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Z á p i s n i c a č. 5/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Fričovce 

konaného dňa 14.10.2019 (pondelok) 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 5.9.2019) 

4. Plnenie uznesení, ku ktorým sa treba vrátiť  

5. Návrh na schválenie  kúpnej zmluvy  č. 18/2019 

6. Návrh na schválenie  zmluvy o bezodplatnom užívaní nehnuteľností  č. 19/2019  s Ing. Tomkom   

7. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenie č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Fričovce 

8. Stanovisko k spolufinancovaniu a výstavbe novej školskej jedálne v obci Široké 

9. Návrh na schválenie dotácie pre činnosť Fričovského futbalového klubu  na obdobie do 31.12.2019 

10. Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP na projekt „Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri 

dome č. 236 v obci Fričovce“ 

11. Prejednanie žiadosti občanov na výstavbu kanalizačného zberača  

12. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/10/2019 

13. Rôzne 

14. Dopyty a dotazy  

15. Záver  

 

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

Starosta obce privítal poslancov OZ, prítomní boli všetci poslanci. Zastupiteľstvo je teda 

uznášaniaschopné v každom bode rokovania. Za zapisovateľa starosta určil Lýdiu Pribulová a za 

overovateľov p. Štefana Gumana a p. Jána Ivana. 

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 predloženého 

programu, ktorý bol jednohlasne schválený. 

Návrh na uznesenie č. 75:  

Obecné zastupiteľstvo  program zasadnutia OcZ Fričovce tak ako bol zverejnený.  

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: Program zasadnutia 
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K bodu č. 3:  Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia  (od 5.9.2019)) 
 

Starosta obce predniesol správu o činnosti v obci, v ktorej oboznámil prítomných o stave 

realizovaných projektov zo zdrojov EÚ, schválených projektoch a podaných žiadostiach. 

Informoval o realizovaných verejných obstarávaniach na stavbu vodovodu a materskú školu. 

Ďalej o spracovaní vyúčtovaní dotácií, o stavebných projektoch realizovaných v obci – vodovod, 

kanalizačný zberač, sociálna práca v komunite, prácach realizovaných v ZŠ a MŠ, požiadavke na 

majetkoprávne vysporiadanie pozemku pri p. Harčárovi, činnosti vo sfére DHZ. O rokovaní s SAD 

ohľadom posilnenia spojov do Lipoviec pre deti dochádzajúcich do ZŠ Lipovce. Zhrnul pôsobenie 

aktivačných pracovníkov v tomto období. Na záver starosta oboznámil prítomných s 

vyhodnoteniami dotazov a dopytov z posledného zastupiteľstva, t.j. účasti na rodičovskom 

združení kde sa riešil dopyt po skoršom príchode pedagogických pracovníkov a prevzatí detí, ako 

aj neskoršom odchode z ŠKD a zintenzívnenie kosenia pri MŠ. Po malej diskusii starosta 

predniesol návrh uznesenia, ktoré bolo jednohlasne schválené. 

Návrh na 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 )  

                                                                             

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: Správa o činnosti 

 

K bodu č. 4: Plnenie uznesení, ku ktorým sa treba vrátiť 

Uznesenie č. 72:Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce – Výhon  

- pripravujú sa podklady na doplnenie (PD opečiatkované stavebným úradom), stavebné 

povolenie, stanoviská okresného úradu 

Uznesenie č. 73: Zámer prevodu bol zverejnený zákonom predpísaným spôsobom, spracovaná 

zmluva na prevod pozemku 

Uznesenie č. 74: Projekt rybníka dopracovaný podľa požiadaviek, rozpočet bol navýšený oproti 

pôvodnému odhadu 

Uznesenie č. 5/5/2018:                                                    

Výstavba materskej školy ako samostatný bod v bode rôzne – ukončené VO, najlepšia ponuka o 

100 000 vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, zrušené VO, potreba aktualizovať rozpočet,  

4 spoločnosti predložili cenovú ponuku 

Následne starosta predniesol návrh uznesenia, ktorý bol poslancami schválený. 

