
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.10.2016 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti 

5. Žiadosti občanov 

6. Plnenie a zmena rozpočtu k 30.09.2016 

7. Diskusia, záver 

 

 

K bodu č.1 – Otvorenie 

Starosta obce privítal prítomných poslancov, oboznámil ich s programom zasadnutia. Poslanci 

s daným programom súhlasili. 

 

K bodu č. 2 – Voľba zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

Starosta obce previedol voľbu zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľa bola 

zvolená Ing. Lenka Štofková a za overovateľov Mgr. Marek Fatľa a Ing. Cecília Sabadošová. 

 

K bodu č. 3 – Kontrola plnenie uznesení 

Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia z prechádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené. 

 

K bodu č. 4 – Správa o činnosti 

     Starosta obce prečítal Správu o činnosti OcÚ: 

 12.07.2016 sa začala kontrola z Úradu štátneho vládneho auditu. 

 Júl – August 2016 – ukončenie prác na zateplení ZŠ. Boli urobené kompletné 

vysprávky vrátane vymaľovania vnútorného priestoru. 

 August 2016 – vnútorné maľovanie časti Materskej školy a repasia kuchynského 

zariadenia. 

 August – September – Ukončenie projektu rozšírenie stokovej siete a jeho kolaudácia. 

                                     Právoplatnosť nadobudne kolaudácia 11/2016. 

- Vyriešenie sťažností obyvateľov novej ulice na zápach 

z kanalizácie. 

- Výmena kotla v ZŠ. 

- Oprava vodovodu na v budove na futbalovom ihrisku. 

K bodu bolo prijaté: 

U z n e s e n i e č. 15/2016 

OZ berie na vedomie Správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

 

 



K bodu č. 5 – Žiadosti občanov 

     Starosta obce predniesol jednotlivé žiadosti: 

 

 Žiadosť – školský klub detí poplatok na 1 dieťa 3 eurá na mesiac. Všetci prítomní 

poslanci hlasovali za prijatie tohto poplatku. 

K bodu bolo prijaté: 

U z n e s e n i e č. 16/2016 

OZ schvaľuje poplatok pre ŠKD vo výške 3 eurá  mesačne na jedno dieťa. 

 

 Žiadosť – Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ 

Ličartovce – za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov mesačne na jedno dieťa suma 20 

eur, za pobyt dieťaťa od 3 rokov ak má trvalý pobyt v obci suma 10 eur a dieťa ktoré 

nemá trvalý pobyt v obci suma 13 eur. Všetci prítomní poslanci hlasovali za prijatie 

týchto poplatkov. 

K bodu bolo prijaté: 

U z n e s e n i e č. 17/2016 

OZ schvaľuje poplatok - Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 

v MŠ Ličartovce – za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov mesačne na jedno dieťa suma 20 

eur, za pobyt dieťaťa od 3 rokov ak má trvalý pobyt v obci suma 10 eur a dieťa ktoré 

nemá trvalý pobyt v obci suma 13. 

 

 Žiadosť – Matúš Sedlák o úľavu na dani z domového odpadu za osobu Radoslav 

Sedlák, ktorý je od mája 2015 mimo trvalého bydliska. 

OZ schvaľuje úľavu z predpisu miestneho poplatku za komunálny odpad za osobu 

Radoslav Sedlák, Ličartovce 258. 

 Žiadosť - Schválenie otváracích hodín 

Starosta obce predniesol žiadosť Andreja Jurka, Ličartovce 329 o schválenie otváracích hodín 

pre prevádzku Bar u očka Ličartovce č. 85. Žiadosť je v prílohe zápisnice. 

K bodu bolo prijaté: 

U z n e s e n i e č. 18/2016 

OZ schvaľuje otváracie hodiny pre prevádzku Bar u Očka, Ličartovce 85. 

 

 Žiadosť – stacionár St. Martin, Ličartovce 114 o zníženie poplatku za nájom o 70% 

od 01.01.2017.  Z prítomných 5 poslancov 3 hlasovali za zníženie poplatku a 2 sa 

zdržali hlasovania. 

K bodu bolo prijaté: 

U z n e s e n i e č. 19/2016 

OZ schvaľuje zníženie poplatku za nájom o 70% od 01.01.2017. 

 

 

 

 



K bodu č. 6 – Plnenie a zmena rozpočtu k 30.06.2016  a k 30.09.2016 

Predseda finančnej komisie Ing. Cecília Sabadošová prečítala  návrh zmien rozpočtu 

k 30.06.2016 ktoré sú zahrnuté v rozpočtovom opatrení č. 2/2016  a úpravy rozpočtu 

k 30.09.2016, ktoré sú zahrnuté v rozpočtovom opatrení č. 3/2016. 

Rozpočtové opatrenia č. 2 a 3/2016 a správa z finančnej komisie tvoria prílohu zápisnice. 

