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Z á p i s n i c a č.  4/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Fričovce 

konaného dňa 5.9.2019 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 20.6.2019) 

4. Plnenie uznesení, ku ktorým sa treba vrátiť  

5. Návrh na schválenie Dohody č.15/2019 s Obcou Lipovce o spoločnom školskom 

obvode 

6. Návrh na schválenie VZN č. 2/2019 o rozšírení spoločného školského obvodu 

Základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec Fričovce 

7. Návrh na schválenie podania a výšky spolufinancovania žiadosti o NFP na projekt 

„Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce – Výhon“ 

8. Žiadosť o odpredaj parcely č. KN-C 490/6 v k.ú. Fričovce na základe osobitného 

zreteľa 

9. Prerokovanie projektových návrhov rekonštrukcie rybníka v k.ú. Fričovce 

10. Rôzne 

11. Dopyty a dotazy  

12. Záver  

 

 

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

Starosta obce privítal poslancov OZ obce a prítomných občanov. Skonštatoval, že je prítomných 

7 poslancov. Zastupiteľstvo je teda uznášaniaschopné v každom bode rokovania. Za zapisovateľa 

starosta určil  Luciu Vozárovú a za overovateľov p. Petra Vozára a p. Bartolomeja Cicoňa.  

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 uznesenia č. 67:  

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 20.6.2019) 
 

Starosta obce predniesol správu o činnosti v obci od posledného zasadnutia OZ. Informoval 

o stave schválených, podaných a realizovaných žiadostiach o nenávratné finančné príspevky. 

Spracovávajú sa žiadosti na : Infraštruktúru v rómskej osade, rekonštukciu mosta cez potok Svinka 

pri dome č. 236, Rozšírenie verejnej kanalizácie – čast Bednárovec, Ulice. Vyhlásili sa verejné 

obstarávania na Verejný vodovod a výstavbu MŠ. Knihy z obecnej knižine sa premiestnili do ZŠ, 

kde sa vytvorí spoločná školská knižnica, ktorá bude prístupná aj verejnosti. Robilo sa výberové 

konanie na školníčku v MŠ. Realizované kultúrne podujatia: Bartlomejský deň 2019, 65.výročie 

futbalu a Memoriál Pavla Tkáča. Ďalej starosta informoval a bežných prevádzkových činnostiach, 

ktoré sa realizovali (viď príloha). 

 

Návrh uznesenia č. 68:   

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

zasadnutia (20.6.2019 )                                                                              

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 

Starosta obce sa vrátil k uzneseniam z posledného zasadnutia. 

K uzneseniu č. 60 a 61: Vyhlásilo sa verejné obstarávanie na vodovod, spracovali tecnické 

požiadavky a výkaz výmer do súťaže. Oslovila spracovateľka verejného obstarávania. 

V súčasnosti vyhlásené na EVO – elektronické verejné obstarávanie. 

K uzneseniu č. 62:  Podpis zmluvy o poskytnutí dotácie s ministerstvom. Upravený rozpočet na 

základe výzvy ministerstva. Schválené peniaze už na účte obce. Príprava podkladov a rokovanie, 

či je možné zvyšné peniaze, ktoré mali byť použité z vlastných zdrojov, požiadať z iného zdroja – 

výzvy MAS Bachureň. Drobná úprava PD, príprava na verejné obstarávanie tak, aby bolo v súlade 

s oboma výzvami v prípade uplatnenia žiadosti. 

K uzneseniu č. 63: Zmeny rozpočtu zakomponované v rozpočte. 

K uzneseniu č. 64: VZN zrušené. 

K uzneseniu č. 65: Zmluva podpísaná oboma stranami. 

K uzneseniu č. 66: Zmluva podpísaná oboma stranami. 

 

Návrh uznesenia č. 69:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie plnenie uznesenia č. 60-66  

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: Správa o plnení uznesení 

 

K bodu č. 5. Návrh na schválenie Dohody č.15/2019 s Obcou Lipovce o spoločnom školskom 

obvode 

Starosta obce prečítal dohodu č. 15/2019 o spoločnom školskom obvode s Obcou Lipovce (viď 

príloha).  Cieľom je pokúsiť sa vytvoriť spoločný školský obvod, nakoľko niektoré deti z Fričoviec 
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navštevujú školu v Lipovciach a rozšírením o obvod Lipovce (okrem Širokého), aby sme im 

zabezpečili rovnaké podmienky týkajúce sa výhod plynúcich z vytvorenia odvodu napr.  

preplácanie cestovného rodičom žiakov. Dohoda sa následne predloží na Okresný úrad – odbor 

školstva, odkiaľ očakávame vyjadrenie, či takýto postup je v súlade s platnou legislatívou. 

