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Z á p i s n i c a č. 3/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Fričovce 

konaného dňa 18. júna 2020 o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu 

vo Fričovciach 

 

Prítomní: viď prezenčná listina  

 

Zverejnený program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu 

3. Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia  (od 15.4.2020) 

4. Plnenie uznesení, ku ktorým sa treba vrátiť  

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Fričovce k záverečnému účtu obce  za rok 2019  

6. Schválenie Záverečného účtu Obce Fričovce za rok 2019 

7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/6/2020  

8. Návrh na schválenie použitia finančných  prostriedkov z rezervného fondu Obce Fričovce 

9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Fričovce 

10. Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP na projekt: Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v 

obci Fričovce“ 

11. Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP na projekt: Rekonštrukcia chodníka ku kaštieľu 

a Obnova obecných spevnených plôch  

12. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na realizáciu  spracovania zmien a doplnkov 

Územného plánu Obce Fričovce 

13.  Žiadosť nájomcov o zníženie/odpustenie časti nájomného z dôvodu COVID-19 

14. Návrh na schválenie Smernice č. 1/2020 určujúcej postup pri používaní kamerového 

bezpečnostného systému 

15. Návrh na schválenie Smernice č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku multifunkčného ihriska 

s umelou trávou vo Fričovciach 

16.  Zmluva č.11/2020 na prenájom priestorov Mládežníckeho centra p. Kollárovi 

17. Bartolomejský deň 2020 

18. Rôzne 

19. Dopyty a dotazy  

20. Záver  

 

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

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

všetkých 7 poslancov. Zastupiteľstvo je teda uznášaniaschopné v každom bode rokovania. 

Osobitne starosta privítal Ing. Milana Marchevského – hlavného kontrolóra obce Fričovce. Za 

zapisovateľa starosta určil p. Luciu Vozárovú a za overovateľov p. Ivanu Bartekovú a Lýdiu 

Pribulovú. 

K bodu č. 2: Schválenie programu 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia o schválení predloženého programu, ktorý bol 

jednohlasne schválený. 

NÁVRH UZNESENIA č. 115:  

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OcZ Fričovce, tak ako bol zverejnený.  

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 
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Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: Program zasadnutia         

 

K bodu č. 3: Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia (od 15.4.2020) 

Starosta predniesol správu o činnosti v obci od 15.04.2020. Informoval o podaných, schválených 

a realizovaných projektoch z fondov EÚ. O stave realizácie vodovodu v obci a pripravovaných 

a podaných žiadostiach. Informoval o aktuálnom stave v súdnom spore, ponuke na rekonštrukciu 

verejného osvetlenia z VSD, kanalizácii- konaní o predlžení skúšobnej prevádzky, rokovaní so 

zástupcami starostov – spoluvlastníkov ČOV, opatreniach spätých s COVID-19. O povodni, 

registrácii kompostoviska na okresnom úrade, novej zmluve na zabezpečenie zvozu olejov 

z domácnosti, prácach aktivačných pracovníkov  a pod. Následne starosta predniesol návrh 

uznesenia. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 116:  

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

posledného zasadnutia (od 15.4.2020).       

 

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 informoval poslancov o uznesení č. 111 v rámci ktorého dôchodcovia sa vrátili na 

stravovanie s dotačným systémom 0,40 €/obed v súlade s tým, že školská jedáleň začala riadne 

variť žiakom. K tomuto budo nebolo prijaté uznesenie a starosta prešiel na nasledujúci bod. 

 

K bodu č. 5: Stanovisko hlavného kontrolóra obce Fričovce k záverečnému účtu obce  za 

rok 2019  

Starosta vyzval hlavného kontrolóra k predneseniu stanoviska. Ten informoval poslancov 

o záveroch vyplývajúcich zo stanoviska, vysvetlil rozpočtové položky a zdôvodnil jednotlivé 

rozpočtové kapitoly. Vyjadril spokojnosť s hospodárením obce.  Svoj prednes ukončil záverečným 

konštatovaním, že odporúča OcZ prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2019 uzavrieť 

s výrokom súhlas s celoročným hospodárením obce Fričovce bez výhrad. Po zodpovedaní otázok 

zo stany poslancov starosta predniesol návrh uznesenia, ktoré bolo schválené. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 117: 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu za rok  2019. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: Stanovisko hlavného kontrolóra 