 

Návrh na uznesenie č. 77:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie plnenie uznesení  č. 5/5/2018, 72,73,74 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: Správa o plnení uznesení 
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K bodu č. 5. Návrh na schválenie  kúpnej zmluvy  č. 18/2019 

Starosta obce Fričovce sa vrátil k uzneseniu obecného zastupiteľstva č. 73, na ktorom 

zastupiteľstvo schválilo spôsob prevodu pozemku, cenu určenú na základe znaleckého posudku 

a osobitný zreteľ. Obec následne vyvesila návrh uznesenia na úradnej tabuli obce a v zákonom 

určenej lehote. Voči návrhu nebola prijatá žiadna námietka. Starosta predniesol návrh zmluvy 

a vyzval poslancov na otázky. Keďže poslanci boli oboznámení s prevodom a podmienkami, 

nepadli žiadne dopyty. P. Vozár sa dopytoval, či nebola vznesená námietka zo strany ostatných 

obyvateľov bytovky súp. č. 10. Starosta odvetil, že nie. Následne dal hlasovať o návrhu uznesenia, 

ktorý bol jednohlasne schválený. 

 

Návrh na uznesenie č. 78: 

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  

- 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 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: návrh kúpnej zmluvy č. 18/2019 

 

K bodu č. 6: Návrh na schválenie  zmluvy o bezodplatnom užívaní nehnuteľností  č. 19/2019  

s Ing. Tomkom   

Starosta obce predniesol návrh zmluvy o bezodplatnom užívaní nehnuteľnosti – časti parku vo 

vlastníctve obce, ktorý je súčasťou parkového komplexu kaštieľa. Po predchádzajúcom súhlase 

zámeru majiteľa kaštieľa o užívaní daných parciel za protihodnotu ich zveľadenia starosta dal 

spracovať návrh zmluvy. Zopakoval však základné požiadavky z jeho strany – nepredávať daný 
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majetok a odsúhlasovať každú väčšiu investíciu a jej podmienky v prípade požiadavky zo strany 

Ing. Tomka. V súlade s diskusiou bola zmluva o užívaní parciel 5/2, 6/2, 7/1, 8 a 9 bola zmluva 

spracovaná na obdobie 6 rokov. Výhodou pre obec je, že daný priestor bude bezplatne 

zveľaďovaní (kosenie, drobná úprava terénu, zber a odvoz odpadkov...). P. Pribulová sa starostu 

dopytovala, či nie je lepšie pozemok predať, keď obec preň nemá využitie. Starosta namietal, že 

pozemok môže byť v budúcnosti lukratívny a odpredávať niečo, čo sa v súčasnosti možno javí ako 

nezaujímavé a za cenu, pre obec nevýznamnú, nemá opodstatnenie. Všetci poslanci nakoniec 

súhlasili s predloženým návrhom bez námietok. Starosta predniesol návrh uznesenia, s ktorým 

všetci súhlasili. 

 

Návrh na uznesenie č. 79:  

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 .       

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha Návrh zmluvy č. 19/2019 

 

K bodu č. 7: Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenie č. 2/2019 o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

zriadených obcou Fričovce 

Starosta obce predniesol návrh VZN, ktorý bol prerokovaný na pracovnom stretnutí. Návrh bol 

zverejnený zákonom predpísaným spôsobom a lehote. Poslanci nemali voči uvedenému námietky, 

teda starosta pristúpil k návrhu uznesenia. Ten bol jednohlasne schválený. 

 

Návrh na uznesenie č. 80:  

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. 

                                                                                                              

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: Návrh VZN č. 2/2019 

 

K bodu č. 8: Stanovisko k spolufinancovaniu výstavby novej školskej jedálne v obci Široké 

Starosta obce prečítal žiadosť obce Široké o spolufinancovanie výstavby novej školskej jedálne 

v obci Široké.  Následne informoval o rodičovskom združení, na ktorom boli pozvaní zástupcovia 

obcí Fričovce, Široké a Víťaz, na ktorom padli viaceré klamlivé informácie – napr. o tom, že 

starostovia obcí Fričovce a Široké o tomto v minulosti rokovali, o tom, že Obec Široké platí na 

deti z Fričoviec a Víťaza (starosta preukázal financovanie detí školskej jedálne cez podielové dane 
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od štátu, ktoré neboli určené na tento účel, ale na mnohé iné činnosti a pod.). Starosta doplnil, že 

jediné navrhnuté riešenie – výstavba novej jedálne, je len jedno z riešení a keby bola vôľa našli by 

sa aj mnohé iné, nie tak nákladné varianty. Zákon jednoznačne hovorí o povinnosti zriaďovateľa 

školského zariadenia, tak ako aj vo Fričovciach má tieto povinnosti voči žiakom vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti. Starosta vyzval poslancov na ich názor. Poslanci sa vyjadrili, že obec 

Fričovce má svoje aktivity a problematické oblasti, ktorým sa musí venovať a preto o tomto bode 

vôbec nemá zmysel rokovať. Zodpovednosť za riešenie problému a navyše aj pokrytú štátom má 

obec Široké. Následne starosta predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. Všetci poslanci 

boli proti financovaniu z rozpočtu obce. 

