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ZÁVERY Z ROKOVANIA č. 4/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach 

zo dňa  26.8.2020 

(uznesenia č. 130-143) 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí nasledovné uznesenia:   

UZNESENIE č. 130:  (bod 1) 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program zasadnutia   OcZ tak ako bol zverejnený. 

 

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

              PhDr. Ján Mikula       

                  starosta obce       

UZNESENIE 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 Vyhon, v obci Fričovce 

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UZNESENIE č. 132: (bod 3) 
OcZ schvaľuje  členov mandátovej a návrhovej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení p. 

Ivan Ján, Bartolomej Cicoň a Štefan Guman. 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UZNESENIE č. 133: (bod 4) 

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

p. Štefan Dzivý Balucha, p. Peter Vozár a Ján Ivan 

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce        

 

UZNESENIE č. 134: (bod 6) 

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

hlavného kontrolóra obce Fričovce – Ing. Božena Gajanová. 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce       
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UZNESENIE č. 135: (bod 7) 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti v obci od posledného zasadnutia (od 

18.6.2020) 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce       

 

 

UZNESENIE č. 136:  (bod 8) 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení č 122, č. 123, č. 124, č.125 a č. 129 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce       

 

 

UZNESENIE č. 137:  (bod 9) 

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). 

 

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

                               PhDr. Ján Mikula          

                              starosta obce      

 

 

UZNESENIE č. 138: (bod 9.1) 

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, čo 

predstavuje celkovú sumu 1.211,25 Eur. Predávajúcimi sú Mgr. Jozef Mikula (Nižná Šebastová) a  

Ľudmila Uličná (Prešov). 

 

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

                               PhDr. Ján Mikula          

                              starosta obce      

 

UZNESENIE č. 139:   (bod 10) 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje  Zmluvu o poskytovaní právnych služieb  pod 

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

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce      
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UZNESENIE č. 140:  (bod 11) 

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

určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Fričovce. 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce      

 

 

UZNESENIE č. 141: (bod 12) 

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

. 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce      

 

                                      

UZNESENIE č. 142:  (bod 13) 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie Záznam z kontroly plnenia rozpočtu 

k 30.6.2020, ktorý predložil  Ing. Marchevský 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

 

UZNESENIE č. 143:  (bod 14.1) 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  

a) neschvaľuje 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 

b) nesúhlasí s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným 

programom rozvoja obce a platným územným plánom obce  

c) nesúhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov  

d) nesúhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v 

priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa  

 
 

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

 

 


