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História obce 
 

     Obec Ličartovce leží v údolí rieky Torysa v nadmorskej výške okolo 243 m na styku 
Košickej kotliny s východným okrajom Šarišskej vrchoviny. 
      Prvý raz sa spomína obce Ličartovce v listine z roku 1249, v ktorej kráľ Belo IV. Daroval 
istému zemanovi majetok v doline Svinky, ktorý na východnej strane susedil s chotárom 
Ličartoviec. Z tejto správy ale vyplýva, že miestne sídlisko už jestvovalo dávnejšie, keď pred 
rokom 1249 k nemu patril susediaci majetok. Kráľ Ladislav IV. V roku 1284 vrátil 
šľachticovi  Petrovi z Drienova majetky, ktoré mu údajne zobrali vlastníci susedných 
majetkov. 
Ličartovce teda patria k starobylým slovenským dedinám  jestvujúcim pred 9-11 storočím. 
V 14. a prvej polovici 15. storočia patrili Ličartovce drienovskej vetve Abovcov. Koncom 16. 
storočia boli Ličartovce malou dedinou s výlučne poddanským  obyvateľstvom. 
      Podoby názvu obce v priebehu dejín: 1249 Licardi, Likardii, 1427 Lycherd, 1786 
Ličartowce, 1920 Ličartovce maď. Licsért. Administratívne bola obec Ličartovce do roku 
1918 súčasťou Šarišskej stolice /župy/, dnes patrí do okresu Prešov. 
      Kronika obce je písaná od 1.5.1934. Prvým kronikárom bol správca školy Štefan 
Bachinger. V roku 1919 bolo v obci postavených 73 domov s počtom obyvateľov 471. 
Národnostné zloženie: 462 Slovákov, 9 Maďarov. Zo živnostníkov tu boli: 1 kováč, 1 
obuvník, 1 kolesár, 1 záhradník a 1 krčmár. 
V priebehu roku 1943 vystaval občan Ján Sabol, obchodník a krčmár novú budovu, v ktorej 
zriadil obchod a krčmu. 
Sčítaním ľudu k 1.3.1950 bol zaznamenaný počet obyvateľov obce 535 a pri sčítaní ľudu 
v roku 1961 to už bolo 761  obyvateľov prihlásených trvale a 100 občanov bolo prihlásených 
prechodne – boli to pacienti v nemocnici, zriadenej v kaštieli. V roku 1966 žilo v obci 820 
obyvateľov a k 30.11.1976 je to už 920 obyvateľov. 
V roku 1977 sa začína výstavba miestneho vodovodu, bol vykonaný vrt v časti Koscikova. 
V roku 1993 obecný úrad podal žiadosť o stavebné povolenie na výstavbu vodovodu 
a kanalizácie, bol vypracovaný projekt na výstavbu kanalizácie a čističky odpadových vôd na 
odkanalizovanie domácnosti a všetkých subjektov v obci. Na túto stavbu účelové prostriedky 
neboli pridelené.  
V roku 1991 bola v obci založená prvá moderná firma na spracovanie PE kašírovaných fólií 
a PVC fólií, kde bolo zamestnaných 48 zamestnancov. 
 
 
Erb obce:  
 

                                                                                                       
 
 



Identifikačné údaje 
 
 
Názov: Obec Ličartovce 
Adresa: Ličartovce 239, 082 03  Lemešany 
Telefón: 057/7694181 
e-mail: obec.licartovce@stonline.sk 
web: www.licartovce.ocu.sk 
Okres: Prešov 
IČO: 00327361 
DIČ: 2021225591 
Právna forma: samospráva 
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR. 
Rozloha obce: 829 ha 
Počet obyvateľov k 31.12.2012: 960 
 
 
 

Demografické údaje obce za rok 2012 
 
 

Počet obyvateľov celkom k 31.12.2012:         960 
z toho:  
Deti do 15 rokov:                  123 
- Dievčatá     57 
- Chlapci     66 
Mládež od 15 rokov do 18 rokov:                    44 
- Dievčatá    22 
- Chlapci    22 
Dospelí:                  793 
- Ženy 345 
- Muži 448 
-   
- Narodení    9 
- Prihlásení k trvalému pobytu 23 
- Prihlásení k prechodnému pobytu 15 
- Odhlásení z trvalého pobytu 21 
- Sobášení 13 
- Zomrelí 16 
 
 
 
 
 



Základné orgány obce 
 
 

1. Starosta obce 
2. Obecné zastupiteľstvo 

 
OBECNÝ ÚRAD: 
 
      Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 
organizačné a administratívne práce. Prácu a činnosti obecného úradu organizuje a riadi 
starosta obce: Viliam  J u r k o,  bytom Li čartovce 252 
 
      Starosta obce je predstaveným obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Zvoláva a vedie  
zasadnutia obecného zastupiteľstva, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,  
právnickým a fyzickým osobám, vykonáva obecnú správu a rozhoduje o veciach,  
ktoré nie sú vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 
 
 
Zamestnanci obecného úradu: 
 

� Martina Miha ľová, bytom  Ličartovce 288 – samostatný odborný referent, 
zamestnaná od 15.05.1990 

� Adriána Stopková, bytom Ličartovce 224 – správca miestnych daní, zamestnaná 
od 13.01.2003 

-      Jozef Velček, bytom Ličartovce 73 – údržbár 
-      Jana Pitlíková, bytom Ličartovce 34 - upratovačka  

 
Základná škola: 
 
- Mgr. Jana Gáborová, Prešov, ul. Solivarská – riaditeľka ZŠ 
- Mgr. Daniela Šotíková, Prešov. ul. Tehelná – učiteľka ZŠ 
- Miroslava Macejová, Kojatice 35 , vychovávateľka v ŠKD 
- Magdaléna Krivá, bytom Ličartovce 54 – upratovačka 
- Mgr. Bibiána Novacká, Prešov – učiteľka ZŠ – zastupovanie počas materskej dovolenky 
- Mgr. Ing. Magdaléna Fričová,  Jurkovičova 2, Prešov  

 
Materská škola: 
 
- Mgr. Alena Kováŕová, bytom Prešov, ul. Tehelná – riaditeľka MŠ 
- Monika Majcherová, bytom  Bretejovce – učiteľka MŠ 
- Mária Radačovská, bytom Ličartovce 204 – školníčka 
- Silvia Gubancová, bytom Košice, Krakovská 11– vedúca ŠJ pri MŠ 
- Magdaléna Adzimová , bytom Ličartovce 9 – kuchárka 

 
 
 
 
-  



     Pracovníci obecného úradu zabezpečuje účtovné a finančné operácie s majetkom obce, 
finančnými prostriedkami v bankách, inventarizáciu majetku, účtovné, majetkové práva, ich   
ochranu. Poberá správne poplatky a tiež uskutočňuje informácie v miestnom  
rozhlase. Vykonáva poštové a telekomunikačné služby, správu daní a poplatkov,  
administratívnych úkonov a ich zhotovenie, miestne poplatky na území obce,  
administratívny správu cintorína, informačné služby, evidencia majetku obce a iné  
úkony.  
      Pracovníci materskej a základnej školy zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť 
orientovanú na všestranný rozvoj osobnosti detí, na sociálno-emociálny, intelektuálny 
a fyzický rozvoj, rozvoj reči, mravného a estetického vedomia, prosociálneho správania, 
komunikatívnych a tvorivých schopností. 
 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: 
 
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych 
voľbách, ktoré sa konali  27.11 2010 na obdobie 4 rokov v počte 7. 
 
 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva: 
 

� Anton Ňakat, Ličartovce 240 -  zástupca  starostu obce 
� Ing. Cecília Sabadošová, Ličartovce 114 
� Juraj Mihaľ, Ličartovce 288 
� Ing. Andrej Tomáš, Ličartovce 259   
� Mgr. Slávka Adamová, Ličartovce 223 
� Jozef Kucko, Ličartovce 149 
� Jozef Brunner, Ličartovce 277 

 
 
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo a schvaľovalo na svojich zasadnutiach základné otázky zo 
života obce ako aj ich občanov. Zasadnutia sa konali v dňoch 03.04.2012,16.08.2012, 
08.11.2012 a 29.11.2012.. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali v kancelárii starostu 
obce a boli verejné. 
Finančná komisia na svojich zasadnutiach vykonala kontrolu účtovných dokladov, faktúr, 
pokladne, pripravovala návrh rozpočtu  a  VZN na rok 2013, vykonala kontrola Inventarizácie 
majetku k 31.12.2011. Zasadnutia sa konali dňa 02.04.2012,15.11.2011 a 27.11.2012.  
 