 

Návrh na uznesenie č. 81:  

Obecné zastupiteľstvo Obce Fričovce neschvaľuje spolufinancovanie výstavby novej školskej 

jedálne v obci Široké zo zdrojov obce Fričovce.                                                                                                           

                       

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 9: Návrh na schválenie dotácie pre činnosť Fričovského futbalového klubu  na 

obdobie do 31.12. 2019 

Starosta obce predostrel žiadosť FFK o poskytnutie dotácie1400 € na obdobie do konca roka. 

Následne vysvetlil, že ide o náklady premietnuté v zbernej faktúre zo strany futbalového zväzu 

a ktoré už nemôžu byť hradené z priamo z rozpočtu obce tak ako to bolo doteraz, ale z účtu FFK.  

Spôsobom poskytnutia dotácie v súlade s VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Teda 

náklady sa nemenia, mení sa len systém financovania. Ide o odmeny pre delegáta, rozhodcov, 

poplatky za uznesenie a pod. mimo pokút a členských poplatkov. Následne starosta vyzval 

predsedu klubu, aby príp. dovysvetlil dôvody podania žiadosti. Ten zopakoval a potvrdil 

správnosť slov starostu a zdôraznil dôležitosť podpory športu a futbalu v obci, pričom poprosil na 

budúci rok o znovu podporu a zároveň o a zamyslenie sa nad tým, či pre zachovanie futbalu sa 

nezváži aj finančná podpora pre pracovníkov FFK či trénera. Na budúci rok si musí už klub založiť 

vlastný účet, aby prípadnú dotáciu prijímal na účet. P. Kaščák povedomil, že do konca roka, aj pre 

ušetrenie peňazí, účet nebude zriaďovať a uhradí to poštovou poukážkou. Založenie účtu prenechá 

ďalšiemu predsedovi. Poslanci požiadavky vzali na vedomie a súhlasili s návrhom uznesenia, 

ktoré bolo jednohlasne schválené. 

  

Návrh na uznesenie č. 82:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o dotáciu na činnosť  Fričovského futbalového klubu na  

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

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: Žiadosť o poskytnutie dotácie 
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K bodu č. 10: Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP na projekt „Rekonštrukcia mosta 

cez rieku Veľká Svinka pri dome č. 236 v obci Fričovce“ 

Starosta informoval o možnosti podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

prostredníctvom MAS Bachureň. Navrhol riešiť havarijný stav mosta pri p. Harčárovi. Je na to 

spracovaná aj projektová dokumentácia, ktorú bude potrebné upraviť v súlade s novým 

stanoviskom povodia a podmienkami výzvy. Na všetkých podkladov, zmenových konaniach 

a smene stavby pred dokončením sa už pracuje. Spoluprácou s poslancom Szivý Baluchom 

prebehli aj rokovania s povodím o potrebe a dôvodoch ich požiadaviek. Starosta predstavil 

podmienky výzvy, projektovú dokumentáciu a následne vyzval poslancov na otázky. Po menšej 

diskusii predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo jednohlasne schválené. 

Návrh na uznesenie č. 83: 

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 plán 

b) spracovanie žiadosti o NFP na realizáciu uvedeného projektu,                          

c) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.  

                                                               .          

Výsledky hlasovania za  celé uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 11: Prejednanie žiadosti občanov na výstavbu kanalizačného zberača  

Starosta prečítal žiadosť občanov bývajúcich na vyšnom konci od rod. domu č. 114 po dom č. 

332.Zároveň doplnil, že poslanci na tento rok odsúhlasili realizáciu kanalizačného zberača v časti 

obce Ulice, teda vzhľadom na množstvo prác, ktoré už boli vykonané v snahe spracovať žiadosť 

(zmenové konanie na okresnom úrade, zmena PD, stanoviská fyzických osôb a pod.) je efektívne 

žiadať peniaze na túto vetvu, avšak do budúcnosti môže nasledovať táto vetva. P. Vozár obhajoval 

potrebu realizácie kanalizácie v Uliciach. Aj ostatní poslanci jednoznačne zastávali tento názor. 

