) Odporúča starostovi zapojiť do spoločnej žaloby všetky subjekty, ktoré prejavia záujem o 

zriadenie vecného bremena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Výsledky hlasovania za uznesenie:35/A 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Výsledky hlasovania za uznesenie:35/B 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 35/C 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

 

Príloha: návrh Ing. Martina Topora 
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K bodu č. 11: Návrh na schválenie kúpy prvkov workoutového ihriska do anglickej záhrady  

Starosta predniesol poslancom cenovú ponuku od spoločnosti REATEK s.r.o.. Starosta zdôvodnil 

potrebu zakúpenia prvkov na vonkajšie ihrisko jednak dopytom od obyvateľov, najmä mamičiek, 

ktoré dohliadajú v parku na svoje deti, ale aj snahou neustáleho skvalitňovania služieb v parku, 

ktorý je navštevovaný množstvom ľudí, je akousi reklamnou skriňou služieb, ktoré obec poskytuje 

rodinám. Preto je potrebné venovať sa jej neustálemu rozvoju. Snahou starostu je pravidelne 

v menších čiastkach dopĺňať sortiment prvkov tak, aby to nezaťažilo rozpočet a postupovať 

cielene v snahe deliť finančné prostriedky na šport medzi futbalové ihrisko, mládežnícke centrum, 

asfaltové ihrisko a detské ihrisko, príp. ďalšie lokality. Zároveň doplnil, že ide o najlacnejšiu 

ponuku, ktorej platnosť sa nemení už dva roky. Navrhol tri prvky, pričom nechal poslancom zvážiť 

či s návrhom súhlasia. Nechal ponuku kolovať. P. Pribulová navrhla pozmeňujúci návrh, aby sa 

prvky zamerali skôr na ženy, ako kombinácia pre mladých aj ženy, keďže posilňujúca mládeže 

nepríde kvôli jednému prvku cvičiť na ihrisko. Starosta dal návrhu za pravdu, pričom navrhli sa 

dve cvičiace prvky tak, aby neprekročili sumu 1 500 eur. Všetci poslanci súhlasili s návrhom a tak 

starosta predniesol návrh uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie č. 36:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje  nákup vonkajších posilňovacích strojov do 

anglickej záhrady  v celkovej výške do 1 500,- Eur podľa cenovej ponuky, predloženej starostom 

obce.                          

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: cenová ponuka spoločnosti REATEK s.r.o. 

 

K bodu č. 12. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2/2019 

Starosta predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2/2019, v rámci ktorej 

upravil bežné príjmy v časti daň z príjmov fyzických osôb. Ktorej predpoklad sa navýšil o vyše 

17 000 eur, daň za ubytovanie a transfery podľa reálneho schválenia. V rámci príjmových 

finančných operácií došlo taktiež k navýšeniu zostatkov z minulých rokov v ZŠ SZP, 5 r. deti 

a školskej jedálne. Výdavky sa upravili podľa výšky transferov, pričom sa navýšili kapitálové 

výdavky na vodovod a zlepšenie prístupu k pitnej vode (úhrada faktúry za projektanta). Rozpočet 

je po zmene vyrovnaný. Starosta vyzval na otázky poslancov. Nepadli žiadne, teda len doplnil, že 

projekt na zlepšenie prístupu k pitnej vode bude podaný tohto roku a predniesol návrh na 

uznesenie, ktorý bol jednohlasne schválený. 

 

Návrh na uznesenie č. 37:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje predloženú zmenu rozpočtu obce rozpočtovým 

opatrením  č. 1/2/2019. 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 13: Návrh na schválenie pracovného poriadku Obce Fričovce 

Starosta predniesol návrh pracovného poriadku pre zamestnancov obce Fričovce. V súlade so 

zákonom o obecnom zriadení však upozornil na to, že pracovný poriadok sa neschvaľuje obecným 

zastupiteľstvom, keďže zákon vymedzuje túto právomoc starostovi obce. Starosta však vzhľadom 

na snahu transparentnosť predostrel návrh poslancom a upozornil ich na najdôležitejšie zmeny, 

ktoré plynú z novelizácie zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákonníka 

práce. Následne vyzval poslancov na otázky. Nebol vznesený žiaden dopyt, teda starosta 

predniesol návrh uznesenia, ktorý bol schválený všetkými hlasmi.  

 

Návrh na uznesenie č. 38:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach berie na vedomie pracovný poriadok zamestnancov obce 

Fričovce z 5.2.2019.  