 

Návrh uznesenia č. 70: 

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

o spoločnom školskom obvode. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: Návrh Dohody č. 15/2019 o spoločnom školskom obvode 

 

K bodu č. 6:Návrh na schválenie VZN č. 2/2019 o rozšírení spoločného školského obvodu 

Základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec Fričovce 

Starosta obce  nepredložil návrh VZN č. 2/2019 na schvaľovanie, nakoľko podľa všeobecného 

stanoviska Okresného úradu Prešov – odbor školstva (č. OÚ-PO-OS1-2019/007996-002 

z 11.2.2019)  nie je možné  vytvoriť obvod s obcou, ktorej katastrálne územia spolu nesusedia 

a taktiež nie je možné uzatvoriť dva školské obvody pre celú obec.  

 

Návrh uznesenia č. 71:  

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). 

       

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 7: Návrh na schválenie podania a výšky spolufinancovania žiadosti o NFP na 

projekt „Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce – Výhon“ 

Na predošlých zasadnutiach starosta priebežne informoval o príprave žiadosti o NFP v rámci  

projektu Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce – Výhon.  Nakoľko je príprava vo finálnej verzii, 

starosta predložil poslancov návrh uznesenia č. 72 týkajúceho sa  spracovania predloženia žiadosti, 

spolufinancovania a zabezpečenia financovania neoprávnených výdavkov.  

  

Návrh uznesenia č. 72:  

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.  
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Výsledky hlasovania za uznesenie 72 a): 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 
 

b) spracovanie žiadosti o NFP na realizáciu uvedeného projektu,  

Výsledky hlasovania za uznesenie 72 b): 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 
 

c) súhlas so zabezpečením povinného spolufinancovania uvedeného projektu t. j. min. 5% 

z celkových oprávnených výdavkov, 

Výsledky hlasovania za uznesenie 72 c): 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 
 

d) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi 

celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.                                              
                                                                

Výsledky hlasovania za uznesenie 72 d : 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu č. 8: Žiadosť o odpredaj parcely č. KN-C 490/6 v k.ú. Fričovce na základe 

osobitného zreteľa. 

Dňa 30.8.2019 podala p. Martina Alexiová (bytom Fričovce č. 10) žiadosť o odkúpenie pozemku 

a to parcelu č. KN-C 490/6  o výmere 500 m3. Ide o novovytvorenú parcelu, ktorá bola odčlenená 

od par. č. KN-C 490/1, ktorá je vo vlastníctve Obce Fričovce.  Ide o parcelu susediacu s bytom p. 

Alexiovej, o ktorú sa dlhodobo stará a chce ju aj naďalej zveľaďovať. Starosta obce poslancom 

predložil znalecký posudok, vrátane geometrického plánu, na ktorom je graficky zakreslené, 

o ktorú časť obecnej parcely sa jedná.  Po krátkej diskusii predniesol návrh na uznesenie č. 73. 

 

 

Návrh uznesenia č. 73:  

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: 
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- 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: Žiadosť p. Kacvinskej, kópia znaleckého posudku 

 

K bodu č. 9: Prerokovanie projektových návrhov rekonštrukcie rybníka v k.ú. Fričovce 

Starosta obce oboznámil poslancov so stavom spracovania projektovej dokumentácie na rybník. 