Starosta doplnil, že aj tento úsek na vyšnom konci a na ostrovčekoch medzi cestou prvej triedy 

a Svinkou je často dopytovaný zo strany obyvateľov. P. Dzivý Balucha teda navrhol predniesť 

všeobecnejší návrh uznesenia v snahe ubezpečiť obyvateľov, že sa tým budeme zaoberať 

v nasledujúcich rokoch. Starosta následne doplnil žiadosť p. Marciňáka výstavbu vetvy na 

Bednárovci, ktorá nie je takto náročná (technicky, finančne) a ktorú dôvodil tým, naliehavosť tejto 

investície vychádza z kolaudácie rodinného domu. Aby nemusel budovať žumpu do kameňa 

a následne o pár mesiacov, či rokov realizovať prípojku. Starosta doplnil, že PD je spracovaná, 

avšak ešte nie je vydané stavebné povolenie na túto vetvu a zároveň, že z hľadiska množstva iných 

prác v obci a na projektoch bude táto realizácia veľmi náročná. P. Ivan a p. Cicoň argumentoval, 

že je to zmysluplné zrealizovať a že budú pri hľadaní najvhodnejších ponúk nápomocní. Poslanci 

súhlasili s realizáciou tejto vetvy za podmienky, že jej finančná náročnosť bude do 5000 eur. 

Starosta teda predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo všetkými poslancami schválené. 
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Návrh na uznesenie č. 84:  

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).          .       

b) schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho  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       

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

zdrojov v  max.výške do 5.000,- Eur 

                 

Výsledky hlasovania za celé uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 1 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: PD na stavbu Fričovce, rozšírenie verejnej kanalizácie, žiadosť (petícia) obyvateľov obce 

 

K bodu č. 12:  Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/10/2019 

 

Starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/10/2019.  Išlo 

o navýšenie podielových daní, úpravu transferov zo strany štátu , zahrnutie daru na kosačku, 

navýšenie výdavkov na kultúrne služby, materskú školu a školu (odzrkadľujúc navýšené 

transfery). Doplnili sa kapitálové výdavky na PD na most, súvisiace so zmenu a doplnením PD, 

navýšenie na kanalizáciu o 5000 eur (na výstavbu kanalizačného zberača), navýšenie ceny za PD 

na rybník o 600 eur súvisiacu s väčším rozsahom prác a doplnili výdavku 1200 eur na PD na 

infraštruktúru v rómskej osade. Poslanci nemali námietky voči uvedenému a jednohlasne 

odsúhlasili návrh uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie č. 85: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/10/2019. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: Návrh zmeny rozpočtu 

 

K bodu č. 13: Rôzne 

P. Poslankyňa a zároveň predsedníčka komisie školstva, kultúry, športu a mládeže p. Pribulová 

navrhla doplnenie komisie o ďalších členov, keďže komisia nemala doteraz potrebný min. počet 

členov. Poslanci tento návrh bez námietok schválili. 

 

Návrh na 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. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 
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 Za: 7 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 14: Dotazy a dopyty občanov 

 

Starosta vyzval na otázky občanov. 

P. Langová sa sťažovala na vypúšťanie fekalu do potoka, pričom zdôraznila potrebu ochrany 

životného prostredia a neochotu niektorých občanov vypúšťať odpad do kanalizácie. Starosta 

odpovedal, že najväčším znečisťovateľom potoka je žiaľ obec s vyše 2400 obyvateľmi – Široké, 

ktorá nemá kanalizáciu a väčšina žumpy pravdepodobne končí v potoku. Štatisticky občania, ktorí 

majú pri dome kanalizačný zberač sú v 90 % napojení a zvyšná časť argumentuje vývozom zo 

žumpy. Preto starosta odpovedal, že zabezpečí kontrolu a zaslanie výzvy pre tých občanov, ktorí 

napojení nie sú. V prípade neochoty napojiť sa na verejnú kanalizáciu a nepreukázaní zákonného 

vývozu, pôjde podanie na Okresný úrad. O vykonaných opatreniach bude informovať na 

nasledujúcom zastupiteľstve.  

P. Ladislav Derner sa dopytoval na optiku v obci, ktorú mal podľa informácií zriadiť telecom. 

Starosta vysvetlil celú genézu prác okolo optiky a ubezpečil podľa informácií z Telecomu, že tohto 

roku bude spoločnosť realizovať optiku po obci. Na existujúcich tratiach alebo v nových častiach 

v zemi. 

 

K bodu č. 15. Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť, občanom za podnety a nápady a zasadnutie ukončil. 

 

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

PhDr. Ján Mikula 

starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

   Štefan Guman                  .......................................... 

 

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

 

 

 

Zapísala:  

 

 

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


