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ZÁVERY Z ROKOVANIA č. 1/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach 

zo dňa  20.2.2020 

(uznesenia č. 96-106) 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí dňa 14.10.2019 nasledovné uznesenia:   

UZNESENIE č. 96: (bod č. 2)  
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OcZ Fričovce, tak ako bol zverejnený. 

             

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

               PhDr. Ján Mikula         

                    starosta obce       
 UZNESENIE č. 97: (bod č. 3)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie správu o činnosti v obci  od posledného 

zasadnutia (teda od 13.12.2019)         

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

             PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

UZNESENIE č. 98: (bod č. 4) 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie plnenie uznesení  č. 62,65,82 a 95. 

             

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                    starosta obce       

UZNESENIE č. 99:(bod č. 5) 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje  harmonogram zasadnutí OcZ Fričovce na rok 

2020 

 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce      

                                      

UZNESENIE č. 100: (bod č. 6)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach   schvaľuje : 

a) návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Fričovce na I. a II. polrok 2020 

b) poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom 

kontrolnej činnosti 

 

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

                              PhDr. Ján Mikula         

                 starosta obce        
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UZNESENIE č. 101: (bod č. 7)  
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Fričovce, rozpočtovým opatrením               

č. 1/2/2020 

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                     starosta obce 

 

UZNESENIE č. 102: (bod č. 8)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje žiadosť Fričovského futbalového klubu o dotáciu 

z rozpočtu obce na činnosť klubu (majstrovské futbalové zápasy v rámci ObFZ Prešov) vo výške 

2350,- Eur na rok 2020 na položky- zberné faktúry ISSF a občerstvenie. 

                                                                                                                               

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

                   PhDr. Ján Mikula

                       starosta obce  

UZNESENIE č. 103: (bod č. 8)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje žiadosť Fričovského futbalového klubu o dotáciu 

z rozpočtu obce na činnosť klubu (majstrovské futbalové zápasy v rámci ObFZ Prešov) vo výške 

400,- Eur na rok 2020 na položku- cestovné príkazy pre členov FFK. 

                                                                                                                        

                                             

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

                   PhDr. Ján Mikula

                       starosta obce  

UZNESENIE č. 104: (bod č. 9)   

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo analýzy „Identifikácie skutkového a právneho stavu pozemkov 

v rómskom osídlení v obci Fričovce“  a návrhu postupu vysporiadania pozemkov dotknutého 

územia v rámci národného projektu Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom 

v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít ITMS2014+ kód: 312051Y209 

prostredníctvom podaktivity národného projektu „Asistencia pri vysporiadaní pozemkov a 

schvaľuje Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-005 s Ministerstvom 

vnútra SR.            

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                     starosta obce  

UZNESENIE č. 105: (bod č.10)   
Obecné zastupiteľstvo v súčasnosti neuvažuje s dodávkou vody z Obce Široké z dôvodu 

prebiehajúcej investície do verejného vodovodu Fričovce. Do budúcna, po realizácii predmetnej 

stavby, navrhnutú spoluprácu nevylučuje. 
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                                                               .         .......................................... 

                 PhDr. Ján Mikula 

                     starosta obce  

UZNESENIE č. 106: (bod č.11)  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  podanie žiadosti o spolufinancovanie výstavby multifunkčného 

ihriska z dotácie PSK v rámci projektu  „Výzva pre región“. 

 

 

 

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                     starosta obce 

 

 

 


