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ZÁVERY Z ROKOVANIA č. 4/2019 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach 

zo dňa  5.9.2019 

(uznesenia č. 67- 74) 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí dňa 5.9.2019 nasledovné uznesenia:   

UZNESENIE č. 67: (bod č. 2)  
Obecné zastupiteľstvo  program zasadnutia OcZ Fričovce, tak ako bol zverejnený.  

             

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

               PhDr. Ján Mikula         

                    starosta obce       
 UZNESENIE č. 68: (bod č. 3)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie správu o činnosti v obci  od posledného 

zasadnutia (20.6.2019 )          

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

             PhDr. Ján Mikula         

                  starosta obce       

UZNESENIE č. 69: (bod č. 4) 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie plnenie uznesenia č. 60-66  

             

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                    starosta obce       

UZNESENIE č. 70:(bod č. 5) 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje  Dohodu č. 15/2019 s Obcou Lipovce 

o spoločnom školskom obvode.   

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce       
                                       

UZNESENIE č. 71: (bod č. 6)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie informáciu starostu obce o nemožnosti 

rozšírenia spoločného školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec Fričovce, 

opierajúc sa o stanovisko Okresného úradu Prešov, odbor školstva.  Z uvedeného dôvodu starosta 

obce  nepredloží  návrh na prijatie VZN č. 2/2019 (určení spoločného školského obvodu Základnej 

školy,ktorej zriaďovateľom je Obec Fričovce). 
 

 

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

                              PhDr. Ján Mikula         

                 starosta obce        
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UZNESENIE č. 72: (bod č. 7)  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

a) predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu Infraštruktúra v rómskej osade 

Fričovce - Výhon  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje s kódom výzvy: OPLZ-

PO6-SC611-2019-1 na SO, 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)  súhlas so zabezpečením povinného spolufinancovania uvedeného projektu t. j. min. 5% 

z celkových oprávnených výdavkov, 

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                     starosta obce 

d) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi 

celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu .  

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                     starosta obce 

                 

UZNESENIE č. 73: (bod č. 8)  

OcZ schvaľuje zámer predať parcelu č. KN-C 490/6 k.ú. Fričovce vo výmere 500m2, druh pozemku 

– ostatné plochy, ktorá je vlastníctve Obce Fričovce, na základe LV č. 403, na základe osobitného 

zreteľa v súlade s § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majektu obcí v znení neskorších 

predpisov, v súlade s geometrickým plánom č.  13/2019 vyhotoveným Kristínou Petrovskou (082 

37 Široké 680)  dňa 1.7.2019, úradene overeným dňa 10.7.2019 pani Martine Alexiovej rod. 

Kacvinskej, bytom Fričovce č. 10, v cene 0,45 Eur/ m2 v súlade so Znaleckým posudkom č. 6/2019, 

ktorý vypracovala znalkyňa – Ing. Marta Legátová (Teriakovce č. 180, 080 05 Prešov), 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. 74: (bod č. 9)   
Obecné zastupiteľstvo  odporúča starostovi obce zahrnúť do projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu rybníka ostrovček a chodník po celom obvode, v šírke 3 m.   

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

                   PhDr. Ján Mikula 

                       starosta obce  

 
 
 
 

 


