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ZÁVERY Z ROKOVANIA č. 2/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach 

zo dňa  15.4.2020 

(uznesenia č. 108-114) 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí dňa 15.04.2020 nasledovné uznesenia:   

UZNESENIE č. 108: (bod č. 2)  
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.  

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

 

UZNESENIE č. 109: (bod č. 2)  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje predložený program zasadnutia OcZ Fričovce 

spolu s doplnenými bodmi bodom č. 6  a 7 a prečíslovaním nasledujúcich bodov rokovania.  

                                                                                                                                                                             

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

          PhDr. Ján Mikula                                                                                                                                        

      starosta obce       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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.       

             

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                    starosta obce       

UZNESENIE č. 111:(bod č. 4) 

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. 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce      
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UZNESENIE č. 112: (bod č. 5)  
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. 

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

 

UZNESENIE č. 113: (bod č. 6)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. RZ-01-09-2019 zo 

dňa 24.10.2019. 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

 

UZNESENIE č. 114: (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 programom rozvoja obce                    

             

Výsledky hlasovania k uzneseniu 

Prítomní: 6 

Za uznesenie: 6 

Proti uzneseniu: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

 

b) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.  

                                                          

     .          

           Výsledky hlasovania k uzneseniu 

           Prítomní: 6 

           Za uznesenie: 6 

           Proti uzneseniu: 0 

           Zdržalo sa: 0 

 

 

 

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

                                                                                                          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

 


