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Z á p i s n i c a č. 2/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Fričovce 

konaného dňa 15.04.2020 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. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce Fričovce č. 1/2020 o výške mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov  školách a školských zariadeniach zriadených obcou  Fričovce 

4. Návrh na spôsob a financovanie poskytovania stravy pre dôchodcov 

5. Návrh na podanie žiadosti o NFP /v rámci výzvy MAS Partnerstvo Bachureň) 

6. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. RZ-01-09-2019 zo dňa 24.10.2019. 

7. Doplnenie uznesenia o schválení predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu Infraštruktúra v rómskej 

osade Fričovce – Výhon. 

8. Rôzne 

9. Dopyty a dotazy  

10. Záver  

 

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

Starosta obce privítal poslancov OZ. Skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov, p. Ivana 

Barteková sa ospravedlnila z neúčasti. Zastupiteľstvo je teda uznášaniaschopné v každom bode 

rokovania. Za zapisovateľa starosta určil Lýdiu Pribulovú a za overovateľov p Jána Ivana a p. 

Jozefa Gumana. 

K bodu č. 2: Schválenie programu 

Starosta obce predniesol návrh programu, pričom navrhol doplniť program o bod č. 6 – schválenie 

dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. RZ-01-09-2019 zo dňa 24.10.2019 a bod č. 7: Doplnenie 

uznesenia o schválení predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu Infraštruktúra v rómskej 

osade Fričovce – Výhon. Tieto body je potrebné prerokovať na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

preto starosta dal hlasovať najprv o doplnených bodoch. Poslanci nemali námietky voči doplneniu, 

preto starosta predniesol návrh uznesenie, ktorý bol jednohlasne schválený. 

Návrh na uznesenie č. 108:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie programu o bod č. 6: Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 

RZ-01-09-2019 zo dňa 24.10.2019 a bod č. 7: Doplnenie uznesenia o schválení predloženie 

žiadosti o NFP na realizáciu projektu Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce - Výhon.  

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

 

Starosta následne predniesol celý program zasadnutia doplnený o bod č. 6 a 7. Vyzval poslancov. 

či voči nemu nemajú nejaké námietky a či nechcú program doplniť o nejaký bod. Keďže návrhy 

neboli dal o programe hlasovať. 
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Návrh na uznesenie č. 109: Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje predložený 

program zasadnutia OcZ Fričovce spolu s doplnenými bodmi bodom č. 6  a 7 a prečíslovaním 

nasledujúcich bodov rokovania. 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Program zasadnutia 

        

K bodu č. 3: Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce Fričovce č. 1/2020 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských 

zariadeniach zriadených obcou  Fričovce 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia, ktorý obsahoval doplnený bod ohľadom možnosti 

poskytovania stravy pre dôchodcov ako reakcia na krízovú situáciu a núdzový stav spôsobený 

pandémiou COVID-19. Starosta do VZN zakotvil aj výšku poplatku, pričom stravovanie by bolo 

umožnené len v období zatvorenia škôl a školských zariadení. Výhody: hygienické stravovanie 

dôchodcov z nízkym rizikom nákazy, výhodná cena, čiastočné pokrytie nákladov na školskú 

kuchyňu. Pre aplikáciu opatrení bolo potrebné upraviť možnosť poskytovania stravy zo školskej 

jedálne pre dôchodcov. Po diskusii ohľadom možnosti výberu jedál a o výške príspevku na stravu, 

predniesol starosta návrh uznesenia, ktoré bolo jednohlasne schválené. 

 

Návrh na uznesenie č. 110: (bod č. 3) 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje návrh všeobecne záväzného nariadenia obce 

Fričovce č. 1/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  školách a 

školských zariadeniach zriadených obcou  Fričovce.                                                                    

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Všeobecne záväzného nariadenia obce Fričovce č. 1/2020 o výške mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov  školách a školských zariadeniach zriadených obcou  Fričovce 

 

