Zápisnica zo zasadania
obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2017
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Správa o činnosti
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
6. Plnenie a zmena rozpočtu obce k 30.11.2017
7. Diskusia
8. 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 Mgr. Marek Fatľa a Marek
Žolko všetkými prítomnými poslancami.
Bod č. 3 – Kontrola plnenie uznesení
Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia z prechádzajúceho zasadnutia OZ z
23.11.2017 boli splnené.
Bod č. 4 – Správa o činnosti
- 28.08.2017 bola obcou usporiadaná "Vatra" spojená so zábavou pre deti a ich rodičov
- 24.09.2017 sa konala spomienková akcia pri príležitosti 100 výročia narodenia Béla Polu,
ktorá bola uskutočnená v sále kultúrneho domu
- k 30.11.2017 boli podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre rekonštrukciu
rigolov a miestnych komunikácií, likvidáciu divokých skládok, a vybudovanie detského ihriska
spojeného s amfiteátrom
Bod č. 5 – Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
S týmto bodom oboznámila prítomných poslancov a občanov Ing. Cecília Sabadošová
(predseda finančnej komisie).

1

Návrh rozpočtu vychádza z doporučených východísk rozpočtu verejnej správy, z
vývoja hospodárenia obce v roku 2017 a zo skutočností sledovania vývoja v predchádzajúcich
rokoch.
Rozpočet je bez programovej štruktúry na rok 2018 nasledovný.
Bežné príjmy sú 431477 EUR bez kapitálových príjmov a bez finančných príjmov.
Bežné výdavky sú 411977 EUR, kapitálové výdavky 19500 EUR, finančné výdavky 0 EUR.
Celkové výdavky 431477 EUR.
Viacročný rozpočet na roky 2019 a 2020.
Rok 2019 bežné príjmy 431477 EUR bez kapitálových príjmov a bez finančných
príjmov. Bežné výdavky sú 411977 EUR, kapitálové výdavky 19500 EUR, finančné výdavky 0
EUR. Celkové výdavky 431477 EUR.
Rok 2020 bežné príjmy 431477 EUR bez kapitálových príjmov a bez finančných
príjmov. Bežné výdavky sú 411977 EUR, kapitálové výdavky 19500 EUR, finančné výdavky 0
EUR. Celkové výdavky 431477 EUR.
K návrhu rozpočtu pani Sabadošová prečítala aj stanovisko hlavnej kontrolórky obce
Ličartovce Ing., Mgr. Veroniky Baranovej, ktorá odporúča rozpočet obce na rok 2018, tak ako
bol skoncipovaný schváliť a viacročný rozpočet vziať na vedomie. Finančná komisia rovnako
odporúča obecnému zastupiteľstvu predstavený rozpočet obce na rok 2018 schváliť.
K bodu bolo priajté:
U z n e s e n i e č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 14/2017 schvaľuje všetkými prítomnými poslancami
OZ rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2018:
Bežné príjmy :

431 477,00 EUR

Kapitálové príjmy :

0,00 EUR

Bežné výdavky : 411 977,00 EUR
Kapitálové výdavky : 19 500,00 EUR

Finančné príjmové operácie : 0,00 EUR

Finančné výdavkové operácie : 0,00 EUR

Príjmy celkom 431 477,00 EUR

Výdavky celkom 431 477,00 EUR

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 14/2017 berie na vedomie viacročný rozpočet na roky
2019 – 2020.
Bežné príjmy :

431 477,00 EUR

Kapitálové príjmy :

