
Závery z rokovania OcZ Fričovce č. 5/2020 z 10.12.2020 
 
 Strana 1 
 

ZÁVERY Z ROKOVANIA č. 5/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach 

zo dňa  10.12.2020 

(uznesenia č. 144-161) 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí nasledovné uznesenia:   

UZNESENIE č. 144:   
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program zasadnutia   OcZ tak ako bol zverejnený. 

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

              PhDr. Ján Mikula       

                  starosta obce       

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  doplnenie programu o body: 

19.1  Prerokovanie žiadosti Ing. Martina Topora,  bytom Bertotovce, o úhradu peňažnej 

náhrady za pozemky KN-C 520/9, 520/10 k.ú.Fričovce 

19.2 Prerokovanie návrhu Ing. Martina Topora, bytom Bertotovce,  na predaj pozemku 

KN-C 520/17 k.ú. Fričovce 

 

 

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

              PhDr. Ján Mikula       

                  starosta obce       

UZNESENIE č. 145:  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   správu o činnosti  v obci Fričovce od posledného 

zasadnutia OcZ Fričovce. 

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

 

UZNESENIE č. 146:  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  plnenia uznesení č. 114, 134,137,138,139,140,143 

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UZNESENIE č. 147:  
OcZ schvaľuje  Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Fričovce na rok 2021. 

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       
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UZNESENIE č. 148:  
OcZ  schvaľuje  zmenu rozpočtu Obce Fričovce rozpočtovým opatrením č. 4/12/2020. 

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce        

 

 

UZNESENIE č. 149:  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  Obce 

Fričovce na I. polrok 2021.          

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce       

 

 

UZNESENIE č. 150:  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odporúčanie hlavnej kontrolórky obce schváliť preložený 

návrh rozpočtu na rok 2021 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu obce na rok 2022 a 2023, ktorý 

predložila  vo svojom stanovisku. 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce       

UZNESENIE č. 151:   
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  : 

 

a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2021  v objemoch :  

    bežné príjmy                                         716.345,- € 

    bežné výdaje                                        601.099,- € 

    Výsledok bežného rozpočtu                 115.246,- € 

      

    Kapitálové príjmy                                  1.435.242,- € 

    kapitálové výdaje                                   1.550.488,- € 

    Výsledok kapitálového rozpočtu            - 115.246,- € 

 

    Výsledok rozpočtu                                  0 € 

    Finančné operácie - príjem                         0 € 

 

b) berie na vedomie  návrh viacročného  rozpočtu  na roky 2022 a 2023 

 

c) v súlade s  § 11, odst. 4, písm, b) zák 369/1990  o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo 

splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny v bežnom rozpočte – t.j. presun medzi položkami 

bežného rozpočtu  s tým, aby  celkový výsledok   bežného rozpočtu  ostal zachovaný. Zmeny v 

kapitálovej oblasti a finančných operáciách ostávajú naďalej v kompetencií obecného 

zastupiteľstva.     
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d) schvaľuje v zmysle § 4, ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p zostavovanie a predkladanie rozpočtu 

obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 2021, 2022, 2023, uvedené platí 

pre všetky rozpočty zostavené od  dátumu schválenia  obecným zastupiteľstvom.   

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce       

 

 

 

UZNESENIE č. 152:   
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje  Štatút Obce Fričovce v súlade s predloženým 

návrhom.  

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

                               PhDr. Ján Mikula          

                              starosta obce      

 

 

UZNESENIE č. 153:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje  Štatút  Základnej školy vo Fričovciach v súlade 

s predloženým návrhom.  

 

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

                               PhDr. Ján Mikula          

                              starosta obce      

 

UZNESENIE č. 154:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje  Štatút Školskej knižnice Základnej školy vo 

Fričovciach v súlade s predloženým návrhom.  