Informoval o realizovanom pracovnom rokovaní s poslancom Ing. Dzivý Baluchom ohľadom 

detailov a možných riešení. Vzhľadom na to, že projektant mal tiež nejaké dotazy, predniesol ich 

poslancom. Pýtal sa na šírku chodníka, to či sa plánuje s realizáciou ostrovčeka v snahe usporiť 

peniaze na odvážaní nánosov, veľkosti rybníka, príjazdovej plochy, veľkosti parkoviska, systému 

odvádzania vody  apod.. Starosta poprosil p. Dzivý Baluchu, aby odprezentoval aj svoje postrehy 

z meračiek na mieste, zistených skutkových stavov a pod. Poslanec Dz. Balucha stručne doplnil 

starostu o nejaké udalosti a následne sa vzniesla diskusia. Poslanci sa zhodli na návrhu osadenia 

ostrovčeka, pričom sa ujednotili na názore, že okolo celého rybníka by mal smerovať aspoň 3 

metrový chodník, ktorý by slúžil aj pre obsluhu a údržbu chodníka, aj pre chodcov na rekreáciu. 

Na začiatok prístupovej cesty navrhli vyčleniť parkovaciu plochu. Ďalšie konkrétne riešenia 

nechajú na podmienky dotknutých orgánov a vzájomnom rokovaní starostu a projektanta. 

Návrh uznesenia č. 74:   

Obecné zastupiteľstvo  odporúča starostovi obce zahrnúť do projektovej dokumentácie na 

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

                                   

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: PD – Viacúčelová vodná nádrž Fričovce 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

Starosta obce informoval, že sa zúčastní na plenárnom zasadnutí rodičov v ZŠ Široké, na ktoré bol 

pozvaný za účelom diskusie týkajúcej sa výstavby novej školskej jedálne v obci Široké. Celá 

problematika vyplynula zo zvýšeného nárastu stravníkov v školskej jedálni Široké, ako dôsledok 

poskytovania dotácie na stravu pre všetkých žiakov vo výške 1,20/žiaka/deň. Doposiaľ túto 

dotáciu poberali iba deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Samozrejme to spustilo vlnu 

nespokojnosti u rodičov našich detí. Podobný problém nastal aj v obci Víťaz. Výbor rodičov pri 

ZŠ v Širokom chce túto situáciu prejednať a zistiť možnosť riešenia daného problému.   

 

K bodu č. 17: Dotazy a dopyty občanov 

B.Cicoň – je potrebné vyčistiť cestu oproti  domu  č. 248 – je tam stále po búrke blato 
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     - je potrebné častejšie kosiť parcelu oproti domu č. 301 (za MŠ) 

Starosta obce: berie na vedomie, práce sa vykonajú v čo najkratšom čase 

 

Poslanec Vozár kritizoval prácu M. Bendíka a p. Pribulu a ich časté chodenie po obci. Kritizoval, 

že nemajú oblečené ani montérky. 

Starosta: kritika je neoprávnená, keďže daní zamestnanci sú naporúdzi neustále v prípade potreby 

a ich pracovná náplň je veľmi obsiahla, preto prechádzajú často po obci. Nemajú auto, ani iný 

dopravný prostriedok a preto je ich vidieť pešo. P. Bendík je terénnym sociálnym pracovníkom, 

preto montérky nemôže mať, nie je to jeho  pracovná náplň. P. Pribula sa stará o objekt kanalizácie, 

kde neustále čistí zanesené čerpadlá a taktiež o školský objekt. 

Poslanec Cicoň: naozaj ide o nezaplatenú prácu s neustálym riešením porúch. 

 

M. Lazoríková – chce požiadať OcZ o možnosť prevádzky školskej družiny pre deti v ZŠ Fričovce 

ráno od 6,30 a poobede do 16,30. Požiadavku zdôvodnila tým, že viacero rodičov chodí mimo 

obce do práce na 7,00 a často do 16,00 nestihnú vybrať deti z družiny. 

Starosta obce:  je potrebné prepočítať náklady súvisiace so zvýšeným úväzkom vychovávateľky 

v družine, ktorý by bol premietnutý do poplatku pre každého žiaka, teda aj toho, ktorému 

momentálna doba prevádzky ŠKD vyhovuje a následne zistiť záujem rodičov o takúto zmenu. 

Zároveň prisľúbil účasť na najbližšom plenárnom rodičovskom zasadnutí v ZŠ Fričovce, kde sa 

daná problematika prednesie 

 

K bodu č. 18. Záver 

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

 

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

PhDr. Ján Mikula 

starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

   Peter Vozár                   .......................................... 

 

   Bartolomej Cicoň  .......................................... 

 

 

 

Zapísala:  

 

 

   Lucia Vozárová  ............................................. 

 

 

 

 

 