Všetci prítomní poslanci hlasovali za zmeny uvedené v jednotlivých rozpočtových 

opatreniach.  

K bodu bolo prijaté: 

U z n e s e n i e č. 20/2016 

OZ schvaľuje zmeny rozpočtu k 30.06.2016. 

a  

U z n e s e n i e č. 21/2016 

OZ schvaľuje zmeny rozpočtu k 30.09.2016. 

 

 

K bodu č. 7 – Diskusia a záver 

Matúš Babčák  

 Nesúhlasí so zrušením nájmu pre St. Martin, pretože dostávajú príspevky na každého 

klienta. - Ing. Cecília Sabadošová – stacionár je nezisková organizácia a zabezpečuje 

sociálne služby, ktoré musí obec zo zákona svojím občanom poskytovať. Dôvodom 

pre žiadosť o úľavu z poplatku za nájom sú legislatívne zmeny, ktoré majú za 

následok vyššie náklady na chod stacionáru. 

Štefánia Sedláková  

 Prečo nie je zverejnená zmluva so St. Martin – zmluva bude zverejnená spolu 

s dodatkom, ktorý sa týka úľavy z nájmu. 

 Dotácia na stokovú sieť v zmluve je suma 450 000 eur - 450 000 eur je celkový 

rozpočet na celú kanalizáciu. Tento rok bola realizovaná iba časť kanalizácie, kde 

environmentálny fond poskytol dotáciu vo výške 150 000 eur. 

 Prečo majú podnikatelia úľavy na daniach. - Obec podnikateľským subjektom úľavy 

na daniach neposkytuje. Zníženie je možné iba v prípade dane zo stavieb -50%  stavby 

na bývanie vo vlastníctve fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – držiteľ 

preukazu ZŤP. Podnikatelia platia ročnú sadzbu dane za skladovanie, administratívu, 

ostatné podnikanie a zárobková činnosť vo výške 0,55 eur  za  m². Firmy platia 

poplatok za komunálny odpad, ktorý sa určuje podľa nahláseného priemerného počtu 

zamestnancov k 01.01. v danom roku. Sadzba je jednotná pre fyzické a právnické 

osoby. 

 Prečo obec platí za skladovacie priestory  a nevyužíva svoje priestory napr. požiarnu 

zbrojnicu. - Obec nemá vo vlastníctve také veľké priestory, kde by mohla skladovať 

1200 ks nádob na odpad. V súčasnej dobe má obec v skladových halách uložené 

kompostéry. 

 Terasa pri bare je na verejnom priestranstve a znemožňuje prechod po chodníku. –

Podľa prehlásenia p. Molnára ako majiteľa budovy baru je prístrešok zrealizovaný na 



jeho pozemku, za ktorý platí obci daň. Na základe žiadosti majiteľa bude vydané 

dodatočné povolenie drobnej stavby – prístrešok. 

 Čo urobila hlavná kontrolórka od svojho zvolenia – kontrolórka postupuje podľa 

plánu, za I. polrok podala správu o svojej činnosti. Je možné nahliadnuť do nej na 

Obecnom úrade Ličartovce. 

 Prečo sa nezverejňujú aj prílohy k zápisnici – obec zverejňuje len prílohy týkajúce sa 

nakladania s majetkom obce. 

Matúš Sedlák  

Rok žiadajú o opravu cesty. - Cesta nie je v havarijnom stave. Úprava je naplánovaná v roku 

2017. 

Jozef Onofrej  

Prečo je brána na cintoríne zamknutá. – Brána je uzamknutá z dôvodu, že ľudia vyvážali 

odpad do kontajnera umiestneného na cintoríne. 

Jozef Čekan  

 Obec platí veľa za telefón – obec dá urobiť analýzu svojich telefónnych liniek a zníži 

výdavky na minimum. 

 Situácia na ich ulici – cesta sa neudržiava, obec dala stavebné povolenie, skolaudovala 

cestu s nedostatkami, ktoré sa mali odstrániť.  – Cesta je v súkromnom vlastníctve 

a jej udržiavanie má zabezpečiť vlastník cesty. Vlastník môže požiadať Obec 

Ličartovce o údržbu danej komunikácie v zimnom období. Obec nemá dostatok 

finančných prostriedkov na odkúpenie danej cesty.  

 Žiada obec, aby zverejňovala pozvánky na OZ s dostatočným predstihom. - Pozvánky 

sú zverejňované v súlade so zákonom t.j. 3 dni pred zastupiteľstvom na obecnej tabuli.  

 

 

Po ukončení programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

          

           Andrej Jurko                                                    Viliam Jurko 

   Zástupca starostu obce                                             Starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Cecília Sabadošová 

                                      Mgr. Marek Fatľa 

 

 

      

 

 