 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce      

 

UZNESENIE č. 155:   
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje návrh VZN č. 2/2020 o chove zvierat na území 

obce Fričovce. 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce      
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UZNESENIE č. 156:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje 

a)   návrh Zámennej zmluvy č. 28/2020 s Cyrilom Dolinským,  bytom Fričovce 174. 

b) refundáciu  nákladov spojených s vypracovaním znaleckého posudku č. 14/2020 na 

pozemok KN-C  270/3 k.ú. Fričovce, vo vlastníctve Obce Fričovce , pani Sylvii Juščákovej, 

bytom Fričovce 112 v sume 130 Eur.  

 

. 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce      

 

                                      

UZNESENIE č. 157:   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností č. 

54/2015/NZ-2 zo dňa 15.7.2015 s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Košických mučeníkov, Fričovce, 

ktorej predmetom je predĺženie nájmu budovy a areálu ZŠ Fričovce  do roku 2025. 

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

 

UZNESENIE č. 158:   
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov  zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku obce č. 1/2020. 

Predmetom prenájmu sú  2 miestnosti v celkovej výmere 64,26 m² - časti č. 1.28 a 1.29 podľa 

projektovej dokumentácie „Obnova a nadstavba OcÚ Fričovce, Ing. Gryglák, 8/2010“, spolu s 

prístupovou chodbou k WC a WC v miestnosti 1.31 polyfunkčnej budovy súp. č. 34, 082 37 Široké 

(postavenej na parcelách CKN 431/5, CKN 433/5, katastrálne územie Fričovce, okres Prešov. )  

Cena prenájmu je stanovená ako minimálna v zmysle § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.158 /2020 zo dňa 

10.12.2020, a to vo výške 170 EUR/mesačne bez nákladov na energie a služby spojené s 

prenájmom, ktoré budú účtované podľa skutočnej spotreby. Ostatné podmienky sú uvedené priamo 

v zámere č. 1/2020, ktorý je súčasťou prílohy uznesenia. 

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       
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UZNESENIE č. 159:   

 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach: 

1.)  vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prevod pozemkov : 

 A) parcely č. 99/20 o výmere 602 m2, druh pozemku: záhrada, spôsob využitia   

pozemku: 4, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, 

v podiele 1/1, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Fričovce, obec: FRIČOVCE,          okres: 

Prešov,  

 B) parcely č. 99/38 o výmere 602 m2, druh pozemku: záhrada, spôsob využitia  

pozemku: 4, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, 

v podiele 1/1, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Fričovce, obec: FRIČOVCE,          okres: 

Prešov, 

ktoré vznikli geometrickým plánom č. 80/2019 zo dňa 31.01.2020 vyhotovený  Ing. Františkom 

Haníkom, GEOKART Prešov, so sídlom Na vyhliadke č. 12160/15, 080 05 Prešov, IČO: 17 206 

057, autorizačne overil dňa 31.01.2020 Ing. František Haník, úradne overený Okresným úradom 

Prešov, katastrálny odbor dňa 06.02.2020, pod č. G1-225/2020 (ďalej v zmluve len „geometrický 

plán“). Parcely sú situované vedľa skupinového vodovodu obce v prevádzke obce a verejnej 

kanalizácie. Elektrická prípojka a plynová prípojka sa nachádzajú v blízkosti predmetu súťaže.  

Podmienky verejnej obchodnej súťaže sú súčasťou prílohy uznesenia. 

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

2.)  navrhuje účastníkom za predmet obchodnej verejnej súťaže vyvolávaciu cenu 19 EUR/m2.  

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

 

 

 

UZNESENIE č. 160:   
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach menuje podľa § 4 ods.3 pís. s) Zákona č. 369/1990 Zb.  

Zákona o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, kronikárku obce Fričovce - pani Máriu 

Kacvinskú. 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       
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UZNESENIE č. 161:   
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach odporúča starostovi obce  vypracovanie znaleckého posudku 

na určenie všeobecnej hodnoty pozemku KN-C 520/9, 520/10 k.ú. Fričovce za účelom porovnania 

cien s predloženým Znaleckým posudkom č. 158/2020, zo dňa 23.9.2020,ktorý vypracoval Ing. 

Milan Vinkler , Župčany 495   pre Ing. Martina Topora, bytom Bertotovce č. 134. 

 

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

             PhDr. Ján Mikula        

                 starosta obce       

 

 

 


