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Z á p i s n i c a č. 4/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Fričovce 

konaného dňa 26.8.2020 o 18,30 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. Voľba členov mandátovej a návrhovej komisie pre voľbu kontrolóra obce Fričovce 

4. Voľba členov volebnej komisie pre voľbu kontrolóra Obce Fričovce 

5. Predstavenie kandidátov na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Fričovce 

6. Voľba hlavného kontrolóra obce 

7. Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia  (od 18.6.2020) 

8. Plnenie uznesení, ku ktorým sa treba vrátiť  

9. Schválenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva parcely KNC 550 do vlastníctva 

obce Fričovce 

10. Návrh na schválenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb sp.zn. 

FR.2020/173/OcÚ 

11. Návrh na schválenie smernice o bližších podmienkach určovania a vyberania 

poplatkov za služby v obci Fričovce 

12. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 3/8/2020  

13. Záznam z kontroly plnenia rozpočtu k 30.6.2020 

14. Rôzne 

15. Dotazy a dopyty občanov 

16. Záver 

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

Starosta obce privítal poslancov OZ, prítomných občanov. Skonštatoval, že je prítomných 5 

poslancov. Zastupiteľstvo je teda uznášaniaschopné v každom bode rokovania. Za zapisovateľa 

starosta určil  p. Luciu Vozárovú a za overovateľov p. Štefana Gumana  a Petra Vozára. 

K bodu č. 2: Schválenie programu 

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

jednohlasne schválený. 

NÁVRH UZNESENIA č. 130:  

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

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 5 Proti: 0 

Za: 5 Zdržal sa: 0 
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Následne starosta obce oboznámil poslancov so svojim návrhom na doplnenie programu o body 

a vyzval poslancov, či nemajú svoj návrh na doplnenie. Keďže poslanci nemali návrhy, predniesol 

návrh s doplnenými bodmi 9.1 a 14.1. 

9.1 Schválenie kúpnej zmluvy č. 17/ 2020 o prevode vlastníctva dielov parcely 

KNE 426/1  

 14.1 Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

 projekt Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v rómskej osade 

 Výhon v obci Fričovce  

NÁVRH UZNESENIA č. 131: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  doplnenie programu o body: 

č. 9.1     Návrh na schválenie Kúpnej zmluvy č.17/2020 o prevode vlastníctva par.KN-E 426/1 k.ú. 

    Fričovce 

č. 14.1    Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP na projekt vysporiadania majetko-právnych  

               vzťahov k pozemkov v rómskej osade Výhon, v obci Fričovce 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 5 Proti: 0 

Za: 5 Zdržal sa: 0 

Príloha: Program zasadnutia         

 

K bodu č. 3:  Voľba členov mandátovej a návrhovej komisie pre voľbu kontrolóra obce 

Fričovce 

Starosta predniesol návrh na členov mandátovej a návrhovej komisie v tomto zložení: 

p. Ivan Ján, Bartolomej Cicoň a Štefan Guman. O svojom návrhu dal hlasovať. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 132:  

OcZ schvaľuje  členov mandátovej a návrhovej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení 

p. Ivan Ján, Bartolomej Cicoň a Štefan Guman.   

                                                                             

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 5 Proti: 0 

Za: 5 Zdržal sa: 0 

Príloha: Správa o činnosti 

 

K bodu č. 4: Voľba členov volebnej komisie pre voľbu kontrolóra Obce Fričovce 

Starosta predniesol návrh na členov volebnej komisie a to v zložení: 

p. Štefan Dzivý Balucha, p. Peter Vozár a Ján Ivan. O tomto návrhu dal hlasovať.  

