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ZÁVERY Z ROKOVANIA č. 3/2021 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach 

zo dňa 17.6.2021 

(uznesenia č. 190-207) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí nasledovné uznesenia:   

UZNESENIE č. 190:   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   zverejnený program zasadnutia OcZ  so zmenou textu bodu č. 5. 

Pričom Pôvodné znenie sa nahrádza textom: 

„ Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Fričovce na II. polrok 

2021“: 

 

 

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

              PhDr. Ján Mikula       

                  starosta obce       

 

UZNESENIE č. 191:   

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

OcZ Fričovce (od 15.4.2021). 

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

 

UZNESENIE č. 192:  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  plnenia uznesení č. 178,179,180,181,182,184,187 

 

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

              PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

UZNESENIE č. 193:  

Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje „Návrh  plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce 

Fričovce na II. polrok 2021“:                                                                                                                     

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

                PhDr. Ján Mikula                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                           starosta obce 
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UZNESENIE č. 194:  

OcZ  berie na vedomie Správu č.1/2021  o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a 

účelnosti použitia finančných prostriedkov v hospodárení za rok  2020 Obce Fričovce                                                                                                                                                         

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

              PhDr. Ján Mikula                                                                                                                                                                                                                                         

 starosta obce 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 195:  

OcZ berie na vedomie  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Fričovce 

na rok 2020 

 

 

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

              PhDr. Ján Mikula                                                                                                                                                                                                                                        

          starosta obce 

UZNESENIE č. 196:  

OcZ Fričovce: 

a) schvaľuje  Záverečný účet účtu Obce Fričovce za rok 2020 a  celoročné hospodárenie  

schvaľuje bez výhrad 

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

              PhDr. Ján Mikula                                                                                                                                                                                                                                         

                starosta obce 

 

b) potvrdzuje rozpočtové hospodárenie za rok 2020 vo výške 0 Eur 

 

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

              PhDr. Ján Mikula                                                                                                                                                                                                                                         

 starosta obce 

 

UZNESENIE č. 197:  

Obecné zastupiteľstvo Obce Fričovce  

a) ruší uznesenie č. 184 z 15.4.2021 

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

              PhDr. Ján Mikula                                                                                                                                                                                                                                         

                starosta obce 

 

b) odporúča starostovi obce podať návrh na vyvlastnenie prístupovej cesty k ČOV  

 

 

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

              PhDr. Ján Mikula                                                                                                                                                                                                                                         

 starosta obce 
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UZNESENIE č. 198:  
Obec Fričovce  schvaľuje návrh Kúpnej zmluvy č. 10/2021, ktorej predmetom je predaj parcely č. 

KN-C 816/2  k.ú. Fričovce vo výmere 126 m2, druh pozemku – lesný pozemok, ktorá je vlastníctve 

Obce Fričovce. Ide o novovzniknutú parcelu, ktorá vznikla odčlenením od parcely KN-E č. 1148/2, 

evidovanej na LV č. 437, na základe geometrického plánu č. 117/2020 vyhotovený spoločnosťou 

Geokart Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov p. Máriou Mydlárovou dňa 15.12.2020, 

úradne overený Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 23.12.2020, na základe 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, za  4,12 Eur/ m2 v súlade so Znaleckým posudkom č. 44/2021, ktorý 

vypracovala znalec-  Ing. Emil Mati, Mlynská 274/8, 087 01  Giraltovce dňa 27.2.2021, v celkovej 

sume: 519,12 Eur (slovom: Päťstodevätnásť Eur a 12 centov) p. Miroslavovi Tomčišákovi, nar.  

28.7.1961, bytom Fričovce č. 252 a jeho manželke p.  Terézii Tomčišákovej rod. Adamovej, nar. 

