
 

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 17.06.2021 (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 najdôležitejších činnostiach v obci Fričovce od posledného zasadnutia Obce 

Fričovce (od 15.4.2021) 

4. Plnenie uznesení, ku ktorým sa treba vrátiť  

5. Správa č.1/2021  o vykonaní kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia 

finančných prostriedkov v hospodárení za rok  2020 Obce Fričovce 

6. Správa č.1/2021  o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia 

finančných prostriedkov v hospodárení za rok  2020 Obce Fričovce 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Fričovce za rok 2020 

8. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Fričovce za rok 2020 

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

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

10. Návrh na schválenie Kúpnej zmluvy č. 10/2021 na odpredaj parcely KN-C 816/2 k.ú. 

Fričovce na základe osobitného zreteľa pánovi Miroslavovi Tomčišákovi, bytom 

Fričovce. 

11. Návrh na schválenie Kúpnej zmluvy č. 12/2021 o prevode vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti KN-C č. 550 k.ú. Fričovce p. Karabinošovej, p. Lazoríkovi,                             

p. Kravčíkovej a p. Brunčíkovej 

12. Prerokovanie žiadosti p. Bartolomeja Kollára, bytom Fričovce na odpredaj/prenájom 

časti parcely KN-C č. 16, k.ú. Fričovce 

13. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre Fričovský futbalový klub 

14. Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP na projekt: Zvýšenie zamestnanosti a 

zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej 

poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK, kód výzvy: 

OPLZ-PO8-2021-1. 

15. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov na osadenie kamery v rómskej 

osade 

16. Prerokovanie žiadosti J.P.M. Slovakia, s.r.o., Široké o zníženie nájmu  

17. Prerokovanie žiadosti p. Cicoňovej Ľuboslavy - Bella Loo, Fričovce  o úľavu z nájmu 

18. Prerokovanie žiadosti p. Čuchranovej – Kaderníctvo Fričovce o úľavu z nájmu 

19. Prerokovanie žiadosti o prehodnotenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom 

priestorov Mládežníckeho centra vo Fričovciach s p. Kollárom, Široké 

20. Rôzne 

21. Dotazy a dopyty občanov 

22. Záver 

 

      Vo Fričovciach, dňa 14.6.2021 

 

 

                                                                            PhDr. Ján  Mikula, MBA 

                                                            starosta obce 


