
   Uznesenie č. 3 

 

z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 17. 04. 2015 v zasadačke OcÚ Fričkovce 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Obecné zastupiteľstvo 
 
Schvaľuje: 

 Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 Výročnú správu obce za rok 2014 

 Záverečný účet obce za rok 2014 

 Pridelenie 2-izbového nájomného bytu (byt č. 3) žiadateľovi Mgr. Slavomírovi 

Strakovi, Fričkovce 40 

 Zámer zriadenia denného stacionára v obci Fričkovce na základe žiadosti S.O.S. n.o., 

Komenského 2, 085 01  Bardejov 

 Zmluvu o nájme nebytových priestorov pre zriadenie denného stacionára v obci 

s organizáciou S.O.S. n.o., Komenského 2, 085 01  Bardejov 

 Prípravu žiadosti o NFP v rámci podopatrenia 7.2. PRV na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií a výstavbu chodníkov, revitalizáciu verejných priestranstiev na oddychové 

zóny 

 Prípravu žiadosti o NFP v rámci podopatrenia 7.4. PRV na prestavbu požiarnej 

zbrojnice na multifunkčný objekt pre komunitnú a spolkovú činnosť 

 Plat starostu obce Ing. Mateja Straku s účinnosťou od 1.1.2015 

a/ podľa § 3 ods. 1 Zák. č. 253/1994 Z. z. 1415,70 EUR (hrubá mzda) 

b/ podľa § 4 ods. 2 Zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 15 % 

 Plat hlavného kontrolóra obce Fričkovce vo výške 73,25 EUR v súlade s § 18c zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1.1.2015 

(výpočet/ 858,-/ priem. Mzda NH r. 2014/  x 1,28/podľa počtu obyv./ x 6,67 /% úväzok/) 

 Zmluvu o kúpe cenných papierov – odpredaj akcií obce vo VVS, a. s. Košice 

 

Berie na vedomie: 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014 

 Žiadosť č. 41/2015 o vyjadrenie k návrhu trasy el. prípojky na pozemku obce (p. Babej, 

Prešov) 

 Žiadosť - odpoveď č. 42/2015 (odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie - Jozef 

Pavličko, č. 213) 

 Informácie o projekte DCOM – nová výpočtová technika pre OcÚ 

 Náklady a podmienky spojené s prípravou žiadosti z PRV v rámci podopatrenia 7.2. a 7.4. 

 Organizačno-technické zabezpečenie akcií Florián na Čergove – 3.5.2015, Deň matiek 

a stávanie mája – 10.5.2015, výlet do Osvienčimu – 23.5.2015 

 Informáciu o nainštalovaní 1 ks nového svietidla pri RD J. Pavličko č. 213 

 

Zamieta: 

 Pridelenie 3-izbového nájomného bytu žiadateľovi Ľubomírovi Katriničovi, Osikov 62 

 

 



 

Ukladá:  

 Vypracovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, plán ochrany obyvateľstva, 

koncepciu rozvoja informačných systémov a komunitný plán sociálny služieb. 

 Vyhotoviť všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi na území obce podľa 

zákona o odpadoch. 

 Zaslať zamietavé stanovisko obce p. Babejovi, Prešov na žiadosť č. 41/2015 
o vyjadrenie k návrhu trasy el. prípojky na pozemku obce 

 Odstrániť havarijný stav na miestnej komunikácií (Hlavná ulica pri RD J. Pavličko č. 

213) – vyspraviť kamenivom + odvod dažďovej vody 

 Zakúpiť 2 ks 1100 l odpadových nádob na tetrapaky 

 Prostredníctvom relácie v miestnom rozhlase vyzvať občanov, aby odstránili kamene 

a balvany z obecných miestnych pozemkov v okolí miestnych komunikácií a popolníc 

 

 

 

 

Vo Fričkovciach, 17. 04. 2015 

 

 

 

 

           Ing. Matej STRAKA 

                starosta obce 

 


