
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.04.2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Vstup obce Ličartovce do občianskeho združenia Dolná Torysa 

4. Zmluva o nájme športového areálu v obci Ličartovce 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v obci Ličartovce na I. polrok 2017. Správa 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. 

6. Žiadosti príspevkových organizácii o dotácie na rok 2017 

7. Diskusia 

8. Záver 

K bodu č.1 – Otvorenie 

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

 

K bodu č. 2 – Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Starosta obce previedol voľbu zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľa bol zvolený  

Mgr. Marek Fatľa a za overovateľov Ing. Cecília Sabadošová, Martin Menceľ. 

 

K bodu č. 3 – Vstup obce Ličartovce do občianskeho združenia Dolná Torysa 

Starosta obce predniesol návrh stanov a vstup obce Ličartovce do združenia obcí mikroregiónu 

Dolná Torysa. Stanovy tvoria prílohu tejto zápisnice. Zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu. Všetci 7 

prítomní poslanci hlasovali za vstup obce Ličartovce do združenia Dolná Torysa. 

K bodu bolo prijaté: 

U z n e s e n i e č. 3/2017 

OZ schvaľuje vstup obce Ličartovce do združenia obcí mikroregiónu Dolná Torysa. 

  

 K bodu č. 4 – Zmluva o nájme športového areálu v obci Ličartovce 

Starosta obce predniesol návrh nájomnej zmluvy o nájme športového areálu v obci Ličartovce. 

Zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu. Všetci 7 prítomní poslanci hlasovali za uzavretie nájomnej 

zmluvy podľa podmienok stanovených v zmluve. Zmluva tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu bolo prijaté: 

U z n e s e n i e č. 4/2017 



OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o prenajatí športového areálu v obci Ličartovce medzi obcou 

Ličartovce a FC VSS Košice, a.s. 

 

K bodu č. 5  - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v obci Ličartovce na I. polrok 

2017. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. 

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Ing. Veronika Baranová prečítala správu o svojej činnosti za obdobie 

od Júna do Decembra 2016 a Návrh plánu činnosti na I. polrok 2017. Správy sú prílohou zápisnice. 

K bodu bolo prijaté: 

U z n e s e n i e  č. 5/2017 

a) OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. 

b) OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 a poveruje hlavnú kontrolórku 

výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 

 

K bodu č. 6 – Žiadosti príspevkových organizácií o dotácie na rok 2017 

Starosta obce predniesol žiadosti o dotácie od príspevkových organizácií na rok 2017. Žiadosti tvoria 

prílohu tejto zápisnice. 

OZ pristúpilo k hlasovaniu. Všetci 7 prítomní poslanci odsúhlasili príspevky vo výške schváleného 

rozpočtu na rok 2017. 

K bodu bolo prijaté: 

U z n e s e n i e  č. 6/2017 

OZ schvaľuje dotácie pre príspevkové organizácie na rok 2017 v sume: 

Únia žien Ličartovce – 250 eur 

Miestny odbor Matice slovenskej – 1 000 eur 

RKC – farnosť sv. Martina Ličartovce 1 000 eur 

Športový klub FC Ličartovce – 4 000 eur 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Ličartovce - 200 eur 

 

K bodu č. 7 – Diskusia 

Pani Sedláková Štefánia – Ako dopadla inventarizácia v obci? Starosta -  inventarizácia prebehla a je 

v poriadku. 

- Prečo bolo zasadnutie OZ v januári 2017 o 10:00 hod.? 

Starosta – OZ môže byť zvolané na akúkoľvek hodinu. 

 

K bodu č. 8 - Záver 

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 

                                       Martin Menceľ 

                                        