0,00 EUR

Bežné výdavky : 411 977,00 EUR
Kapitálové výdavky : 19 500,00 EUR

Finančné príjmové operácie : 0,00 EUR

Finančné výdavkové operácie : 0,00 EUR

Príjmy celkom 431 477,00 EUR

Výdavky celkom 431 477,00 EUR
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Bod č. 6 – Plnenie a zmena rozpočtu obce k 30.11.2017
S týmto bodom oboznámila prítomných poslancov a občanov Ing. Cecília Sabadošová
(predseda finančnej komisie).
Druhé rozpočtové opatrenie k rozpočtu na rok 2017.
Základné zmeny sa týkajú príjmov rozpočtu, kde do prímov vstupujú výnosy z dane v
sume 2800 EUR, návratky z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní vo výške 3836 EUR a
navýšenie dotácie z ministerstva školstva pre základnú školu vo výške 6858 EUR . Celkové
navýšenie príjmov v druhom rozpočtovom opatrení je 10459 EUR. Zmena rozpočtu obce na
rok 2017 sa časti prímov upravuje na sumu 438389.75 EUR.
V časti výdavky v položke výkonné a zákonodarné zložky obecného úradu boli robené
presuny medzi položkami. Položka nakladania s odpadmi bola navýšená o sumu 700 EUR s
dôvodu nákupu nádob na odpad a všeobecné poníženie služieb 1683 EUR. Položka rozvoj
obce ostala nezmenená, boli len robené presuny medzi položkami. Položka pred primárne
vzdelávanie v Materskej škole boli navýšené výdavky o 8570 EUR. Položka vzdelávanie v
Základnej škole bola upravená podľa skutočných výdavkov Základnej školy. Položka Školský
klub detí ostala nezmenená, boli realizované presuny medzi položkami. V položke kapitálové
výdavky bol vzájomný presun kde sa tieto položky zlúčili na položku, ktorá bola použitá na
asfaltovanie cesty vo výške 11832 EUR.
Celkové navýšenie výdavkov bolo o 6617 EUR a teda sumárna položka výdavkov
rozpočtu obce predstavuje čiastku 434547 EUR.
K bodu bolo priajté:
U z n e s e n i e č. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.15/2017 všetkými prítomnými poslancami schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm.
a, b, c zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Návrh na
2. zmenu
rozpočtu na
rok 2017 v €
+ 10 459,73

Rozpočet
po 2. zmene
rozpočtu na
rok 2017
v€
438 389,75

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné operácie príjmové

0

0

Príjmy spolu

0

438 389,75

Bežné príjmy
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Návrh na
2. zmenu
rozpočtu na
rok 2017 v €
+ 6 617