11.3.1967, bytom Fričovce č. 252 

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce        

 

UZNESENIE č. 199:  
Obecného zastupiteľstvo Obce Fričovce schvaľuje Kúpnu zmluvu č. 12/2021 o prevode 

vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, predmetom ktorej je odkúpenie parcely č. KN-C 550 

o výmere 406 m2, evidovanej na LV č. 189, k.ú. Fričovce do vlastníctva Obce Fričovce za 1 

Eur/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu vo výške 406,- Eur (slovom: štyristošesť Eur).  

 

 

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

 

UZNESENIE č. 200:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Fričovce odkladá prejednanie žiadosti p. Bartolomeja Kollára, bytom 

Fričovce č. 2 o prenájom resp. odkúpenie časti parcely č. KN-C 16, k.ú. Fričovce, do doby 

obhliadky predmetu žiadosti na tvare mieste. 

 

 

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

                               PhDr. Ján Mikula          

                              starosta obce      

 

UZNESENIE č. 201:  
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre  Fričovský futbalový klub 

na organizáciu majstrovských futbalových zápasov v rámci ObFZ Prešov na rok 2021 vo výške     

2462,- Eur (slovom: Dvetisícštyristošesťdesiatdva Eur). 

 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce       
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UZNESENIE č. 202:   
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach: 

a) súhlasí s predložením ŽoNFP na SO pre projekt: „ MOPS v obci Fričovce “ v rámci výzvy   

OPLZ-PO8-2021-1: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK 

poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK,

 ,                                                                                                                                                        

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

              PhDr. Ján Mikula                                                                                                                                                                                                                                         

              starosta obce 

b) prehlasuje, že ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným 

územným plánom obce Fričovce, 

 

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

              PhDr. Ján Mikula                                                                                                                                                                                                                                         

              starosta obce 

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

oprávnených výdavkov, 

 

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

              PhDr. Ján Mikula                                                                                                                                                                                                                                         

              starosta obce 

d) súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce     

 

 

 

UZNESENIE č. 203:   
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje použitie finančných prostriedkov  v max. výške 

1600,- Eur bez DPH na obstaranie a inštaláciu kamerového systému v časti obce Vyhon – rómska 

osada. 

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

    PhDr. Ján Mikula                                  

          starosta obce     

                                 

 

UZNESENIE č. 204:   
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť spoločnosti J.P.M. Slovakia, Široké 594 o zníženie 

nájomného o 50% za mesiac máj 2021. 

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

 PhDr. Ján Mikula          

                              starosta obce      
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UZNESENIE č. 205:   
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje  poskytnutie 50% úľavy na nájme priestorov 

v polyfunkčnej budove Fričovce č. 34 pre  Bella Loo – Ľuboslava Cicoňová, Fričovce 9 na obdobie 

kedy nemohla využívať svoje priestory na podnikanie z dôvodu pandemických opatrení a to 

v období od 19.12.2020 do 18.4.2021.  

 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                                      starosta obce      

 

  

UZNESENIE č. 206:   
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje  poskytnutie 50% úľavy na nájme priestorov 

v budove Fričovce č. 64 (kaderníctvo)( pre Pavlínu Čuchranovú, Široké č. 708, na obdobie kedy 

nemohla využívať svoje priestory na podnikanie z dôvodu pandemických opatrení a to v období od 

19.12.2020 do 18.4.2021.  

 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                                      starosta obce      

 

UZNESENIE č. 207:   
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach : 

a) ruší uznesenie č. 128 zo dňa 18.6.2020 

 

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

              PhDr. Ján Mikula                                                                                                                                                                                                                                         

              starosta obce 

 

b) schvaľuje Nájomnú zmluvu č. 13/2021 na prenájom priestorov Fričovce č. 3 – 

Mládežníckeho centra, pánovi Štefanovi Kollárovi, bytom Široké 470 za účelom 

zabezpečenia športovej činnosti so svojimi zverencami (tanec, cvičenie) vo výške 50,- 

Eur/mesiac. Pričom doba nájmu je stanovená na každý pondelok  od 17,00 hod do 19,00 

hod. na dobu neurčitú, s mesačnou výpovednou lehotou.  

 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                                      starosta obce      

 