K bodu č. 4: Návrh na spôsob a financovanie poskytovania stravy pre dôchodcov 

Starosta obce predniesol návrh koncepcie, ako bude obec dotovať obedy pre dôchodcov počas 

poskytovania stravy zo strany obecnej školskej jedálne. V snahe nevytvárať veľkú konkurenciu 

pre vlastnú jedáleň a prilákať stravníkov stravovať sa v období zatvorených škôl v nej navrhol 

znížiť dotáciu na stravu pre dôchodcov poskytovanú súkromnými spoločnosťami. Výšku 

predniesol na diskusiu poslancom. K tomu bude následne potrebné podpísať dodatok k zmluve 

s poskytovateľom tejto služby. Cieľom zníženia dotácie bolo eliminovať negatívne finančné 

dopady na školské zariadenia, ktoré obec musí pokryť. Zároveň sa získa kontrola nad procesom 

poskytovania stravy zo strany obce a teda zabráneniu šírenia nákazy. Starosta predniesol aj údaje 

ohľadom predbežného záujmu zo strany dôchodcov, ktorý bol realizovaný na základe dotazníka. 

Následne poslanci predniesli diskusiu ohľadom výšky dotácie. Po rôznych postojoch či a v akej 
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miere znížiť dotáciu sa nakoniec ujednotili na výške 20 centov/strava/dôchodca počas zatvorenia 

škôl. Starosta teda predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo schválené všetkými prítomnými. 

 

Návrh na uznesenie č. 111:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach   

a) Ruší uznesenie č. 13/5/2015 

b) Schvaľuje spolufinancovanie stravy pre dôchodcov v sume 0,20 €/osoba/stravná jednotka 

odo dňa 1.5.2020 (najneskôr od ukončenia právoplatnosti k uzatvorenej zmluve s dodávateľom) 

do ukončenia poskytovania stravy zo Školskej jedálne pri MŠ Fričovce. Po tomto termíne sa 

navráti spolufinancovanie stravy pre dôchodcov vo výške 0,40 €/osoba/stravná jednotka. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Prieskum záujmu u dôchodcov o poskytovanie stravy zo školskej jedálne 

 

K bodu č. 5: Návrh na podanie žiadosti o NFP /v rámci výzvy MAS Partnerstvo Bachureň) 

Starosta obce predstavil výzvu na predloženie žiadosti v rámci miestnej akčnej skupiny. 

Vzhľadom na ciele výzvy a výšku možnej poskytnutej dotácie predostrel návrh plánovanej 

rekonštrukcie chodníka pri kaštieli a problematický úsek pri zrekonštruovanej hasičskej zbrojnici, 

kde verejné priestranstvo je potrebné, aj na základe mnohých dopytov občanov, zrekonštruovať. 

Chodia do obchodu po zablatenom teréne. Poslanec Vozár vyzval na podanie žiadosti na 

kanalizáciu v Uliciach. Starosta argumentoval, že 30 000 eur nebude z celkového rozpočtu 

200 000 je málo a zvyšné financie by obec musela uhradiť z vlastných zdrojov. Ohľadom 

kanalizácie by sa skôr zameral na výzvy prostredníctvom Envirofondu. Situácia sa zmenila 

a pravdepodobnosť už bude vyššia. Skôr sa je potrebné orientovať na menšie projekty v obci. 

Poslanci nepredniesli iné návrhy a tieto dopyty aj zo strany občanov boli už viackrát dopytované, 

chodník je v havarijnom stave a ako vstupná brána do Fričoviec v blízkosti často navštevovaného 

kaštieľa nerobí dobrý obraz. Vyzvali starostu na prednesenie uznesenia, ktoré bolo schválené. 

 

Návrh na uznesenie č. 112: 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje podanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu 

chodníka pri ceste I/18 pri kaštieli a úpravu verejného priestranstva pred a v areáli hasičskej 

zbrojnice. 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 5 Zdržal sa: 1 

 

K bodu č. 6: Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. RZ-01-09-2019 zo dňa 24.10.2019 

 