Rozpočet
po 2. zmene
rozpočtu na
rok 2017
v€
421 557,02

Kapitálové výdavky

0

12 990,00

Finančné operácie výdavkové

0

0

Výdavky spolu

0

434 547,02

Bežné výdavky

Bod č.7 – Diskusia
1. Matúš Sedlák pripomienkoval spôsob schvaľovania rozpočtu zvýšením participácie
občanov na jeho tvorení. Rovnako poukázal na údajne "čierne" napojenie osvetlenia vstupu
objektu bývalej Drevony na rozvod verejného osvetlenia.
Pri rekonštrukcií štátnej cesty sa vynechal 0,5m pás pozdĺž chodníka, ktorý nebol
zaasfaltovaný, bol vznesený návrh, aby sa podala námietka na správu ciest na odstránenie
tejto závady.
Pripomienkoval, aby bolo dostatočne včas a v dostatočnom množstve umiestnený
posypový materiál na miestnych komunikáciách.
2. Diana Murdzíková podala návrh investičných hospodársko-prevádzkových opatrení
pre rok 2018:
- rozšírenie a úprava osvetlenia v obci
- zrealizovanie smerových tabúľ k Domu smútku, úprava a rozšírenie
ozvučenia v Dome smútku
- zvýšenie bezpečnosti na ceste v priestore medzi Kultúrnym domom a štátnou
cestou formou vybudovania chodníka k zástavkám SAD
- vysporiadanie pozemkov pod miestnou cestou v časti obce "Hôrka"
- podala návrh na zvolanie vlastníkov predmetných nevysporiadaných
pozemkov v časti obce "Hôrka" a na určenie ceny pozemkov na základe súdno-znaleckého
posudku
3. Jozef Čekan sa pýtal na spôsob využitia financií z rezervného fondu. Prostriedky sa
použijú na vykrytie nutných prác a nákupov pre inštitúcie spadajúce pod pôsobnosť OU.
Jozef Čekan podal návrhy na úpravu hospodárenia obce:
- zníženie sumy faktúr za telefónne linky v užívaní obecného úradu zmenou
druhu volacieho programu
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- žiada o predloženie technického preukazu od dopravného prostriedku, ktorý
figuruje v inventári OU a prečo je taká zostatková hodnota aká je uvedená vo inventári a
prečo nefunguje dobrovoľný hasičský zbor v obci
- prečo sa nezverejňuje zasadanie jednotlivých komisií
- žiada o zverejnenie objednávok mesačne aj so sumami jednotlivých
objednávok
- žiada o včasné zverejňovanie zasadaní obecného zastupiteľstva
4. Jozef Onofrej sa pýtal na fungovanie futbalového klubu v obci a na fungovanie obce
všeobecne:
- kedy zanikol resp. kedy bola pozastavená činnosť FK Ličartovce? FK
Ličartovce bol aktívny do júla 2017. Od tohto dátumu máme v obci neaktívny klub.
- či bol schvaľovaný prenájom ihriska FK Petrovany? OZ odpoveď, že nebol.
- prečo sa hlásia vo verejnom rozhlase zápasy FK Ličartovce - Petrovany, ak
takýto klub neexistuje podľa vestníka SFZ? Pán starosta upresnil, že spomínaný vestník je na
aktuálne prebiehajúcu sezónu 2017-2018, kde takýto klub ešte nebol zapísaný. FK Ličartovce
- Petrovany bude vedený až v nasledujúcom vestníku SFZ.
- pán Onofrej upozornil na z jeho pohľadu nejasné skutočnosti pri vzniku
nájomnej zmluvy na nebytové priestory v budove športového areálu obce, ďalej na
nejasnosti ktoré vznikli pri činnostiach futbalového klubu a pri realizovaní športovokultúrnych podujatí v priestoroch športového areálu obce. Ide najmä o ambulantný predaj, o
sťažený prístup občanov Ličartoviec na ihrisko, o správu reklamy v priestoroch ihriska, o
financiách z prestupov hráčov, o nejasnosti vo finančných presunoch na účtoch FK
Ličartovce. Pán Onofrej žiada písomné vyjadrenie a preverenie hlavným kontrolórom stav
účtov FK, priebehu ambulantného predaja pri športovo-kultúrnych podujatiach v areáli
ihriska, ku výhodnosti novovzniknutej nájomnej zmluvy na nebytové priestory v areáli
ihriska a ku nájmu pre FK Petrovany. Pán Onofrej žiada o nápravu v hlásení miestneho
rozhlasu vo veci pomenovania futbalového klubu.
- prečo nie sú vysporiadané miestne komunikácie a verejné plochy
- pýtal sa či budú označené ulice v obci a podal návrh, aby sa vytvoril plán na
ich označenie
Na otázku p. Onofreja, prečo sa mzdy pracovníkov OU spracúvajú v "Petrovanoch", bolo
podané vysvetlenie, že v Petrovanoch je vytvorená tzv. spoločná úradovňa, ktorá spracúva
mzdy pre 52 obci.
Pripomienkoval zmenu začiatku odhŕňania snehu v zimných mesiacoch na skoršiu hodinu.
Podal návrh na nákup malotraktora pre potreby obce.

5. Jozef Kmec vzniesol požiadavku na:
- častejšie oznamovanie zasadaní obecného zastupiteľstva vo verejnom
rozhlase
- upozornenie p. Lacha a p. Lokšu o odpratanie lístia z ich stromov, ktoré padá
na miestnu komunikáciu
- vytvorenie opatrení na zamedzenie možnosti ukladať nelegálne rôzny odpad
v intraviláne aj v extraviláne obce
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- zvýšenie počtu veľkokapacitných kontajnerov umiestňovaných obcou počas
kalendárneho roka pre zber odpadu

Bod č.8 - Záver
Po ukončení programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.

Andrej Jurko
Zástupca starostu obce

Overovatelia zápisnice:

Viliam Jurko
Starosta obce

Mgr. Marek Fatľa
Marek Žolko
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