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Zápisnica zo zasadania 
obecného zastupiteľstva zo dňa 07.06.2018 

 
 
Prítomní :  Martin Menceľ 
  Ing. Cecília Sabadošová 
  Ing. Andrej Tomáš 
  Mgr. Mária Tóthová 
  Mgr. Marek Fatľa 
 
Program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Správa o činnosti 

5. Záverečný účet obce za rok 2017 

6. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1/2018 

7. Správa nezávislého audítora 

8. Schválenie majetkoprávneho úkonu nadobudnutia pozemkov pod cestou obcou 

Ličartovce 

9. Odpis pohľadávok - Stavasta spol. s r.o., MFK Košice 

10. Žiadosti organizácií o príspevky na rok 2018 

11. Žiadosť o podporu poskytovania soc. služieb v dennom stacionári na rok 2018 

12. Žiadosť o poskytovanie príspevku na stravovanie klientov denného stacionára 

13. 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 Martin 
Menceľ všetkými prítomnými poslancami. 
 
 
Bod č. 3 – Kontrola plnenie uznesení 
 Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia z prechádzajúceho zasadnutia OZ z 
16.02.2017 boli splnené.  
Vzhľadom k bodu č. 5 zo zastupiteľstva z 16.02.2017, nedošlo k podpisu zmluvy na prenájom 
obecného pozemku na parcele č. 152 o výmere 40 m² na podnikateľské účely. 
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Bod č. 4 – Správa o činnosti 
Za obdobie od posledného zasadania obecného zastupiteľstva: 
 - bol spracovaný záverečný účet obce za rok 2017 
 - uskutočnil sa audit účtovnej uzávierky tohto účtu k 31.12.2017 
 - zrealizovalo sa majetkoprávne vysporiadanie cesty medzi krajským odborom financií 
 a obcou v prospech obce, kde do nehnuteľného majetku obce prela predmetná 
 miestna komunikácia 
 - boli doložené všetky potrebné materiály k žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
 z fondov Európskej únie pre všetky projekty podané obcou  
 - 07.05.2018 bolo na miestnom futbalovom ihrisku zorganizované podujatie s názvom 
 "Vatra" s príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom 
 - 02.06.2018 bolo Obecným úradom na miestnom futbalovom ihrisku zorganizované 
 podujatie k príležitosti Dňa detí v spolupráci s Materskou a Základnou školou, s 
 týmito organizáciami bol zorganizovaný aj Deň matiek   
 - v obci boli inštalované dopravné zrkadlá v miestach kritických pre bezpečnosť a 
 plynulosť cestnej dopravy    
 
 
Bod č. 5 – Záverečný účet obce za rok 2017 
 S týmto bodom oboznámila prítomných poslancov a občanov Ing. Cecília Sabadošová 
(predseda finančnej komisie).  
Záverečný účet bol vyvesený na úradnej tabuli 11.05.2018 a zvesený bol 28.05.2018, tým 
bola vytvorená možnosť jeho pripomienkovania občanmi obce. 
Záverečný účet predstavuje dvanásť stranový dokument, ktorý pre rozsiahlosť v ňom 
obsiahnutých informácií tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice. 
Predmetný dokument mali poslanci obecného zastupiteľstva k nahliadnutiu. Hospodárenie 
obce je v kladnom prebytku 30 975,96 Eur, finančná komisia navrhuje použitie tohto 
prebytku na navýšenie rezervného fondu a to v objeme 100% z tohto prebytku. 
S týmto bodom úzko súvisí aj bod č.7 Správa nezávislého audítora s ktorej záverom 
oboznámila poslancov a občanov  Ing. Cecília Sabadošová. 
Po reprodukovaní záverov týchto dokumentov bola prevedené hlasovanie. 
 
Záverečný účet obce Ličartovce bol jednomyseľne prijatý poslancami obecného 
zastupiteľstva.  
 

K bodu bolo prijaté: 
U z n e s e n i e  č. 5/2018 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 30 975,96 EUR. 