K bodu č. 6: Schválenie Záverečného účtu Obce Fričovce za rok 2019 

Starosta poslancov informoval o zákonnom zverejnení záverečného účtu obce, doplnil hlavného 

kontrolóra obce o niektoré informácie súvisiace s plnením rozpočtu a vyzval poslancov na otázky. 
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Obec hospodárila s prebytkom, ktorý plánuje použiť na investičné aktivity. Starosta doplnil, že 

prebytok rozpočtu vo výške 86 376,88 € bude použitý na tvorbu rezervného fondu. Po menšej 

diskusii medzi poslancami, starostom a účtovníčkou predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo 

jednohlasne schválené. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 118a:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 118b:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške  86.376,88 EUR. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: záverečný účet obce za rok 2019 

 

K bodu č. 7: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/6/2020  

Starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu, ktorý obsahuje úpravu- navýšenie položky na 

dotáciu na voľby a dotáciu na sčítanie obyvateľov a domov, taktiež dotáciu na multifunkčné 

ihrisko, ktorú obec požadovala na základe výzvy PSK, zohľadnením skutočného čerpania dotácie 

sa upravili- znížili kapitálové príjmy na projekt „Zníženie energetickej náročnosti 64“. 

Z rezervného fondu sa plánuje položka navýšiť o 36 781, ktorá bude určená na výstavbu 

vodovodu. Výdavky sa upravujú v položkách volieb do NRSR, sčítania obyvateľov domov 

a bytov, poklesla položka na údržbu v obci a taktiež na rekreačné a športové služby, keďže kvôli 

opatreniam proti COVID sa viaceré podujatia neorganizujú. Kapitálové výdavky obsahujú 

navýšenie sumy 5 000 eur na nákup osobného automobilu, keďže staré auto je v dezolátnom až 

havarijnom stave, kúpa pozemku pod vodnými zdrojmi, zníženie na projekt zníženie energetickej 

náročnosti budovy 64, navýšenie 1200 € na zmeny a doplnky územného plánu, 800 eur na 

projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu chodníka a spevnených plôch, navýšenie 37 200 eur 

na výstavbu vodovodu (navýšené práce; oplotenie, schody (vo vlastnej réžii), dozor, náklady na 

vecné bremeno....) a 16 900 eur na výstavbu multifunkčného ihriska, keďže táto položka 

neobsahovala správny údaj. Koncový rozpočet je vyrovnaný v sume 1 474 517 €. Poslanci 

s návrhom aj so všetkými položkami vyjadrili súhlas, osobitne s kúpou auta, pričom odporučili 

starostovi vymeniť auto čím skôr. Starosta následne predniesol návrh uznesenia, ktoré bolo 

jednohlasne schválené. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 119:  



 

Zápisnica č. 3/2020 z 18.6.2020 
 Strana 4 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje  zmenu rozpočtu Obce Fričovce č. 2/6/2020.                   

                                                                

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha:  rozpočtové opatrenie 2/6/2020 

 

K bodu č. 8: Návrh na schválenie použitia finančných  prostriedkov z rezervného fondu Obce 

Fričovce 

Starosta obce predniesol návrh na schválenie použitia financií z rezervného fondu Obce Fričovce 

na výstavbu vodovodu. Vzhľadom na to, že schválená čiastka sa nepoužila ešte minulý rok 

z dôvodu, že firma začala s výstavbou až koncom roka, finančné prostriedky budú čerpané 

z rezervného fondu až v tomto roku. Navýšenie obsahuje aj položky späté s kolaudáciou stavby, 

teda aj oplotenie, schody (vo vlastnej réžii), dozor, náklady na vecné bremeno. Poslanci po diskusii 

ohľadom aktuálneho stavu, po prednesenom návrh uznesenia, návrh jednohlasne schválili. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 120:   
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach použitie rezervného fondu Obce Fričovce vo výške 

