Zápisnica zo zasadania
obecného zastupiteľstva zo dňa 16.02.2018

Prítomní :

Starosta – Viliam Jurko
Poslanci – Ing. Andrej Tomáš, Mgr. Marek Fatľa, Andrej Jurko, Marek Žolko,
Martin Menceľ

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
3. Zmena nájomcu schválené uznesením č. 8/2017 priestorov v budove súp. číslo 233
na futbalovom štadióne z fyzickej na právnickú osobu.
4. Schválenie predloženia žiadosti o NFP na RO pre OP KŽP – upresnenie uznesenia č.
12/2017.
5. Schválenie prenájmu obecného pozemku na parcele č.152 o výmere 40 m² na
podnikateľské účely – kvetinárstvo.
6. Záver
Bod č.1 – Otvorenie
Starosta obce privítal prítomných poslancov, oboznámil ich s programom zasadnutia.
Poslanci s daným programom súhlasili.
Bod č. 2 – Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce previedol voľbu zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za
zapisovateľa bol zvolený Ing. Andrej Tomáš a za overovateľov Marek Žolko a Mgr. Marek
Fatľa.
Bod č. 3 – Zmena nájomcu priestorov v budove súp. čislo 233
Starosta predniesol žiadosť na zmenu nájomcu priestorov v budove na futbalovom
štadióne súp. číslo 233 z fyzickej osoby Andrej Jurko na právnickú osobu JFAMILY s.r.o.. Výpis
z obchodného registra tvorí prílohu tejto zápisnice. Ostatné podmienky zostávajú
nezmenené podľa zmluvy o prenájme schválenej uznesením OZ č. 8/2017.
Predmetný návrh bol schválený 4 poslancami z 5 prítomných.
K bodu bolo prijaté:
U z n e s e n i e č. 1/2018
OZ schvaľuje zmenu nájomcu priestorov v budove na futbalovom štadióne súp. č. 233
z fyzickej osoby Andrej Jurko na právnickú osobu JFAMILY s.r.o..
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Bod č. 4 – Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia na
Ministerstve životného prostredia SR – upresnenie uznesenia č. 12/2017
Predmetná žiadosť sa týka úseku potoka, ktorý prebieha pozdĺž obecnej komunikácie
p.č.565/2 (reg. C KN). Samotný potok leží na parcele p.č.564/1 (reg. C KN) a pokračuje v
parcele p.č.566/1 (reg. C KN) až po parcelu p.č.933/2 (reg. C KN). Na danom úseku potoka sa
má vykonať vyregulovanie v nadväznosti na tvorbu protipovodňových opatrení v katastri
Ličartoviec.
Návrh na podanie tejto žiadosti bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
K bodu bolo prijaté:
U z n e s e n i e č. 2/2018
OZ schvaľuje:
- predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok obcou Ličartovce v rámci výzvy
OPKZP-PO2-SC211-2017-21 pre projekt ´´Protipovodňová ochrana Ličartovce“ na Riadiaci
orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 49 454,83
EUR z celkových výdavkov projektu vo výške 989 096,54 EUR.
- zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu.
Bod č. 5 – Schválenie prenájmu obecného pozemku na parcele č. 152 o výmere 40 m² na
podnikateľské účely
Starosta obce predniesol žiadosť od p. Iveta Barutiaková na prenájom obecného pozemku
na parcele č. 152 na podnikateľské účely – parkovisko pred kvetinárstvom. Navrhovaná cena
za nájom pozemku je 30 EUR na mesiac.
Žiadosť bola schválená všetkými prítomnými poslancami.
K bodu bolo prijaté:
U z n e s e n i e č. 3/2018
OZ schvaľuje prenájom obecného pozemku na parcele č. 152 o výmere 40 m² vo výške 30
EUR za celú plochu pri dodržaní podmienky, aby bol umožnený prechod okolo Kultúrneho
domu.
Bod č.6 - Záver
Po ukončení programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Andrej Jurko
Zástupca starostu obce
Overovatelia zápisnice:

Viliam Jurko
Starosta obce
Mgr. Marek Fatľa
Marek Žolko
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