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Pracovný poriadok zamestnancov Obce Fričovce 

 

K bodu č. 14: Rôzne 

Starosta obce oboznámil prítomných s predloženou zmluvou zo strany SPF na prevod pozemku 

par. č. KNC 801/2, pripomenul všetky okolnosti a  konania, ktoré predchádzali spracovaniu 

a schváleniu zmluvy. Následne vyzval poslancov na pripomienky príp. otázky k zmluve. 

Vzhľadom na to, že poslanci boli oboznámení s celým zdĺhavým procesom žiadostí zo strany obce  

a dokladovaním mnohých požiadaviek zo strany SPF,  samotný prevod je nevyhnutnou 

podmienkou na   výstavbu a kolaudáciu verejného vodovodu,  preto je podpis zmluvy žiadúci.  

Starosta obce následne vyzval poslancov aby hlasovali za návrh uznesenia č. 39 

 

Návrh na uznesenie č. 39 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva               

č. 00552/2019-PKZP-K400071/19.00 so Slovenským pozemkovým fondom Búdková 36, 817 15  

Bratislava na  odkúpenie  par. KN-C č. 801/2, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 600m2 

(ktorá vznikla odčlenením od parcely KN-E č. 843/1)  do vlastníctva  Obce Fričovce,     Fričovce 

č. 34   a to  za sumu 1980,- Eur (slovom: Jedentisícdeväťstoosemdesiat Eur) . 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K Bodu č. 15: Dopyty a dotazy občanov 

 

Starosta vyzval občanov na dotazy a otázky.  

P. Bartolomej Derner sa zaujímal o stav tribúny na futbalovom ihrisku. Obec investovala do 

zakúpenia stoličiek, ako aj materiálu na tribúnu, preto pre ochranu investovaného majetku, ale aj 

ochranu divákov pred dažďom je dobré dokončiť zastrešenie. Preto sa pýtal v akom je to stave. 

Starosta pripomenul celú genézu realizácie aktivity a vyjadril sa, že momentálne sa čaká na 
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statický posudok, bez ktorého nie je možné pokračovať. V akom stave spracovania je, musí 

konzultovať s Ing. Vladimírom Lackom, ktorý sa podujal to zabezpečiť, ako aj poskytnúť materiál 

na zhotovenie strechy. Obec má zabezpečiť dobrovoľníkov na zváračské práce. Z hľadiska obce 

bolo všetko splnené a prebiehajú konzultácie s p. Lackom, ktorý to prevzal pod svoju záštitu. 

Starosta doplnil, že sa s p. Lackom stretne do týždňa a prekonzultuje stav realizácie. O tom bude 

poslancov na ďalšom rokovaní OZ informovať. Poslanci, ako aj starosta vyjadrili aktivite plnú 

podporu, avšak túto aktivitu brzdia názory o pochybnostiach vo vzťahu k vlastníctvu objektu zo 

strany niektorých osôb. 

P. Ladislav Derner pripomenul žiadosť na vymedzenie aktivačných pracovníkov na upratovanie 

počas soboty. Táto téma zostáva otvorená, keďže je potrebné následne zabezpečiť aj kontrolu 

zodpovedným zamestnancom a to prináša dodatočné náklady. Starosta podotkol, že príp. 

schválením projektu MOPS sa pokúsi tento problém poriešiť. Zároveň doplnil, že hlavnú 

zodpovednosť za odpad znáša stále ten, čo ho vyhadzuje a nie obec následne hasiť problém a preto 

je potrebné upozorňovať nespratníkov na ich nekalú činnosť. 

P. Michalik sa dopytoval, či je možné VZN stanoviť úseky, ktoré nebudú odpratávané obcou, ale 

súkromnými osobami. Starosta odpovedal, že nie, že tým ideme nad rámec zákona, ktorý ma 

vyššiu právnu silu. P. Michalik sa sťažoval na odhŕňanie snehu na ceste prvej triedy zo strany 

dodávateľskej firmy SSC. Auto ide rýchlo a sneh kype až do súkromných dvorov. Starosta 

informoval, že daný problém riešil a vyvodzoval nápravu. Sťažností na údržbu bolo od 

súkromných osôb priamo na správcov viacero, preto spoločnosť zjednala nápravu. Starosta 

doplnil, že problém je aj s množstvom a agresivitou posypovej soli, ktorá spôsobuje znečistenie 

vôd v studni a rozpad betónu, či chodníka. Preto inicioval stretnutie so zodpovednými.  

 

 

K bodu č. 15 : Záver 

 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť, občanom za podnety a nápady a za vysokú účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

........................................... 

PhDr. Ján Mikula 

starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

   Ján Ivan                   .......................................... 

 

 

   Lýdia Pribulová  .......................................... 

 

 

 

Zapísala:  

   Ing. Lucia Vozárová ............................................. 