122.233,- Eur na výstavbu verejného vodovodu v obci. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 9: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Fričovce 

Starosta obce oboznámil poslancov s končiacim sa volebným obdobím hlavného kontrolóra. Z 

toho dôvodu je, v súlade so zákonom, potrebné pre ukončením funkčného obdobia vyhlásiť voľbu 

nového kontrolóra. Ing. Marchevskému poďakoval za doterajšiu prácu a vyjadril presvedčenie, že 

bude ďalej pokračovať a uchádzať sa o pozíciu. Poslancov sa spýtal, či úväzok ostáva, alebo ho 

navrhujú do budúcna zvýšiť. Poslanci sa dohodli na 9% úväzku. Po diskusii s hlavným 

kontrolórom a starostom ohľadom podmienok, starosta predniesol návrh uznesenia. Poslanci ho 

schválili. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 121:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach   súlade s § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Fričovce.   

    Pracovný pomer hlavného kontrolóra sa stanovuje v rozsahu: 

9  %  pracovného času. 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku 

najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade  t.j. do 13. augusta 2020 

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky: 

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce  Fričovce je ukončené 

minimálne stredoškolské vzdelanie.   

 Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra musí 

obsahovať: 

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón), 

b) profesijný životopis, 
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c) znalosť príslušnej  legislatívy v samospráve, jej hospodárení a financovaní, 

d) spôsobilosť na právne úkony, 

e) bezúhonnosť 

f) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť 

a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy: 

a) profesijný životopis 

b) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

c)  písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške podľa 

§13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre 

potreby obce v súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra obce. 

d.)  súhlas kandidáta o poskytnutí všetkých údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra 

trestov. 

Termín doručenia prihlášok je do 13. augusta 2020 na adresu: 

Obecný úrad, 082 37 Fričovce č. 34 

v zalepenej obálke s označením "VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA obce Fričovce 

s označením: „NEOTVÁRAŤ". 

    

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 10. Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP na projekt: Zabezpečenie 

prístupu k pitnej vode v obci Fričovce“ 

Starosta predstavil poslancom výzvu z operačného programu ľudské zdroje, objasnil ciele, 

oprávnené a neoprávnené výdavky, pričom informoval, že projekt je zameraný na podporu 

zabezpečenia pitnej vody pre marginalizované skupiny. Z toho dôvodu je možné žiadať peniaze 

na vodovodné potrubie spolu s prípojkami od vodného zdroja až k osade, ako aj na druhú stranu 

na Gazdovec. Spolufinancovanie je 5% a oprávnené je aj rozšírenie vodojemu o ďalších 50m3, 

ktoré potrebujeme. Snahou je vybrať dané vetvy z už schváleného projektu a z toho spraviť 

realizačný projekt. Ide o veľmi prospešnú výzvu nielen pre rómske etnikum, ale pre celú obec. Po 

diskusii ohľadom konkrétnych pravidiel výzvy poslanci jednohlasne schválili starostom 

prednesené návrhy uznesení. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 122a: 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu 

s názvom „Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v obci Fričovce“ (pracovný názov „Zlepšenie 

prístupu k pitnej vode v obci Fričovce“) na financovanie z výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1, 

pričom ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom a programom rozvoja obce. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 122b: 
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Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje zabezpečenie povinného spolufinancovania 

projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov,  

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje zabezpečenie financovania neoprávnených 

výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho 

cieľa.  

 

NÁVRH UZNESENIA č. 122c: 
Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

         

K bodu č. 11: Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP na projekt: Rekonštrukcia 

chodníka ku kaštieľu a Obnova obecných spevnených plôch 

Starosta obce predniesol návrh žiadosti o financie, ktorú je možné podať na výzvu miestnej akčnej 

skupiny MAS Partnerstvo Bachureň. O možnostiach  a konkrétnych podmienkach výzvy 

zastupiteľstvo rokovalo na predchádzajúcom zastupiteľstve a po spracovaní žiadosti je ako 

povinnú prílohu potrebné schváliť uznesenia zastupiteľstva o tom, že OZ súhlasí s podaním, že 

projekt je v súlade s územným plánom a PRO, ako aj o tom, že v prípade výskytu neoprávnených 

výdavkoch potrebných na dosiahnutie cieľa projektu, ich obec bude znášať. Poslanci rokovali 

o konkrétnych stavebných riešeniach , informovali sa na predpokladanú výšku, ako aj 

spolufinancovanie. Následne starosta predniesol návrh uznesenia, ktorý bol poslancami schválené. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 123a:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach súhlasí s predložením ŽoNFP na projekt s názvom: 