 

NÁVRH UZNESENIA č. 133:  

OcZ  schvaľuje  zloženie volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce Fričovce v zložení: 

p. Štefan Dzivý Balucha, p. Peter Vozár a Ján Ivan. 
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Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 5 Proti: 0 

Za: 5 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5.:Predstavenie kandidátov na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Fričovce 

Starosta vyzval členov mandátovej a návrhovej komisie, aby sa ujali svojej činnosti. Člen komisie, 

p. Ján Ivan konštatoval, že prítomných je 5 poslancov z celkového počtu 7 poslancov a teda 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Fričovce bolo 

vyhlásené v súvislosti s ukončením riadneho funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce a v 

súlade s §18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Obecné 

zastupiteľstvo vo Fričovciach na 27.augusta 2020, avšak termín sa z organizačných dôvodov 

zmenil na 26.augusta 2020, o čom boli obidvaja kandidáti oboznámení písomne. Pracovný pomer 

hlavného kontrolóra sa stanovil v rozsahu 9  %  pracovného času. Hlavného kontrolóra volí obecné  

zastupiteľstvo na 6 rokov, jeho funkčné obdobie začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do 

práce t.j. od 1.10.2020. Hlavný kontrolór obce musí byť schválený nadpolovičnou väčšinou 

všetkých poslancov OZ (teda min. 4 poslanci by museli hlasovať za). Voľby na funkciu sú tajné.  

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce mal odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 

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

Obecného úradu vo Fričovciach boli v stanovenom termíne a to do 13.8.2020 doručené dve obálky 

s označením „Voľba hlavného kontrolóra (neotvárať)“. Obálky boli otvorené trojčlennou komisiou 

dňa 19.8.2020.  

1.  (spis  FR2020/193/OcÚ, doručený 13.7.2020) , 

 list podala Ing. Božena Gajanová, Nálepkovo 

2.  (spis  FR2020/214/OcÚ, doručený  27.7.2020),  

list podal  Ing. Milan Marchevský, Ľubotice 

Členovia komisie po otvorení obálok skontrolovali priložené doklady všetkých kandidátov na 

voľbu hlavného kontrolóra Obce Fričovce. Po kontrole jednotlivých materiálov prítomní 

konštatujú, že kritéria zverejnené vo Vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce Fričovce zo dňa 

19.6.2020 (ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Fričovce a na stránke obce 

www.obecfricovce.sk taktiež dňa 19.6.2020) spĺňajú obidvaja kandidáti.  

Na základe zápisu z otvárania obálok  a po preskúmaní priložených dokladov mandátna a návrhová 

komisia odporúča volebnej komisii zaradiť obidvoch kandidátov do voľby hlavného kontrolóra 

obce Fričovce. 

Príloha: 

Zápis z otvárania obálok/Kompletná dokumentácia  k voľbe kontrolóra (doručené obálky). 
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K bodu č. 6: Voľba hlavného kontrolóra obce 

Následne sa ujala činnosti volebná komisia. 

Členovia volebnej komisie odovzdali  prázdne hlasovacie lístky  všetkým  prítomným poslancom 

a pristúpilo sa k tajnej voľbe. Následne volebná komisia sčítala hlasy a p. Vozár oznámil 

prítomným výsledky hlasovania.  

Výsledky hlasovania: 

POČET ODOVZDANÝCH  HLAS.LÍSTKOV:    5 

POČET HLASOV ZA KANDIDÁTA č. 1 Ing. Božena Gajanová:   3 

POČET HLASOV ZA KANDIDÁTA č. 2 Ing. Milana Marchevský:   2 

POČET NEPLATNÝCH HLASOV:       0 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa §18a, 

ods.3, keďže nebol kontrolór obce zvolený nadpolovičnou väčšinou  všetkých poslancov (teda pri 

celkovom počte 7 poslancov, to predstavuje počet hlasov 4), pristúpilo sa k druhému kolu voľby, 

kde je zvolený kandidát, ktorý získa väčšinu platných hlasov . 

 

Komisia opäť odovzdala prázdne hlasovanie lístky (s označením 2. kolo) všetkým prítomným a 

pristúpilo sa k tajnej voľbe. Následne volebná komisia sčítala hlasy a p Ivan oznámil prítomným 

výsledky hlasovania.  