Záverečný účet a  správa nezávislého audítora budú zverejnené na internetovej stránke 
obce.  
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Bod č.6  – Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1/2018 
 S detailami rozpočtového opatrenia oboznámila prítomných poslancov a občanov Ing. 
Cecília Sabadošová (predseda finančnej komisie). Správa z finančnej komisie a rozpočtové 
opatrenie tvoria prílohu tejto zápisnice.  
Následne bolo prevedené hlasovanie v ktorom bolo toto rozpočtové opatrenie schválené 
všetkými prítomnými poslancami. 
K bodu bolo prijaté: 
U z n e s e n i e č. 6/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 v 
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. (b, c, d) 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: 
 
 

 

Rozpočet na 

rok 2018 v € 

1. zmena 

rozpočtu na 

rok 2018 v € 

2. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2018 v € 

Rozpočet po 

1. zmene 

rozpočtu na 

rok 2018v € 

Bežné príjmy  431 477 444 284,56  444 284,56 

Kapitálové príjmy 0 0  0 

Finančné operácie príjmové  0 5 973,93  5 973,93 

Príjmy spolu 431 477 450 258,49  450 258,49 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2018 v € 

1. zmena 

rozpočtu na 

rok 2018 v € 

2. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2018 v € 

Rozpočet po 

1. zmene 

rozpočtu na 

rok 2018v € 

Bežné výdavky  411 977 421 369,02  421 369,02 

Kapitálové výdavky 19 500 23 871  23 871 

Finančné operácie výdavkové 0 0  0 

Výdavky spolu 431 477 445 240,02  445 240,02 
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Bod č.7  – Správa nezávislého auditora 
 Rovnako ako záverečný účet aj tento dokument tvorí samostatnú prílohu tejto 
zápisnice. Pozostáva z nasledujúcich častí a to z názoru, základu pre názor, zo zodpovednosti 
štatutárneho orgánu za účtovnú uzávierku, zo zodpovednosti audítora za audit účtovnej 
uzávierky. Záver zo správy nezávislého audítora je nasledujúci. 
 Správa z overenia dodržiavania povinností obce Ličartovce podľa požiadaviek 
zákona o rozpočtových pravidlách.  
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, 
že obec Ličartovce konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 
 
 
Bod č.8  -  Schválenie majetkoprávneho úkonu nadobudnutia pozemkov pod cestou obcou 
Ličartovce 
 V tomto bode boli špecifikované parcely, ktoré sa tykajú predmetného 
majetkoprávneho úkonu. Ide o parcely registra C KN p.č. 578/1, 578/2 a parcelu registra E KN 
562/2 o celkovej výmere asi 6000 m2. 
Následne bolo prevedené hlasovanie v ktorom bol tento majetkoprávny úkon schválený 
všetkými prítomnými poslancami. 
K bodu bolo prijaté: 
U z n e s e n i e č. 7/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje majetkoprávny úkon – nadobudnutie pozemkov pod cestou 
Obcou Ličartovce a to parciel KN-C p.č. 578/15, 578/2 a KN-E p.č. 562/2. 
 
 
Bod č.9  -  Odpis pohľadávok - Stavasta spol. s r.o., MFK Košice 
 Pohľadávka firmy Stavasta spol. s r.o.  vo výške 7 567,32 EUR voči obci sa stala 
prakticky nevymožiteľnou a rovnako je to aj pri pohľadávke MFK Košice vo výške 369,35 EUR. 
Vzhľadom ku stavu týchto pohľadávok, pán starosta predložil poslancom návrh na ich 
anulovanie, aby sa už neviedli v účtovníctve obecného úradu. 
Následne bolo prevedené hlasovanie v ktorom bol návrh na anulovanie oboch pohľadávok 
schválený všetkými prítomnými poslancami. 
K bodu bolo prijaté: 
U z n e s e n i e č. 8/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpis pohľadávok firmy Stavasta spol. s r.o. vo výške 
7 567,32 eur a MFK Košice a.s. vo výške 369,35 eur. 
 
Bod č.10  -  Žiadosti organizácií o príspevky na rok 2018 
     Starosta predniesol návrh žiadosti o dotácie pre príspevkové organizácie na rok 2018. 
Žiadosti tvoria prílohu tejto zápisnice 
O príspevkoch pre každú organizáciu bolo hlasované samostatne a teda všetky štyri žiadosti 
boli schválené jednohlasne. 
K bodu bolo prijaté: 
U z n e s e n i e č. 9/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevky pre organizácie na rok 2018  v sume: 
Únia žien Ličartovce - 300 EUR 
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Miestny odbor Matice slovenskej Ličartovce - 250 EUR 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Ličartovce - 200 EUR 
Rímskokatolícka farnosť sv. Martina Ličartovce - 1000 EUR 
 
Bod č.10 - Žiadosť o podporu poskytovania soc. služieb v dennom stacionári na rok 2018 
 Predmetom tohto bodu bola žiadosť zriaďovateľa denného stacionára St. Martin, 
ktorú prečítala poslankyňa ob. zast. Mgr. Mária Tóthová v ktorej zriaďovateľ zariadenia žiada 
o podporu poskytovania sociálnych služieb formou odpustenia platenia nájmu a energií, 
vzhľadom k tomu že sa stacionár nachádza v budove vo vlastníctve OU Ličartovce. Ide o 
príspevok do konca kalendárneho roka vo výške približne 1600 EUR. 
Ing., Mgr. Veronika Baranová a Ján Baran ako zástupcovia denného stacionára poskytli 
poslancom a prítomným občanom vysvetlenie o fungovaní tohto zariadenia. 
Následne bolo prevedené hlasovanie o predmetnej žiadosti, kde bolo toto spolufinancovanie 
zariadenia schválené všetkými prítomnými poslancami. 
K bodu bolo prijaté: 
U z n e s e n i e č. 10/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie nájmu a energií pre denný stacionár St. Martin 
do konca roka 2018. 
 