Zlepšenie infraštruktúry v obci Fričovce, Kód výzvy: MAS_035/7.2/2, pričom ciele projektu sú v 

súlade s platným programom rozvoja obce a Územným plánom Obce Fričovce 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

                                                                                                                       

NÁVRH UZNESENIA č. 123b:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach Súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania 

projektu, t.j. neoprávnených finančných prostriedkov 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 12: Návrh na schválenie finančných prostriedkov na realizáciu  spracovania zmien 

a doplnkov Územného plánu Obce Fričovce 

Starosta obce predniesol žiadosť Pavla Dzivý Baluchu na zmenu územného plánu, ktorý by 

umožnil žiadateľovi stavať na mieste, ktoré v súčasnosti nie je určené na výstavbu. Vzhľadom na 
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to, že daný priestor je vhodný na zastavanie a z dôvodu, že zmenou sa má riešiť celistvé územie 

rozvoja, starosta navrhol do zmien zakomponovať celé územie, zosúladiť plán s územným plánom 

kraja a upraviť aj ďalšie potrebné časti. Z toho dôvodu by náklady na spracovanie doplnkov ÚP 

nepreniesol všetky na žiadateľa, ale navrhol aby sa obec o náklady rozdelila. Celkové náklady by 

podľa predbežnej najlepšej ponuky a množstva obcou zakomponovaných zmien nemali 

presiahnuť 1700 eur. Na druhej strane starosta neodporúčal znášať všetky náklady, keďže zmena 

vychádza z podnetu žiadateľa, pre jeho potreby a aby sa nevytvoril úzus, že obec bude platiť 

všetky požiadavky súkromných osôb na zmenu. Poslanec Štefan Dzivý Balucha sa dopytoval, či 

s navrhovanou spoluúčasťou 500 eur žiadateľ súhlasil. Starosta odvetil, že áno. Poslanec Vozár 

žiadal, aby náklady sa preniesli na obyvateľov, ktorých zmenou zvýhodníme, keďže im vzrastie 

hodnota pozemkov. Starosta odvetil, že ostatní nebudú chcieť platiť, keďže tí majú problém s tým, 

že na časti ich pozemkov bude navrhovaná komunikácia a bez nej sa stavebné pozemky nedajú 

vytvoriť. P. Vozár teda navrhol zmenu nerealizovať. Ostatní poslanci nesúhlasili, aby 

neznemožnili výstavbu žiadateľa kvôli ostatným vlastníkom a je v záujme obce, aby sa občania 

budovali. Pán Cicoň pripomenul všetky aktivity, ktoré obec urobila pre rozvoj zastavaného územia 

a nechcel by brániť v snahe stavať ak  je to možné a chcené občanmi. Po diskusii ohľadom ďalších 

možností výstavby v obci starosta predniesol návrhy uznesení, ktoré poslanci schválili. Poslanec 

Vozár sa zdržal. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 124a:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje zmeny a doplnky Územného plánu Obce 

Fričovce. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 1 

                                                                                                                         

NÁVRH UZNESENIA č. 124b:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje financovanie realizácie procesu spracovania 

zmien a doplnkov Územného plánu Obce Fričovce  maximálne vo výške 1700,- Eur, pričom 

500,- Eur uhradí žiadateľ o vykonanie zmien p. Pavol Dzivý Balucha, bytom Bertotovce č. 71 

(čo predstavuje polovicu nákladov súvisiacich so zmenou iniciovanou žiadateľom).   

