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ZÁVERY Z ROKOVANIA č. 3/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach 

zo dňa  18.6.2020 

(uznesenia č. 115-129) 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí dňa 15.04.2020 nasledovné uznesenia:   

UZNESENIE č. 115:  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   predložený program zasadnutia OcZ tak ako bol zverejnený. 

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UZNESENIE č. 116:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie správu starostu obce o činnosti v obci od 

posledného zasadnutia (od 15.4.2020).       

             

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                    starosta obce       

UZNESENIE č. 117 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu za rok  2019  

 

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce        

 

UZNESENIE č. 118 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a)  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

86.376,88 EUR.  

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce      

                                      

UZNESENIE č. 119:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje  zmenu rozpočtu Obce Fričovce č. 2/6/2020 

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       
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UZNESENIE č. 120:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  použitie rezervného fondu Obce Fričovce, vo výške 

122.233,- Eur na výstavbu verejného vodovodu v obci. 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

 

UZNESENIE 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, 

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". 

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       
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UZNESENIE č. 122: 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje: 

a) 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, 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

b)  zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených 

výdavkov,  

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

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

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.  

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

UZNESENIE č. 123:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach: 

a) 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 

                                                                                                                       

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

           PhDr. Ján Mikula         

             starosta obce     

   

b) Súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t.j. neoprávnených 

finančných prostriedkov 

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

UZNESENIE č. 124:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje: 

a)  zmeny  a doplnky  Územného plánu Obce Fričovce 

                                                                                                                       

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

             PhDr. Ján Mikula        

                 starosta obce       
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b) 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).   

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

UZNESENIE 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). 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

UZNESENIE č. 126:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje Smernicu č. 1/2020, ktorá určuje postup pri 

používaní kamerového bezpečnostného systému v obci Fričovce. 

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

 

UZNESENIE č. 127:   
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje Smernicu č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku 

multifunkčného ihriska s umelou trávou vo Fričovciach. 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

 

UZNESENIE 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). 

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

              PhDr. Ján Mikula         

                  starosta obce       

 

UZNESENIE č. 129:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach odporúča starostovi obce, z dôvodu hroziaceho rizika 

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

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       


