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Zápisnica zo zasadania 

obecného zastupiteľstva zo dňa 23.11.2017 

 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  1. Otvorenie 
  2. Voľba zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice 
  3. Odmeny poslancov OZ 
  4. Schválenie predloženia Ž o NFP na RO pre OP KŽP 
  5. Zmena finančného pásma nákladov na nákup potravín 
  6. 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 Marek Žolko a Andrej Jurko. 
 
Bod č. 3 – Odmeny poslancov OZ 
 Na základe schváleného rozpočtu na rok 2017 a v súlade s doteraz platnými 
smernicami pre odmeňovanie poslancov bol pánom starostom predložený návrh výšky 
odmien pre poslancov OZ. Pre každého člena OZ bola navrhnutá suma odmeny vo výške 350 
Eur v hrubom za končiaci kalendárny rok s výnimkou zástupcu starostu ( Andrej Jurko ). Pre 
zástupcu starostu bola navrhnutá odmena 700 Eur v hrubom nakoľko nepoberá mesačne 
odmenu, ale len raz ročne. 
 Predmetný návrh bol schválený všetkými prítomnými poslancami.  
 
 Zástupca starostu predniesol v tomto bode návrh na zvýšenie platu  pre pána starostu 
vo výške 70% za mesiac november,  nakoľko v predchádzajúcich dvoch rokoch sa starosta 
zriekol odmeny a obec v tomto roku vykázala pozitívny hospodársky výsledok ako v dobrom 
stave finančného hospodárenia tak aj v jednoznačnom zveľadení majetku obce.    
 Predmetný návrh bol schválený všetkými prítomnými poslancami.  
K bodu bolo prijaté: 

U z n e s e n i e  č. 11/2017 

a) OZ schvaľuje odmenu pre poslancov OZ vo výške 350 eur a pre zástupcu starostu vo 

výške 700 Eur v hrubom za rok 2017. 
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b) OZ schvaľuje navýšenie platu pre starostu obce vo výške 70%  za mesiac november 

2017. 

 
 
Bod č. 4 – Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na  
       Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia na  
       Ministerstve životného prostredia SR 
 Predmetná žiadosť sa týka úseku potoka, ktorý prebieha pozdĺž obecnej komunikácie 
p.č.565/2 (reg. C KN). Samotný potok leží na parcele p.č.564/1 (reg. C KN) a pokračuje v 
parcele  p.č.566/1 (reg. C KN) až po parcelu p.č.933/2 (reg. C KN). Na danom úseku potoka sa 
má vykonať vyregulovanie v nadväznosti na tvorbu protipovodňových opatrení v katastri 
Ličartoviec.  
Návrh na podanie tejto žiadosti bol schválený všetkými prítomnými poslancami. 
K bodu bolo prijaté: 

U z n e s e n i e  č. 12/2017 

OZ schvaľuje  predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Riadiaci orgán pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia a spolufinancovanie obce vo výške 5% z 
celkových nákladov t.j. v sume 48 604 eur. 
 
 
Bod č. 5 – Zmena finančného pásma nákladov na nákup potravín 
 Vedúca školskej jedálne podala žiadosť o navýšenie finančného pásma nákladov na 
nákup potravín a tým aj o úpravu príspevkov odberateľov jednotlivých produktov školskej 
jedálne vzhľadom na zmeny cien potravín, aby bolo možné zabezpečiť kvalitnú a vyváženú 
stravu stravníkov.  
 Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu finančného pásma na základe a podľa 
predloženej žiadosti všetkými prítomnými poslancami. 
K bodu bolo prijaté: 

U z n e s e n i e  č. 13/2017 

OZ schvaľuje zmenu finančného pásma nákladov na nákup potravín  a to z 1. pásma na 2. 
pásmo. 
  
 
Bod č.6 - 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   
    Marek Žolko 