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 1 

 

 

K bodu č. 13: Žiadosť nájomcov o zníženie/odpustenie časti nájomného z dôvodu COVID 19 

Starosta obce prečítal žiadosti nájomcov p. Cicoňovej a p. Čuchranovej o zníženie, resp. 

odpustenie nájomného za prenajaté priestory z dôvodu opatrení proti COVID -19 a kvôli ktorým 

nemohli priestory využívať a ani ich nevyužívali. Starosta navrhol odpustiť maximálne 50% 

z nájmu, keďže 50% môžu nájomcovia žiadať následne od štátu. Preto 100% úľava nemá 

opodstatnenie. Zároveň vyzval poslancov na odpoveď, či to bude platiť pre všetkých nájomcov, 

alebo len pre tých, ktorý predostreli žiadosť. Poslanci súhlasili s odpustením 50%. Príčina 
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uzavretia priestorov nebola ani na strane nájomcu ani na strane prenajímateľa.Následne poslanci 

diskutovali o tom, či všetkých nájomcom odpustia. Z rokovania však vyplynulo, že ostatní 

nájomcovia prevádzok neboli opatreniami obmedzený, alebo len na pár dní, teda úľava v ich 

prípadoch ani nie je opodstatnená. Teda sa spoločne uzniesli, že odpustenie 50% sa bude týkať len 

žiadateľov a každý ďalší prípad sa bude individuálne posudzovať. Starostov návrh uznesenia 

poslanci jednohlasne schválili. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 125: 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje zníženie nájmu o 50%  na obdobie od 16.3. do 

5.5.2020 pre žiadateľov: Pavlína Čuchranová (kaderníctvo –  prevádzka Fričovce č. 64) 

a Ľuboslava Cicoňová (nechtové štúdio – Fričovce č. 34). 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: žiadosti 

 

 

K bodu č. 14: Návrh na schválenie Smernice č. 1/2020 určujúcej postup pri používaní 

kamerového bezpečnostného systému 

Starosta obce predniesol návrh smernice, ktorú je potrebné schváliť ako interný normatívny akt 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Smernicu je potrebné schváliť z dôvodov ochrany 

osobných údajov ako aj ďalších predpisov zabezpečujúcich ochranu človeka a jeho dôstojnosti. 

Prečítal jednotlivé body. Poslanci proti návrhu nemali žiadne námietky a tak starosta predniesol 

návrh uznesenia, ktoré bolo schválené. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 126:   

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje Smernicu č. 1/2020, ktorá určuje postup pri 

používaní kamerového bezpečnostného systému v obci Fričovce. 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: smernica 1/2020 

 

K bodu č. 15: Návrh na schválenie Smernice č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku 

multifunkčného ihriska s umelou trávou vo Fričovciach 

Starosta obce predniesol návrh smernice č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku multifunkčného 

ihriska. Prevádzkový poriadok zaslal každému poslancovi prostredníctvom emailu, preto vyzval 

na otázky, resp. pripomienky. Poslanci niesli diskusiu ohľadom vhodnosti zavedenia poplatku, 

jeho výšky, pýtali sa na systém v iných obciach ako aj na zodpovedné osoby. Starosta zodpovedal 

na otázky, pričom ubezpečil, že inšpiroval sa aj odporúčaniami a poriadkami obcí, ktoré už ihrisko 

majú. Za zodpovednú osobu navrhol poslanca Gumana a Štefana Dzivý Baluch,u, ktorý je blízko 

a má prehľad o dianí na ihrisku. Pripomenul, že sa na ihrisku osadili dve kamery a inšpiráciou bola 

aj obec Svinia, kde umiestnili po skúsenostiach s častým obťažovaním osôb s kľúčmi elektronický 

zámok na bránu. Teda zodpovedná osoba môže na diaľku v prípade potreby otvoriť ihrisko 
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V snahe ochrániť ihrisko starosta počíta aj s oplotením od cesty, aby počas diskotéky 

nedochádzalo k vandalizmu. Výška poplatku je adekvátna okoliu a samotný poplatok je vítaní aj 

občanmi, ktorí chcú zachovať poriadok a samotné ihrisko čo najdlhšie v stave, v akom je doteraz. 

