
Zápisnica zo zasadania 
obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2017 

 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  1. Otvorenie 
  2. Voľba zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola uznesení 
  4. Správa o činnosti 
  5. Záverečný účet obce za rok 2016 
  6. Správa nezávislého auditora 
  7. Sťažnosti občanov 
  8. Diskusia  
  9. 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 Martin Menceľ a Andrej Jurko. 
 
Bod č. 3 – Kontrola plnenie uznesení 
 
 Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia z prechádzajúceho zasadnutia OZ z 
10.04.2017 boli splnené. 
 
Bod č. 4 – Správa o činnosti 
 
- v čase od 10.04.2017 prebiehal v obci nezávislý audit 
- v priestore Obišovského hradu sa bude konať v septembri akcia pod záštitou Matice 
Slovenskej  na ktorej sa podieľa aj naša obec 
- pán starosta oboznámil prítomných o práci na europrojekte, ktorý sa bude týkať 
rekonštrukcie športového areálu a o pripravovanom výberovom konaní na zhotoviteľa, 
keďže podľa súčasných nariadení musí byť známy realizátor prác už pred možným 
schválením daného projektu 
- finančnou komisiou bol spracovaný dokument Záverečný účet obce za rok 2016 
- bol zrealizovaný  23.06.2017 Deň detí  
- v priestore objektu materskej školy bola zrealizovaná revízia elektroinštalácie a 
hromozvodu  - záver z revízie je pre obec pozitívny 
 
 
 



Bod č. 5 – Záverečný účet obce za rok 2016 a Bod č.6 - Správa nezávislého auditora 
 
 S týmito bodmi oboznámila prítomných poslancov a občanov Ing. Cecília Sabadošová 
(predseda finančnej komisie). Pani Sabadošová predložila sumarizáciu záverečného účtu, 
ktorý vznikol za spolupráce členov finančnej komisie a obecného úradu Ličartovce. 
 Záverečný účet vychádzal zo schváleného rozpočtu obce Ličartovce na rok 2016. 
Základom boli príjmy vo výške 349470 Eur, počas roka bol rozpočet navýšený o kapitálové 
príjmy a to na sumu 686784,80 Eur. Rovnako na danú sumu boli navýšené aj výdavky obce a 
to na sumu 686784,80 Eur. Záverečný účet bol vyvesený na úradnej tabuli 10.05.2017 a 
zvesený bol 26.05.2017. 
Hospodárenie obce je v kladnom prebytku 33312,14 Eur, finančná komisia navrhuje použitie 
tohto prebytku na navýšenie rezervného fondu a to v objeme 100% z tohto prebytku. 
 
 Bola prečítaná správa nezávislého auditora k záverečnému účtu. 
Stanovisko nezávislého auditora Ing. Marta Dvorská zo dňa 18.05.2017. 
Záver auditu účtovnej uzávierky - obec Ličartovce konala v súlade so zákonom o 
rozpočtových pravidlách. 
 

 K záverečnému účtu pani Sabadošová prečítala aj stanovisko hlavnej kontrolórky 
obce Ličartovce Ing., Mgr. Veroniky Baranovej, ktorá odporúča záverečný účet, tak ako bol 
skoncipovaný prijať bez výhrad. 
 
Záverečný účet obce Ličartovce bol jednomyseľne prijatý poslancami obecného 
zastupiteľstva.  
 

K bodu bolo prijaté: 
U z n e s e n i e  č. 7/2017 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k Záverečnému účtu za rok 2016. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 33 312,14 EUR. 
 

Bod č.7 - Sťažnosti občanov 
 
 Za 4,5 a 6 mesiac roka boli prijaté tieto sťažnosti občanov. 
 
 1. Sťažnosť p. Sedlákovej na výjazdy firiem Korida a JAF Holz na cestu prvej triedy v 
katastri obce. Sťažnosť bola riešená Slovenskou správou ciest a okresným úradom odbor 
dopravy. 
 2. V riešení je sťažnosť p. Pastrnáka na p. Kakaleca ohľadom susedských vzťahov. 
Predmetná sťažnosť bola postúpená na odbor životného prostredia a nezávislí stavebný úrad 
s predpokladaným termínom vydaní stanovísk ku 15.07.2017. 
 
 
 
 



Bod č.8 - Diskusia 
 
 1. Pán Matúš Sedlák žiadal znovu poslancov o vyjadrenie sa k Výzve pre poslancov 
Obecného zastupiteľstva obce Ličartovce. Predmetná výzva bola riešená na zastupiteľstve, 
ktoré sa konalo 13.01.2017, kde boli uvedené dôvody pre ktoré sa spomínaná výzva 
neakceptovala. Jednotlivý poslanci svojím vyjadrením opäť potvrdili závery týkajúce sa výzvy, 
ktoré boli uvedené v zápisnici z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 13.01.2017. 
 2. Pán Molnár sa pýtal na princípy fungovania auditov v podmienkach našej obce. 
Bolo zo strany pána starostu podané vysvetlenie v ktorom podotkol konanie štátneho 
vládneho auditu v našej obci. Štátny vládny audit je najvyšší orgán, ktorý kontroluje činnosť 
nezávislého auditora. Štátny vládny audit nezistil žiadne pochybenia. 
 3. Pán Molnár. Pripomienka na hlučnosť hudby z verejného rozhlasu pri hlásení 
oznámení. Pán starosta uvedenú pripomienku prijal s tým, že sa vykoná náprava. 
 4. Pán Molnár bol oboznámený  zo strany pána starostu o rekonštrukcií zvodidiel na 
ceste prvej triedy. 
 5. Pán Molnár sa pýtal či bola obec odškodnená zo strany vinníkov dopravných 
nehôd, ktoré sa udiali v tesnej blízkosti jeho pozemku. Keďže išlo o škody malého rozsahu, 
nebolo by rentabilné žiadať ich náhradu. 
 6. Pán Molnár dal návrh, aby poslanci spolu so starostom robili pochôdzky do 
jednotlivých častí obce pre detailnejší prehľad o problémoch obce. Ďalej sa pýtal na podľa 
neho nevyhovujúci stav v dome smútku, čo sa týka počtu miest. Pán starosta mu 
odprezentoval zrealizované stavebné úpravy pre rozšírenie kapacity. 
 7. Pán Molnár kritizoval poškodené resp. nefunkčné zvislé dopravné značenie v obci. 
 8. Pán Molnár sa pýtal na problematiku nakladania s odpadom v obci. Bolo mu 
podané vysvetlenie. 
 9. Pán Molnár kritizoval nefunkčnosť pumpy na úžitkovú vodu v objekte miestneho 
cintorína. 
 10. Pán Molnár pripomienkoval neudržiavanie verejných plôch v správe obecného 
úradu v zimnom období používaných napríklad na nastupovanie a vystupovanie do 
autobusu. 
 11. Pán Molnár kritizoval neriešenie otázky rekonštrukcie chodníka v tesnej blízkosti 
jeho nehnuteľnosti s tým, že predložil ústnu žiadosť o skorú nápravu tejto skutočnosti. 
 12. Pani Kmecová pripomienkovala spôsob kosenia verejných plôch, či niekto 
dozoruje  pracovníkov obecného úradu pri kosení, navrhla, aby pracovníci postupovali pri 
kosení systematicky pozdĺž jednotlivých ulíc. 
 
Bod č.9 - 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:  Andrej Jurko 
     
    Martin Menceľ 