Výsledky hlasovania – 2. kolo: 

POČET ODOVZDANÝCH  HLAS.LÍSTKOV:    5 

POČET HLASOV ZA KANDIDÁTA č. 1 Ing. Božena Gajanová:   3 

POČET HLASOV ZA KANDIDÁTA č. 2 Ing. Milana Marchevský:   2 

POČET NEPLATNÝCH HLASOV:       0 

 

Volebná komisia týmto skonštatovala, že Ing. Božena Gajanová  bola  zvolená do funkcie hlavnej 

kontrolórky Obce Fričovce. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 134:  

Na základe tajnej voľby poslancov OcZ Fričovce, bola nadpolovičnou väčšinou zvolená za hlavnú 

kontrolórku Obce Fričovce – Ing. Božena Gajanová. 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 5 Proti: 0 

Za: 5 Zdržal sa: 0 

Príloha: Hlasovacie lístky z 1. a 2. kola 

 

K bodu č. 7: Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia  (od 18.6.2020) 

Starosta obce predniesol správu o činnosti od 18.6.2020. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 135:  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti v obci od posledného zasadnutia (od 

18.6.2020)                                                                                                 
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Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 5 Proti: 0 

Za: 5 Zdržal sa: 0 

Príloha:  Správa o činnosti od 18.6.2020 

 

K bodu č. 8: Plnenie uznesení, ku ktorým sa treba vrátiť 

Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení č. 122č. 123č. 124č.125 č. 129 – viď 

príloha. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 136:   
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení č 122, č. 123, č. 124, č.125 a č. 129                                                                                                         
                       
Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 5 Proti: 0 

Za: 5 Zdržal sa: 0 

Príloha: Vyhodnotenie uznesení od posledného zasadnutia OcZ. 

 

K bodu č. 9: Schválenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva parcely KNC 550 do 

vlastníctva obce Fričovce 

Starosta predložil zámer odkúpiť do vlastníctva obce parcelu KN-C č. 550 o celkovej výmere 406 

m2. Cena je stanovená vo výške 1€/m2 tak ako odkupujeme pozemky pod komunikáciami v iných 

častiach obce. Jedná sa o pozemok kde sa nachádza miestna komunikácia.  Po krátkej diskusii dal 

hlasovať o nižšie uvedenom návrhu uznesenia. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 137:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje predložený návrh Kúpnej zmluvy č.16/2020 , 

o prevode vlastníctva parcely  KN-C č.550 o výmere 406 m2, do vlastníctva Obce Fričovce ,v za 

1Eur /m2, čo predstavuje celkovú sumu 406,- Eur. Predávajúcimi sú: Helena Harčárová 

(Fričovce), Jozef Lazorík (Fričovce), Mária Kravčíková (Fričovce) a Lucia Brunčíková 

(Fričovce).    

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 5 Proti: 0 

Za: 5 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 9.1:  Schválenie kúpnej zmluvy č. 17/ 2020 o prevode vlastníctva dielov parcely 

KNE 426/1 

Starosta predložil zámer odkúpiť do vlastníctva obce parcelu KN-C č. 426/1 o celkovej výmere  

1211,25 m2. Jedná sa o pozemok kde  chce obec vybudovať miestnu komunikácia ako prístup 

k pozemkom, kde sa plánuje príp. už realizuje výstavba rodinných domov.  Po krátkej diskusii dal 

hlasovať o nižšie uvedenom návrhu uznesenia. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 138: 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje predložený návrh Kúpnej zmluvy č.17/2020. , 

o prevode vlastníctva časti parcely  KN-C č.426/1  do vlastníctva Obce Fričovce, za  1Eur  /m2, 
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čo predstavuje celkovú sumu 1.211,25 Eur. Predávajúcimi sú Mgr. Jozef Mikula (Nižná 

Šebastová) a  Ľudmila Uličná (Prešov). 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 5 Proti: 0 

Za: 5 Zdržal sa: 0 

         

K bodu č. 10:  Návrh na schválenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb sp.zn. 