Po diskusii a odsúhlasení všetkých bodov poriadku, starosta predniesol návrh uznesenia, ktorý bol 

schválený. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 127:   

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje Smernicu č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku 

multifunkčného ihriska s umelou trávou vo Fričovciach. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 0 Zdržal sa: 0 

Príloha: smernica č. 2/2020 

 

K bodu č. 16: Zmluva č.11/2020 na prenájom priestorov Mládežníckeho centra p. Kollárovi 

Starosta obce predniesol návrh zmluvy na prenájom priestorov MC pre športové aktivity detí – 

tanec a cvičenie, ktoré profesionálne za úhradu cvičí p. Kollár. Vzhľadom na to, že projekt, 

prostredníctvom ktorého sa mládežnícke centrum zrekonštruovalo sa už ukončil po šiestich 

rokoch, je možné dané priestory prenajímať. Keďže daná aktivita nie je dobrovoľná a určená 

predovšetkým pre obyvateľov obce a v snahe spriehľadniť systém platieb za užívanie priestoru 

predložil starosta návrh zmluvy na prenájom priestorov s tým, že nájomca je zodpovedný aj za 

zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov proti šíreniu COVIC -19. Cena je navrhnutá vo výške 

30 €/mesiac, jedná sa o dva dni v týždni po dve hodiny. Športovať môžu aj deti z obce a zameranie 

má významný verejnoprospešný rozmer, preto je výška nájmu zvýhodnená. Poslanci s návrhom 

súhlasili, avšak sumu odporúčali navýšiť aspoň na 40/ eur, čo je v rozpočítaní na hodinu 

zanedbateľná čiastka. Starosta teda predniesol návrh aj so zakomponovaním pripomienky 

o navýšenie výšky nájmu. Poslanci s návrh uznesenia schválili. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 128:   

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje  zmluvu č. 11/2020 o prenájme priestorov  

Fričovce č.3 – Mládežníckeho centra, pánovi Štefanovi Kollárovi, bytom Široké 470 za účelom 

zabezpečenia športovej činnosti so svojimi zverencami (tanec, cvičenie). 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: zmluva č. 11/2020 

 

 

K bodu č. 17: Bartolomejský deň 2020 

Starosta obce predniesol návrh na realizáciu Bartolomejského dňa a spôsobu realizácie s tým, že 

na danú aktivitu nám sme žiadali finančné prostriedky z PSK. Starosta v prípade, že sa akcia 

nebude konať, navrhol realizovať aktivitu v menšom len pre obyvateľov obce k 700. výročiu obce 

Fričovce a v neskoršom termíne, v prípade, že sa situácie zlepší. Poslanci viedli diskusia k téme, 

možným rizikám (rozšírenie nákazy navyše pred otvorením školského roka, množstvu potrebných 
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opatrení, riziko zmarenej investície obce plynúce z neúčasti obyvateľov, obavy obyvateľov 

a návštevníkov, náklady na opatrenia...). Diskusia sa ukončila s jednoznačným záverom, že 

vzhľadom na situáciu sa Bartolomejský deň realizovať nebude. Starosta preto predniesol návrh 

uznesenia, ktoré bolo jednohlasne schválené. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 129:   

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach odporúča starostovi obce, z dôvodu hroziaceho rizika 

v súvislosti s COVID 19, nerealizovať v tomto roku Bartolomejský deň.    

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: zmluva č. 11/2020 

 

K bodu č. 18: Rôzne 

V bode rôzne sa niesla diskusia s Ing. Marchevským ohľadom záujmu pokračovať vo svojom 

povolaní a k témam kanalizácia, projektu výstavby materskej školy, súdneho sporu a kultúrnych 

aktivít – otvorenie multifunkčného ihriska, uvedenie knihy do čitateľského života. 

 

K bodu č. 19: Dotazy a dopyty 

Starosta vyzval na dopyty občanov. Neboli žiadne, teda pokračoval na ďalší bod. 

 

K bodu č. 20: Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

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

PhDr. Ján Mikula 

starosta obce 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

   Ivana Barteková                   .......................................... 

 

 

 

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

 

 

 

Zapísala:  
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   Lucia Vozárová ............................................. 