Starosta obce predniesol návrh dodatku k zmluve o dielo na výstavbu vodovodu. Predmetom 

dodatku bola schválenie navýšenia ceny oproti vysúťaženej sume o 7484,34 € a zmena termínu 

ukončenia stavebného diela o počet dní vyplývajúcich z dôvodného prerušenia prác v súvislosti s 

vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenska.Všetky položky podrobne vysvetlil a odôvodnil. 
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Súčasťou každého navýšenia bola spracovaná dôvodová správa podpísaná stavbyvedúcim 

a stavebným dozorom. Dôvody navýšenia vyplývali zo skutkového stavu – reálne viac položených 

vodovodných rúr a rúr v rámci odkalenia oproti rozpočtu, vloženie 10 metrov rúr naviac na základe 

požiadavky investora pre ďalšie rozšírenie vetvy A1, realizácia gabiónov po obidvoch stranách 

schodov, oddrenážovanie armatúrnej komory či osadenie vzdušníka pre automatické 

odvzdušnenie zásobného vodovodného potrubia „Z“. Po diskusii ohľadom konkretizácii 

jednotlivých položiek a predložení návrhu dodatku, poslanci návrh dodatku prednesený starostom 

jednohlasne a bez námietok odsúhlasili. 

 

Návrh na uznesenie č. 113:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. RZ-01-09-2019 

zo dňa 24.10.2019. 

       

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. RZ-01-09-2019 zo dňa 24.10.2019. 

 

K bodu č. 7: Doplnenie uznesenia o schválení predloženie žiadosti o NFP na realizáciu 

projektu Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce – Výhon 

Starosta obce predniesol výzvu na doplnenie žiadosti, ktorá bola podaná na ministerstve vnútra 

v rámci operačného programu ľudské zdroje a predostrel poslancom potrebu doplniť predošlé 

schválené uznesenie o dva body, ktoré prečítal a zdôvodnil, že žiadosť je v súlade s platným 

územným plánom a druhé uznesenie zahŕňa požiadavku schváliť uznesenie o zabezpečení 

spolufinancovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu na 

dosiahnutie cieľa. Poslanci nemali námietky voči schváleniu, teda starosta predniesol návrhy 

uznesení. Poslanci obe návrhy schválili. 

 

Návrh na uznesenie č. 114 a 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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 programom rozvoja 

obce. 

                                                                                                                                    

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Fričovce na rok 2020 

a k viacročnému rozpočtu 

 

Návrh na uznesenie č. 114 b  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré 

vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 
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Za: 6 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 11: Rôzne 

Starosta obce oboznámil poslancov s riešením mimoriadnej situácie v obci Fričovce. Oboznámil 

ich so zasadnutím krízového štábu, aktivitách obce zameranými na prevenciu (šitie rúšok, roznos 

občanom nad vek 65, zabezpečenie stravy, poskytnutie dovozu a nákupu jedla pre dôchodcov, 

príprava na prídelové lístky, vymedzenie budov a priestorov pre ľudí, dezinfekcia verejných 

priestorov a pod.), obmedzeniami na území obce, ako aj vyčlenených priestorov pre potreby 

umiestnenia postihnutých v izolovaných častiach. Informoval o stave v rómskej osade- príchod 

občana zo zahraničia. Zároveň oboznámil poslancov s možnými rizikami na rozpočet obce, 

prijatými opatreniami voči zamestnancom. Všetky prijaté opatrenia zo strany obce nemali výrazný 

vplyv na rozpočet. Vyzval poslancov, keby mali nápad a návrhy na rozšírenie pomoci pre 

obyvateľov, nech prednesú návrhy. Poslanci sa vyjadrili, že doterajšie opatrenia sú zatiaľ 

dostatočné. 

Starosta následne predstavil žiadosť nájomcu – kaderníctva Paula a o zníženie nájmu z dôvodu 

pandémie COVID – 19. Starosta sa s poslancami dohodli na tom, že o tom či sa zníži nájom 

a v akej výške sa rozhodne až po ukončení mimoriadneho stavu, sčítaní všetkých dopadov na 

rozpočet, ako aj vzniknuté škody nájomcov a po schválení pomoci zo strany štátu. 

 

K bodu č. 12: Dotazy a dopyty občanov 

Vzhľadom na to, že z občanov nebol nik prítomný starosta prešiel k nasledujúcemu bodu. 

 

K bodu č. 13. Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a podnety a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

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

PhDr. Ján Mikula 

starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 

 

 

   Jozef Guman  .......................................... 

 

 

 

Zapísala:  

 

 

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