FR.2020/173/OcÚ 

 

Starosta obce predniesol návrh zmluvy za právne zastupovanie vo veci rybník. Vzhľadom na to, 

že ide o zložitý problém, oslovený bol právnik s dlhoročnými skúsenosťami v komunálnej politike 

v snahe docieliť úspešný záver. Všetci poslanci boli oboznámení emailovou formou so zmluvou a 

každý poslanec so zmluvou súhlasil potvrdením. Starosta poslancov oboznámil s aktuálnym 

stavom právneho sporu a po diskusii predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo jednohlasne 

schválené. 

 

NÁVRH UZNESENIE č. 139:    

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje  Zmluvu o poskytovaní právnych služieb  pod sp. 

zn: FR-2020/173/OcÚ s Jozefom Sotolářom, Košice 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 5 Proti: 0 

Za: 5 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 11:  Návrh na schválenie smernice o bližších podmienkach určovania a vyberania 

poplatkov za služby v obci Fričovce 

Starosta obce uviedol, že v návrhu Smernice č. 3/2020 o bližších podmienkach určovania 

a vyberania poplatkov za služby v obci Fričovce, pričom sa zakomponoval poplatok za knihu 

Fričovské poviedky a zároveň upravila suma za knihu Fričovce, menila sa sadzba poplatku za 

zapožičanie inventáru cez víkend (od piatka do pondelka) tak aby bol stanovený jeden za celý čas 

použitia, teda víkend a zároveň sa znížil poplatok za požičanie rebríka, ktorý bol neadekvátne 

vysoký. Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas s návrhom, pričom diskusia sa niesla v tom, či 

poplatok za knihu Fričovské poviedky bude 5 alebo 6 eur. Poslanci sa ujednotili na sume 5 eur. 

Starosta preniesol návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený. 

 

NÁVRH UZNESENIE č. 140:   

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje návrh  Smernice č. 3/2020 o bližších 

podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Fričovce. 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 5 Proti: 0 

Za: 5 Zdržal sa: 0 

Príloha: Smernica 
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K bodu č. 12: Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 3/8/2020 

Starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu, ktorý obsahuje zníženie predpokladaného 

výnosu dane z príjmov z dôvodu COVID-19 o 3500 €, započítanie schválenej dotácie 2 5000 € 

a dotácie na tlač knihy 1000 €. Zmena obsahuje aj kapitálové výdavky na nákup pozemkov pod 

komunikáciami a zníženie sumy na výstavbu materskej školy. Celkový rozpočet je vyrovnaný vo 

výške 1 474 517 €. Poslanci s predloženým návrhom uznesenia vyjadrili súhlas. 

 

NÁVRH UZNESENIE č. 141: 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje  zmenu rozpočtu Obce Fričovce č. 3/8/2020. 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 5 Proti: 0 

Za: 5 Zdržal sa: 0 

Príloha: Návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/8/2020 

 

 

K bodu č. 13: Záznam z kontroly plnenia rozpočtu k 30.6.2020 

Starosta obce vyzval Ing. Vozárovú aby prečítala Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce 

Fričovce k 30.6.2020, ktorý vypracoval kontrolór obce, Ing. Milan Marchevský, nakoľko ten sa 

zasadnutia nezúčastnil. Nakoľko k záznamu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne otázky 

ani pripomienky, dal hlasovať o návrhu uznesenia č. 142. 

 

NÁVRH UZNESENIA č. 142:   

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie Záznam z kontroly plnenia rozpočtu 

k 30.6.2020, ktorý predložil  Ing. Marchevský 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 5 Proti: 0 

Za: 5 Zdržal sa: 0 

Príloha: Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Fričovce k 30.6.2020 

 

 

K bodu č.14.1:  Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v rómskej osade  Výhon v 

obci Fričovce 

Starosta obce predniesol výzvu zameranú na vysporiadanie pozemkov v rómskych osídlenia. 