Bod č.11 - Žiadosť o poskytovanie príspevku na stravovanie klientov denného stacionára 

     Pán starosta vzhľadom k tejto žiadosti  predniesol návrh na zabezpečenie stravovania 

klientov i ostatných dôchodcov ( formou obedov) prostredníctvom školskej kuchyne, kde by 

doplatok seniorov za jeden obed prestavoval sumu 1.10 EUR s tým, že by strava bola 

prispôsobená pre dospelú osobu. Prinieslo by to pre obec hlavne možnosť vytvorenia 

pracovných miest a bolo by to aj v súlade s čo najekonomickejším využívaním obecných 

zdrojov.  

Do hlasovania bol posunutý návrh na zrealizovanie tzv. skúšobného obdobia v trvaní dvoch 

prvých júlových týždňoch, aby sa zistila relevantnosť vyššie uvedeného návrhu. O takto 

koncipovanom návrhu bolo prevedené hlasovanie, kde bol tento následne schválený 

všetkými prítomnými poslancami. 

 

Bod č.13  – Záver, diskusia a pripomienky občanov 
 

1. Pán Molnár 
 - na začiatku upozornil na potrebu ozvučenia zasadania obecných zastupiteľstiev 
 - kritizoval poškodené resp. nefunkčné zvislé dopravné značenie v obci i na ceste 
prvej triedy, ktorá prechádza cez obec    
 - kedy bude opravený chodník v blízkosti jeho nehnuteľnosti na križovatke pri 
kultúrnom dome 
 - pripomienkoval slabú ochranu chodcov pohybujúcich sa v blízkosti cesty prvej triedy 
 - pripomienka na hlučnosť hudby z verejného rozhlasu pri hlásení oznámení. Pán 
starosta uvedenú pripomienku prijal s tým, že sa vykoná náprava. 
 - pripomienka na malú kapacitu domu smútku 
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2. Pán Matúš Sedlák 
 - podal pripomienku na doplnenie a opravu umiestnenia dopravných zrkadiel v 
priestore napojenia ulice "Pod kaštieľom", pri kultúrnom dome 
 - žiadal o predloženie úhrady faktúry od firmy sídliacej v objekte bývalej Drevony za 
napojenie a využívanie elektrickej energie na osvetlenie z rozvodu verejného osvetlenia 
 - pýtal sa či sa bude realizovať pomenovanie ulíc, od pána starostu dostal zamietavú 
odpoveď 
 
3. Pán Čekan 
 - pripomienka na zverejňovanie zasadania komisií (stavebná,...) na internetovej 
stránke OU Ličartovce 
 - pripomienka zverejňovania objednávok OU Ličartovce aj so sumami  a presným 
popisom objednávaných vecí 
 - návrh na prehodnotenie telefónnych paušálov vo vlastníctve OU Ličartovce, má mu 
dať OU písomnú odpoveď 
 
4. Pán Kmec 
 - pripomienka na vytvorenie opatrení pre zamedzenie možnosti  ukladať nelegálne 
rôzny odpad v intraviláne aj v extraviláne obce a na nečinnosť OU Ličartovce v tejto otázke  
 - pripomienkoval podľa neho slabú aktivitu OU Ličartovce v starostlivosti o majetok 
obce  
 
5. Pán Ján Ščepita 
 - pýtal sa na spôsob použitia prostriedkov pre hasičskú zbrojnicu 
 
6. Pán Jozef Onofrej 
 
 - pripomienkoval spôsob využitia dotácií pre organizácie pôsobiace v obci 
 - pripomienkoval podľa neho slabú aktivitu OU Ličartovce v starostlivosti o majetok 
obce.   
 - pripomienkoval nečinnosť OU Ličartovce vzhľadom na to, že nedostal do dnešného 
dňa písomnú odpoveď  na otázky, ktoré predložil na zasadaní konanom 15.12.2017. 
  
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:  Mgr. Marek Fatľa 
     
    Martin Menceľ 


