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ZÁVERY Z ROKOVANIA č. 7 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach 

zo dňa 13.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí dňa 13.12.2018 nasledovné uznesenia: 

UZNESENIE č. 13:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach určuje za zapisovateľa p. Palenčárovú, za overovateľov 

zápisnice Bartolomeja Cicoňa a Jána Ivana. 

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

                                                                                                                     PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce         

UZNESENIE č. 14:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje: vypustenie bodu programu zasadnutia č. 6:Návrh 

na schválenie Smernice verejného obstarávania č 1/2018      

             

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

               PhDr. Ján Mikula         

                    starosta obce       
 UZNESENIE č. 15:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje doplnenie  programu zasadnutia  a to  bodom č. 6 

s novým znením : Bod č. 6 -    Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 6/12/2018 

 

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

             PhDr. Ján Mikula         

                  starosta obce       

 

UZNESENIE č. 16: 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje predložený program rokovania s doplnenými a 

vypustenými bodmi zasadnutia a upraveným číslovaním ďalšieho poradia.   

             

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                    starosta obce      

UZNESENIE č. 17:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením   

č. 5/11/2018                

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce      
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UZNESENIE č. 18:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Obce 

Fričovce, Ing. Milana Marchevského k návrhu rozpočtu obce Fričovce na rok 2019 a k viacročnému 

rozpočtu.                                                                                                                                                                                                                                          

             

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                    starosta obce      

UZNESENIE č. 19:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  

A)  schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2019. 

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

               PhDr. Ján Mikula 

                   starosta obce     

                                                                                                                                                                                                                                        

B) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021  

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                     starosta obce 

 

C) schvaľuje v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavenie a predkladanie 

rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020 bez programovej štruktúry.  

 

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

                   PhDr. Ján Mikula 

                       starosta obce 

UZNESENIE č. 20:  

Obecné zastupiteľstvo  vo Fričovciach schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

6/12/2018 

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

                   PhDr. Ján Mikula 

                       starosta obce  

UZNESENIE č. 21:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje predložený návrh Darovacej zmluvy č. 28/2018 so 

spoločnosťou Sandros, s.r.o., Prešov, predmetom ktorej je poskytnutie  daru vo výške 1200,- Eur na 

spolufinancovanie zakúpenia traktorovej kosačky do vlastníctva Obce Fričovce.   

                                                                                                                                                                                                                                        

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      
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UZNESENIE č. 22:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje poskytnutie príspevku na úhradu časti nákladov 

spojených s umiestnením sociálne odkázaného klienta Juraja Vargu, bytom Fričovce 61, 

umiestneného v domove sociálnych služieb Gabriela n.o. v Snine do výšky 200,-Eur/mesačne.  

                                                                                                             

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

          

UZNESENIE č. 23:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje žiadosť PhDr. Jána Mikulu, starostu obce Fričovce, 

o poskytnutie  náhrady platu za nevyčerpanú  dovolenku za rok 2018 v počte 19 dní.  

                                                                                                                                                                                                                                        

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      

 

UZNESENIE č. 24: 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  ukladá starostovi obce zaslať žiadosť p. Vozárovi, bytom 

Fričovce 57 a p. Koscelníkovi, bytom Fričovce 37 o vykonanie nápravy vo veci nezákonného 

odvedenia dažďových vôd zo strechy na chodník vo vlastníctve obce. 

 

 

 

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      

 

 

UZNESENIE č. 25:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje zriaďovaciu listinu hasičskej jednotky 

Dobrovoľného hasičského zboru obce Fričovce.                                                                                                                                     

 

                                                                                                      

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      

 