 
 
KOMISIE: 
 
Finančná komisia: Jozef  Brunner, predseda komisie 
                                 Ing. Cecília Sabadošová, členka 
                                 Mgr. Slávka Adamová, členka 
 
Stavebná komisia: Jozef Kucko, predseda komisie 
                                 Juraj Mihaľ, člen 
                                 Anton Ňakat, člen  



 
 
 
Komisia pre šport, kultúru a vzdelávanie: Juraj Mihaľ, predseda komsie 
                                                                         Jozef Onofrej, člen 
                                                                         Jozef Brunner, člen                                                                       
    
 
Komisia na ochranu verejného pozadku: Ing. Andrej Tomáš 
                                                                       Ing. Cecília Sabadošová, členka 
                                                                       Mgr. Slávka Adamová, členka 
 
 
 
 
 
 
 

Samospráva obce 
 
 
      Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej 
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon. 
Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením 
s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a a 
záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva 
ich správu. Ďalej obec vykonáva správu a  údržbu miestnych komunikácií, verejných 
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych zariadení. Zabezpečuje verejnoprospešné 
služby medzi ktoré patrí nakladanie s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v obci, 
správu a údržbu verejnej zelene a podobne. 
 
 
 

Financovanie obce 
 

     Obec financuje svoje potreby hlavne z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a 
ďalších zdrojov. 
 
 
 
 

Rozpočet obce 
 
     Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie 
jedného kalendárneho roka. 
 
 
 



 
 
 
 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  
 
 

Bežné príjmy: 
 

� Daňové príjmy: 
� Daň z príjmov FO   
� Daň z nehnuteľnosti  (daň z pozemkov, daň zo stavieb) 
� Dane za špecifické služby (príjem za odpady, za psa) 

 
� Nedaňové príjmy: 

� Príjmy z vlastníctva (z prenajatých  budov, bytov a ostatných zariadení, 
ostatné) 

� Administratívne poplatky (správne) 
� Poplatky, platby z nepriemyselného predaja 
� Za hlásenie v miestnom rozhlase, ostatné 
� Ďalšie administratívne a iné poplatky 
� Z vkladov 
� Ostatné príjmy 
� Cintorínske poplatky 

            
� Granty a transfery 

 
Kapitálové príjmy: 
 

 
� Granty a transfery 

 
 
 
Bežné výdavky: 
 

� Výdavky verejnej správy (mzdy, platy, služobné príjmy, tarifný, 
základný funkčný plat, príplatky – za riadenie, odmeny – za splnenie 
úlohy, zákonné poistenie) 
� Tovary a služby (cestovné výdavky) 
� Energia, komunikácie (elektrická energia, telefón, rozhlas, internet 
a pod.) 
� Materiál a služby (výpočtová technika, telekomunikačná technika, 
kancelárske potreby, materiál, a pod.) 
� Dopravné (palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy, náhradné diely, 
a pod.) 
� Ostatné tovary a služby 

 
 
 



Kapitálové výdavky: 
 

� Prípravná projektová dokumentácia 
  

 
 
 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 
 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom  dňa  06.12.2011  uznesením 
č.14/2011 
 
Bol zmenený:  

- prvá  zmena  schválená dňa 03.04.2012 uznesením č. 4f/2012 
- druhá změna schválená dňa 08.11.2012 uznesením č. 7c/2012 

 
 
Bežné príjmy v € 
 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2012 

% Plnenie  

257 104.72 288 882.97 287 522.29 99,53 % 

 
 
Kapitálové príjmy v € 
 
 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2012 

% Plnenie  

0 0 0  

 
 
 
Príjmové finančné operácie  v € 
 

Schválený  
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2012 

% Plnenie 

0 13 934.96 8 934.96 64.12 % 

 
 
 
Bežné výdavky  v € 
 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2012 

% Plnenie 

248 169.76 288 882.97 280 545.51 90,97 % 

 



 
 
 
Kapitálové výdavky  v  € 
 

Schválený  
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2012 

% Plnenia 

        

 
 
     
         
     
Výdavkové finančné operácie   v Eur 
 

Schválený  
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2011 

% Plnenia 

8 934.96    8 934.96  8 934.96 100,00 % 

  7 323.36  

 
 
Finančné prostředky bankových účtov k 31.12.2012 
 

Účet Názov Číslo Zostatok 
v EUR 

22110     Dexia banka  0459149001/5600 17 351.92 

22111 VÚB banka 18420-572/0200 418.69 

22112 VÚB banka – ZŠ 1613331851/0200 3 571.26 

22115 VÚB banka – ŠJ 1659407858/0200 282.58 

22116 VÚB banka – sociálny 1169-18420-572/0200 781.86 

221 17    VÚB banka – darovací 1659390857/0200 596.98 

22118 VÚB banka –rezervný 123-18420-572/0200 4 979.36 

 
Spolu 

 

 
27 982.65  

 
 
                      
 
 
 
 
 
 



