
 

P O Z V Á N K A 

v súlade § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení 

neskorších  zmien a doplnkov  

zvolávam 

 

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Fričovce 

dňa 15.04.2021 (štvrtok) o 18.00 hodine 

na Obecnom úrade vo Fričovciach č. 34, s nasledovným programom: 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu 

3. Správa o činnosti v obci Fričovce od posledného zasadnutia Obce Fričovce (28.1.2021) 

4. Plnenie uznesení, ku ktorým sa treba vrátiť  

5. Návrh na schválenie VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka 

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Fričovce.  

6. Návrh na schválenie prác naviac v rámci  výstavby Kanalizácie Fričovce 

7. Návrh na schválenie investície výstavby vodovodu v realizovaných častiach výstavby 

kanalizácie 

8. Prehodnotenie stanovísk fyzických osôb  k zmenám a doplnkom Územného plánu Obce 

Fričovce č. 2021, zmena č. 1 

9. Návrh na schválenie  použitia finančných prostriedkov na kúpu pozemku KN-C č. 

821/11, druh pozemku ostatná plocha k.ú. Fričovce od Slovenského pozemkového 

fondu, Bratislava  za cenu  2774,- Eur. 

10. Žiadosť p. Miroslava Tomčišáka, bytom Fričovce o odkúpenie parcely vo vlastníctve 

obce KN-C 816/2 k.ú. Fričovce na základe osobitného zreteľa 

11. Žiadosť   o zámenu parcely KN-C 538/3, ktorá je vo vlastníctve obce za parcelu č. KN-

C 538/4 k.ú. Fričovce, ktorá je vo vlastníctve p. Tomčišáka. 

12. Opätovné prerokovanie žiadosti Ing. Martina Topora,  bytom Bertotovce o úhradu 

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

13. Opätovné prerokovanie návrhu Ing. Martina Topora, bytom Bertotovce na predaj 

pozemku KN-C 520/17 k.ú. Fričovce 

14. Prerokovanie žiadosti obyvateľov bytovky Fričovce sup.č. 10 o rekonštrukciu 

prístupovej cesty 

15. Prerokovanie žiadosti J.P.M. Slovakia, s.r.o., Široké o prehodnotenie nájomného počas 

pandémie Covid 19 

16. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Fričovce rozpočtovým opatrením č. 2/4/2021 

17.  Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby SR k petícii občanov Fričovce 

o zabezpečenie protihlukových opatrení na D1 

18. Rôzne 

19. Dotazy a dopyty občanov 

20. Záver 

 

      Vo Fričovciach, dňa 12.4.2021 

 

 

 

                                                                            PhDr. Ján  Mikula, MBA 

                                                            starosta obce 