Predniesol oprávnené výdavky, pričom náklady na samotnú kúpu by znášala obec. Diskusia sa 

niesla v znamení pochybností o efektivite vynaložených prostriedkov, o neustále meniacich sa 

stavieb, o množstve peňazí z EÚ zdrojov s minimálnym dopadom na zlepšenia aktuálneho stavu 

a pod.. Poslanci vyjadrili nesúhlas s investovaním do niečoho, čo nezlepší stav. Neustále problémy 

sa len znásobujú a poskytnuté pomoci si nik z osadníkov neváži. Starosta vyzdvihol potrebu 

vysporiadať prístupové komunikácie, avšak negatívne argumenty zo strany poslancov prevážili 

možné pozitíva. Po návrhu uznesenia poslanci návrh zamietli. Jeden poslanec sa zdržal. 
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NÁVRH UZNESENIA č. 143:   

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

s názvom „Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v rómskej osade Výhon 

v obci Fričovce“, kód výzvy: OPLZ-PO5-2020-4, zameranie: podpora vysporiadania 

majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom 

jednoduchých pozemkových úprav 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 5 Proti: 4 

Za: 0 Zdržal sa: 1 

Príloha: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP  č. OPĽZ-PO5-2020-4 

 

K bodu č. 15: Dotazy a dopyty občanov 

 

Derner Ladislav – kritizoval špaky, ktoré sú v nedeľu pred reštauráciou, čo vyvoláva negatívne 

reakcie na úrad. Aj keď je si vedomý, že ich vyhadzujú klienti reštaurácie, je potrebné zo strany 

starostu upozorniť majiteľa reštaurácie – p. Palenčára. Starosta reagoval, že aktivační pracovníci 

pravidelne čistia priestor, avšak cez víkend nepracujú. Poriadok v každom prípade musí 

zabezpečovať prevádzkovateľ reštaurácie, keďže ide o jeho klientov. Na problém ho upozorní. 

P. Derner upozornil na valiacu sa vodu počas dažďov aj s kamenivom na cestu prvej triedy 

z komunikácie od Rómskej osady. Navrhol odkloniť vôd do rigolu. Starosta informoval, že daný 

stav už dvakrát riešil, avšak neustále dochádza k zasypávaniu rigola osadníkmi, v snahe upraviť si 

terén pre svoje autá.  

Peter Michalik – upozornil na obyvateľa osady, ktorý páli plasty, požiadal o kontakt na 

pracovníkov MOPS, aby ich upozornil, keď sa to bude diať. P. Michalik  taktiež poukázal na 

valiacu sa vodu a s tým spojenú namytú cestu, ktorú nemá kto poupratovať. Starosta prisľúbil 

dočasné riešenie v opätovnom vyčistení priekopy osadení panelov na konci komunikácie 

a informoval o podanom projekte, ktorý zahŕňa rekonštrukciu cesty aj s odkanalizovaním 

dažďovej vody. Jedine toto riešenie natrvalo odstráni nevyhovujúci stav. Dúfa preto v jeho 

schválenie. Momentálne je projekt v schvaľovacom procese. Ohľadom Rómskej problematiky sa 

vzniesla obsiahla diskusia. 

Derner Bartolomej ml. -  zaujímal sa o stav realizácie tribúny na futbalovom ihrisku. Starosta 

odpovedal, že vyrokované podmienky s Ing. Lackom platia. Túto tému prevzali na svoju 

zodpovednosť predseda klubu s Miroslavom Leškom – brankárom a tajomníkom klubu, ktorý to 

chcú dotiahnuť do úspešného konca. 
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K bodu č. 16. Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť, občanom za podnety a nápady a zasadnutie ukončil. 

 

 

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

PhDr. Ján Mikula 

starosta obce 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

   Peter Vozár                   .......................................... 

 

 

 

   Štefan Guman  .......................................... 

 

 

 

Zapísala:  

 

 

   Lucia Vozárová ............................................. 