                         
Výsledok hospodárenia 
 
  a/Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2012 
                
Bežné príjmy       287 522.29 

 
Bežné výdavky    280 545.51 

A.Výsledok bežného hospodárenia         6 976.78 

Kapitálové príjmy               0.00 

Kapitálové výdavky              0.00 

B.Výsledok kapitálového hospodárenia              0.00 

C.Výsledok bežného a kapitál. hospodárenia       6 976.78 

Finančné operácie  príjmové     16 566.56 

Finančné operácie výdavkové     16 258.32 

D. Výsledok hospodárenia finančních operách          308.24 

E. Celkový výsledok hospodárenia /C+D/        7 285.02 

 
      Podľa skutočne čerpaných prostriedkov – príjmy 304 088.85 Eur a výdavky 296 803.83 
Eur za rozpočtový rok 2012 bol ziskný prebytok hospodárenia vo výške  7 285.02 Eur podľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 opísm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nehorších predpisov. 
      Vzhľadom k tomu, že finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, 
prebytok hospodárenia je 6 976.78 Eur.  
       Obec v roku 2012 nevyčerala účelovo určené finančné prostředky zo štátneho rozpočtu – 
normativně finančné prostředky ZŠ vo výške 986.53 Eur., ktoré sa na tvorbu rezervního fondu 
vylučujú z prebytku. 
    
       Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je  5990.25 Eur. 
 
 
 
b/ Výsledok hospodárenia za rok 2012 podľa účtovníctva je strata  18 957.11 EUR  
 
 Výnosy obce /6/    394 590.37 
 Náklady obce /5    413 547.48 
 Zisk/Strata   -   18 957.11 

                                                       
 
 
    / 
 
 



                                                 
 
 
Prehľad  o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012 
 
Obec Ličartovce nemá žiadne dlhy. 
 
Analýza účtovnej  jednotky za vybrané ukazovatele súvahy: 
 
 
Názov                                             Stav k 31.12.2011                      Stav k 31.12.2012 
 
Dlhodobý hmotný majetok                     1 880 646.00                         1 765 575.22 
Dlhodobý nehmotný majetek                         8 317.00                                5 532.78 
Dlhodobý finančnýmajetok                       195 114.00                             195 113.86     
Zásoby                                                                 88.00                                      45.35 
Zúčtovanie rozpočtu ver.správy                            0.00                                 2 494.81 
Odberatelia                                                   41 371.00                               33 780.89 
Pohľadávky                                                     3 997.00                                 4 882.20 
Finančný majetek                                          28 235.00                               28 184.99 
Ostatné aktíva                                                  1 538.00                                 1 539.59 
 
Aktíva spolu                                       2 159 306.00                                2 037 149.69   
 
 
Analýza účtovnej jednotky za vybrané ukazovatele súvahy: 
 
Názov                                            Stav k 31.12.2011                        Stav k 31.12.2012 
  
Výsledok hospodárenia                          354 787.00                                335 829.93 
Rezervy                                                       6 248.00                                    7 670.45    
Záväzky sociálneho fondu                             776.00                                       851.75 
Dodávatelia                                                 4 246.00                                    4 302.05 
Krátkodobé záväzky                                 19 814.00                                   11 946.26 
Ostatné pasíva  /výnosy bud. obd./      1 773 435.00                              1 676 549.25 
 
Pasíva spolu                                         2 159 306.00                              2 037 149.69        
 
                                          
Predpokladaný budúci vývoj činnosti: 
 
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch 
 

- rekonštrukcia základnej školy 
- rozšírenie ČOV 
- rozšírenie Domu nádeje 
-  protipovodňová ochrana v obci 

 
 



Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo 
potrebné uviesť v tejto správe. 
 
      Zámery rozvoja obce Ličartovce a potrieb jej obyvateľov sú vyjádrené vo viacročnom 
rozpočte obce, ktorý je strednodobým ekonomickým  nástrojom finančnej politiky obce. 
Viacročný rozpočet sa zostavuje na obdobie troch rokov, pričom príjmy a výdavky rozpočtov 
na roky nasledujúce po príslušnom roku nie sú záväzné. Obec sleduje v priebehu roka vývoj 
hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva v ňom zmeny, najmä zvýšenie 
vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu ku 
koncu rozpočtového roka. 
 
      Táto  výročná správa sa vyhotovuje  za účtovné obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012. 
Účtovná závierka bola odevzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Prešove 
v písomnej aj elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne. 
 
 
 
 
V Li čartovciach, dňa 21.01.2013 
 
 
 
                                                                                             Viliam Jurko 
                                                                                             Starosta obce 
 
 


