Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 01.03.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o činnosti
4. Správa – Inventarizácia
5. Žiadosti občanov
6. Odsúhlasenie právnych služieb
7. Diskusia a záver

K bodu č.1 – Otvorenie
Starosta obce privítal prítomných poslancov, oboznámil ich s programom zasadnutia.
Starosta obce previedol voľbu zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľa bola
zvolená Ing. Lenka Štofková a za overovateľov Ing. Andrej Tomáš a Marek Žolko.
K bodu č. 2 – Kontrola plnenie uznesení
Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia z prechádzajúceho zasadnutia OZ boli
splnené.
K bodu č. 3 – Správa o činnosti
Starosta obce prečítal Správu o činnosti, ktorá je v prílohe zápisnice. K bodu bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 1/2016
OZ berie na vedomie Správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 4 – Správa – Inventarizácia
Starosta obce vyzval predsedu inventarizačnej komisie, aby prečítal Správu o výsledkoch
inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov za rok 2015. Marek Žolko
prečítal Správu z vykonania inventarizácie majetku, ktorá je v prílohe zápisnice. K bodu bolo
prijaté
U z n e s e n i e č. 2/2016
OZ schvaľuje inventarizáciu majetku za rok 2015.
K bodu č. 5 – Žiadosti občanov
Starosta obce vyzval Lenku Štofkovú, aby prečítala žiadosti občanov, ktorí žiadajú o úľavu
dani z nehnuteľnosti a úľavu za vývoz domového odpadu. Zoznam žiadostí je v prílohe tejto
zápisnice. K bodu bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 3/2016
OZ na základe žiadostí občanov schvaľuje úľavy takto:

1. Mária Macejková, Ličartovce 236 – úľava DZN - ZŤP
2. Jozefína Tomášová, Ličartovce 2 – úľava DZN - ZŤP
3. Jozef Guľaš, Ličartovce 8 – úľava DZN - ZŤP a PDO 1 osoba
4. Miroslav Šmalec, Ličartovce 190 – úľava DZN - ZŤP
5. Johana Fecková, Ličartovce 200 – úľava DZN - ZŤP
6. Andrej Komár, Ličartovce 198 – úľava DZN - ZŤP
7. Peter Ščepita, Ličartovce 270 – úľava DZN - ZŤP a PDO 1 osoba
8. Adam Bačinský, Ličartovce 213 – úľava DZN – ZŤP a PDO 2 osoby
9. Magdaléna Semaniková, Starozagorská 5, Košice – úľava PDO – rekreačný dom
10. Štefan Kotrlec, Ličartovce 266 – úľava DZN - ZŤP
11. Mária Kmecová, Ličartovce 263 – úľava DZN - ZŤP
12. Zuzana Mackulinová, Dvorkinova 12, Košice – úľava PDO – rekreačný dom
13. Juraj Mihaľ, Ličartovce 288 – úľava PDO 1 osoba
14. Elena Oršuľáková, Ličartovce 63 – úľava DZN - ZŤP
15. Mária Šimkovičová, Ličartovce 217 – úľava PDO 2 osoby
16. Mária Kromková, Ličartovce 159 – úľava DZN - ZŤP
17. Jozef Hudák, Ličartovce 139 – úľava DZN - ZŤP
18. Marta Makaturová, Ličartovce 179 – úľava DZN - ZŤP
19. Ján Kriššák, Ličartovce 34 – úľava DZN - ZŤP
20. Jana Pitliková, Ličartovce 34 – úľava PDO 2 osoby
21. Ján Jesenský, Ličartovce 306 – úľava PDO 1 osoba
22. Jozef Šimko, Ličartovce 235 – úľava PDO 3 osoby
23. Štefan Anguš, Ličartovce 244 – úľava PDO 2 osoby
Starosta obce prečítal žiadosť občana Matúša Sedláka na preplatenie nákladov vo výške
271,41 na kúpu náhradných dielov na osobné auto, ktoré si poškodil jazdou na prístupovej
ceste k domu. K bodu bolo prijaté
OZ neschvaľuje žiadosť p. Matúša Sedláka.
K žiadosti je potrebné doložiť znalecký posudok od znalca z odboru dopravy, ktorý dokáže,
že auto bolo poškodené práve na tejto prístupovej ceste.
K bodu č. 6 – Odsúhlasenie právnych služieb
Starosta obce predložil poslancom návrh na uzatvorenie zmluvy v oblasti poskytovania
právnych služieb pre obec na rok 2016.
OZ odsúhlasilo uzatvorenie ročnej zmluvy s JUDr. Michalom Kačúrom v oblasti
poskytovania právnych služieb pre obec Ličartovce.
K bodu č. 7 – Diskusia a záver
 p. Hrabovecký Vladimír – vysporiadanie cesty a svah v oblasti Hôrka – majiteľ
pozemku nesúhlasí s odpredajom cesty obci. Svah sa po dohode s majiteľom pozemku
p. Hudákom bude upravovať.



p. Kuľka Marián – čistenie potoka. Čistenie potoka bude riešené správcom potoka
prostredníctvom projektu z Environmentálneho fondu.
 p. Sedlák Matúš – Zhodnotenie mäsiarne za 1 300 eur
- Skladové priestory za 5 000 eur
- Náradie za 300 eur
- Dopravný prostriedok vo vlastníctve obce
Obec dá k týmto požiadavkam písomné stanovisko.
 p. Sabadošová Cecília – vzdanie sa funkcie predsedu finančnej komisie. Nové
voľby sa uskutočnia na najbližšom zastupiteľstve.
 p. Jiřina Kuľková – obmedziť rýchlosť v obci, umiestniť zrkadlo. Obec zabezpečí
umiestnenie zrkadla do 3 mesiacov.
Po ukončení programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Andrej Jurko
Zástupca starostu obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Andrej Tomáš
Marek Žolko

Viliam Jurko
Starosta obce

