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ZÁVERY Z ROKOVANIA č. 5/2019 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach 

zo dňa  14.10.2019 

(uznesenia č. 75-86) 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí dňa 14.10.2019 nasledovné uznesenia:   

UZNESENIE č. 75: (bod č. 2)  
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OcZ Fričovce, tak ako bol zverejnený. 

             

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

               PhDr. Ján Mikula         

                    starosta obce       
 UZNESENIE č. 76: (bod č. 3)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie správu o činnosti v obci  od posledného 

zasadnutia (teda od 5.9.2019 )         

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

             PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

UZNESENIE č. 77: (bod č. 4) 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie plnenie uznesení  č. 5/5/2018, 72,73,74

             

             

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                    starosta obce       

UZNESENIE č. 78:(bod č. 5) 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje  Kúpnu zmluvu č. 18/2019 o prevode vlastníckeho 

práva k nehnuteľnostiam uzavretou podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorej predmetom 

je odpredaj parcely č. KN-C 490/6 vo výmere 500 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá je vo 

vlastníctve Obce Fričovce, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely č. KN-C 490/1 evidovanej 

na LV č. 403, na základe osobitného zreteľa v súlade s §9a, odsek 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s geometrickým plánom č. 13/2019 zo dňa 

1.7.2019  vyhotoveným  Kristínou Petrovskou – Geokart ( 082 37  Široké č. 680), IČO: 33 751 129, 

autorizačne overený Ing. Karolom Petrovským dňa 1.7.2019, pani Martine Alexiovej rod. 

Kacvinskej, bytom Fričovce č. 10 v cene  0,45 Eur/m2 a na základe znaleckého posudku č. 6/2019 

vypracovaný znalkyňou Ing. Martou Legátovou (Teriakovce č. 180, 080 05 Prešov),  dňa 5.8.2019 

v celkovej sume: 225 Eur (slovom: dvestodvadsaťpäť Eur). 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: 

- Par. KN-C 490/6 je strmým brehovým pozemkom, ktorý prislúcha k bytovému domu s.č. 10, ktorého 

jedným z majiteľov je žiadateľka  
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- Parcela je svahovým pozemkom s krovím a kamením, ktorého obhospodarovanie nie je pre obec 

efektívne 

- Skultúrnenie priestoru v blízkosti fary je prínosom pre celkový kolorit a kvalitné životné prostredie 

obce 

- Vzhľadom na charakter pozemku, obec nemá investičné plány pre jeho využitie  

 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce       
                                       

UZNESENIE č. 79: (bod č. 6)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje Zmluvu o bezodplatnom užívaní nehnuteľností č. 

19/2019 uzatvorenú s LTD  s.r.o. , sídlo Jarkova 37, 080 01  Prešov, IČO: 36451142 . Predmetom 

zmluvy je bezodplatné užívanie parciel č.  5/2, 6/2, 7/1, 8, 9  , na obdobie 6 rokov, za protihodnotu 

údržby a zveľaďovania parciel . 

 

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

                              PhDr. Ján Mikula         

                 starosta obce        

 

UZNESENIE č. 80: (bod č. 7)  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Obce 

Fričovce č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach zriadených obcou Fričovce.  

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                     starosta obce 

UZNESENIE č. 81: (bod č. 8)  

Obecné zastupiteľstvo Obce Fričovce neschvaľuje spolufinancovanie výstavby novej 

školskej jedálne v obci Široké zo zdrojov obce Fričovce. 

 

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

                   PhDr. Ján Mikula 

                       starosta obce  

UZNESENIE č. 82: (bod č. 9)   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o dotáciu na činnosť  Fričovského futbalového klubu na  

do 31.12.2019 vo výške 1.400,- Eur (slovom: tisícštyristo Eur).     
          .......................................... 

                   PhDr. Ján Mikula

                       starosta obce  
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UZNESENIE č. 83: (bod č.10)   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká 

Svinka pri dome č. 236 v obci Fričovce  v rámci programu Rozvoj vidieka s kódom výzvy: 

MAS_035/72/1.1 , pričom ciele projektu sú v súlade s  platným územným plánom 

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                     starosta obce 

b) spracovanie žiadosti o NFP na realizáciu uvedeného projektu,                          

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                     starosta obce 

c) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi 

celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.  

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                     starosta obce  

UZNESENIE č. 84: (bod č.11  )   
Obecné zastupiteľstvo  : 

a) sa bude v najbližšom plánovacom období zaoberať podaním žiadosti o dotáciu na úsek 

kanalizačného zberača v časti obce od r.d. č.114 (p . Kravčíková) po rod.dom. č. 332 (p. 

Karabinoš).  

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

                PhDr. Ján Mikula 

                    starosta obce 

 

b) schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu z Enironmentálneho  fondu na rok 2020 na projekt 

s názvom „Fričovce, rozšírenie verejnej kanalizácie – pre objekty  

01.1 – Verejná splašková kanalizácia, Lokalita č. 1, 1.etapa 

01.2 – Kanalizačné prípojky  - Lokalita č. 1, 1.etapa 

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

                PhDr. Ján Mikula 

                    starosta obce 

 

c) schvaľuje výstavbu kanalizačného zberača v lokalite č.2 , objekt B2 – 1 – 2   z vlastných 

zdrojov v  max.výške do 5.000,- Eur 

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                     starosta obce 
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UZNESENIE č. 85: (bod č.12)   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/10/2019. 

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

                   PhDr. Ján Mikula 

                       starosta obce  

UZNESENIE č. 86: )   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   za členov komisie školstva, kultúry, športu a mládeže, ktorej 

predsedníčkou je poslankyňa Lýdia Pribulová: Ivanu Bartekovú, RNDr. Alenu Gerbovú, Ing. 

Martinu Dzivý Baluchovú 

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

                   PhDr. Ján Mikula 

                       starosta obce 


