
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.08.2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Ponuka prenájmu priestorov 

4. Úprava rozpočtu k 07/2017 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2017. Návrh plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2017. 

6. Diskusia 

7. 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 bola zvolená  

Mgr. Mária Tóthová a za overovateľov Andrej Jurko, Martin Menceľ. 

 

K bodu č. 3 – Ponuka prenájmu priestorov 

Starosta obce predniesol ponuku prenájmu priestorov v budove športového klubu súp. číslo 233 

v areály futbalového štadiónu o výmere podlahovej plochy 243,16 m². Ponuka bola zverejnená na 

internetovej stránke obce Ličartovce od 15.08.2017 do 20.08.2017. O prenájom prejavil záujem 

Andrej Jurko na účely prevádzkovania pohostinskej činnosti. Výška nájomného za 1 m² podlahovej 

plochy bola stanovená na 25,00 eur a zároveň bolo dohodnuté vzájomné započítanie ročného 

nájomného s vloženými investíciami. Zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu. Všetci 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. 8/2017 

OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o prenajatí priestorov v budove športového klubu v areály 

futbalového štadióna v obci Ličartovce. OZ ukladá starostovi povinnosť podpísať zmluvu do 

15.09.2017. 

 

 



K bodu č. 4 – Úprava rozpočtu k 07/2017  

Predseda finančnej komisie Ing. Cecília Sabadošová prečítala správu z finančnej komisie zo dňa 

15.08.2017 k  návrhu zmien rozpočtu k 31.07.2017, ktoré sú zahrnuté v rozpočtovom opatrení č. 

1/2017. 

Medzi najvýznamnejšie položky v príjmovej časti patria položky navýšenie - výnos dane z príjmov 

o 7 761,28 eur, dotácia na ZŠ 10 947 eur, dotácie z UPSVR 14 160,34 eur. Ponížené položky  

v príjmovej časti – dotácia na VPP o 5 808,02 eur. 

Medzi najvýznamnejšie položky vo výdavkovej časti patria položky navýšenie – projekt praxou 

k zamestnaniu z UPSVR o 13 370 eur, zamestnanci VPP projekt UPSVR 17 238,14 eur, úprava 

platov učiteľov ZŠ, MŠ, ŠKD. Ponížené položky vo výdavkovej oblasti – výdavky obce na ZŠ 

o 11 850 eur. 

Rozpočtové opatrenia č. 1/2017 a správa z finančnej komisie tvoria prílohu zápisnice. 

Všetci prítomní poslanci hlasovali za zmeny uvedené v rozpočtovom opatrení č. 1/2017.  

K bodu bolo prijaté: 

U z n e s e n i e č. 9/2017 

OZ schvaľuje zmeny rozpočtu k 31.07.2017 navýšenie príjmov a výdavkov o 33 350,02 eur. 

Celkový upravený rozpočet v príjmovej a výdavkovej oblasti na 427 930,02 eur. 

 

Finančná komisia odporúča aktualizáciu Zásad hospodárenie s finančnými prostriedkami obce 

a doplniť Zásady hospodárenia s majetkom obce, Smernicu verejného obstarávania obce. 

 

 

K bodu č. 5  - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2017. Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v obci Ličartovce na II. polrok 2017.  

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

2017 kde neboli zistené závažné nedostatky. Hlavná kontrolórka prečítala Návrh plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2017. Správy sú prílohou zápisnice. 

K bodu bolo prijaté: 

U z n e s e n i e  č. 10/2017 

a) OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 

2017. 

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

kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 

 

K bodu č. 6 – Diskusia 

V diskusii starosta zodpovedal na otázky poslancov: 

 Výzvy na čerpanie eurofondov, do ktorých sa obec zapojila? – Rekonštrukcia rigólov, 

rekonštrukcia miestnych komunikácii, kamerový systém, zateplenie budovy športového 

klubu. 

 Realizácia detského ihriska? – je to v štádiu vybavovania. 

 Rigoly v obci? – je podaná žiadosť na čerpanie eurofondov. 

 Stav prenájmu ihriska? – ihrisko patrí výlučne obci od 01.03.2017 

 Asfaltovanie ciest v obci? – v októbri bude asfaltovaná bočná ulica ku cintorínu. 



 Akcie, ktoré sa v najbližšom období budú konať v obci? – 28.08.2017 bude vatra na 

futbalovom ihrisku pri príležitosti osláv Výročia SNP. 24.09.2017 Slávnosti pod Obišovským 

hradom. 

 Stav detí v ZŠ, MŠ, noví zamestnanci? – V ZŠ je 27 detí, v MŠ 33 detí. Od 01.09.2017 

prijaté 2 učiteľky do MŠ od 01.10.2017 nový zamestnanec ako asistent učiteľa MŠ. Od 

01.07.2017 nový zamestnanec ako údržbár pre ZŠ, MŠ, ŠJ, OcÚ, futbalové ihrisko. 

 Stav zamestnancov VPP v obci? – projekty dotované UPSVR. Od 01.05. 2017 – 1 

zamestnanec ako pomocný pracovník. Od 01.06.2017 – 2 zamestnanci ako pomocní 

pracovníci. Od 01.05.2017 projekt praxou k zamestnaniu 2 zamestnanci ako pomocný 

administratívny pracovník. 

 

K bodu č. 7 - 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 

                                        


