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UZNESENIA 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ličartovce,  

konaného dňa 15.01.2019  

 

Uznesenie č. 001/1/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. berie na vedomie 

príhovor starostky obce k otvoreniu zasadnutia OZ 

 

B. schvaľuje 

doplnenie programu zasadnutia OZ nasledovne: 

 

4.  Vloženie a zmena zvoleného poslanca a zloženie sľubu kandidáta na poslanca 

obecného zastupiteľstva Ing. Stanislava Švihuru. 

11. Schválenie audítorských služieb na rok 2019 

12. Plán činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2019 a zmena úväzku zo 7 % na  9 % 

úväzok 

13. Návrh na nákup komposterov 

14. Návrh na nákup malotraktora s kabínou vrátane príslušenstva 

15. Návrh  na   vykonanie nezávislého auditu čerpania finančných prostriedkov obce               

v predchádzajúcom volebnom období, t.j. 2014 – 2018 

16. Zmena strategického dokumentu obce  -  Územný plán obce Ličartovce 

17. Návrh na zabezpečenie právneho poradenstva, právnej pomoci pre obec  advokátskou 

kanceláriou alebo právnikom 

 

Vzhľadom na uvedené doplnenie sa body 11 a 12 pôvodného programu prečíslujú na body 18 

a 19 doplneného programu. Predmetné doplnenie vyplýva z nových skutočností, ktoré vznikli 

po zverejnení pôvodného programu zasadania OZ. 

 

Hlasovanie:   

- za/zdržal sa/proti -7/0/0. 

_________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 002/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. určuje 

Zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia OZ: Ing. Andrej Tomáš 

Overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ: Mgr. Mária Tóthová, Katarína Sokolová 
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Uznesenie č. 003/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. berie na vedomie 

informáciu starostky obce, že dočasne presunuté finančné prostriedky na účel „Sanácia 

nelegálnych skládok s odpadom v obci Ličartovce“ budú vrátené na účet rezervného fondu              

bez použitia. 

 

 

Uznesenie č. 004/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. berie na vedomie 

oznámenie p. Radoslava Jurka, že nepreberá mandant poslanca OZ a oslovenie ďalšieho 

kandidáta na poslanca OZ Ing. Stanislava Švihuru. 

 

B. konštatuje, že  

zvolený poslanec OZ Ing. Stanislav Švihura zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

Uznesenie č. 005/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. zriaďuje 

komisie OZ: 

 

B. určuje  

funkcie a náplň práce komisií OZ. 

 

Medzi základné funkcie patria: 

a) Poradná funkcia komisií 

-  Vypracovávajú návrhy, stanoviská a podnety na riešenie záležitostí v oblasti svojej 

pôsobnosti ako podklad pre rozhodovanie OZ a starostu obce, podieľajú sa na príprave 

materiálov pre OZ 

-  Prijímajú stanoviská k predkladaným materiálom v oblasti pôsobenia komisie 

-  Vykonávajú úlohy, ktoré im boli zverené OZ, resp. starostom 

b) Iniciatívna funkcia komisií 

-  Vypracováva iniciatívne a konštruktívne návrhy a podnety na riešenie záležitostí, patriacich 

do oblasti ich pôsobenia 

-  Posudzujú a prijímajú návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti svojej 

pôsobnosti a predkladajú svoje stanoviská OZ 

-  Dávajú podnety na vypracovanie návrhov VZN v oblasti svojho pôsobenia 

-  Spolupôsobia na príprave materiálov na OZ 
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-  Podieľajú sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu obce v rámci svojej pôsobnosti 

c) Kontrolná funkcia komisií 

-  Kontrolujú spôsob plnenia a realizáciu uznesení OZ 

-  Kontrolujú dodržiavanie a prácu s VZN v oblasti svojho pôsobenia 

-  Dozerajú na majetok obce a iný zverený majetok, ako aj na hospodárenie s ním 

-  Dozerajú na investičnú a podnikateľskú činnosť obce 

1. Komisia „Finančná, majetková a pre rozpočet“ 

Úlohami komisie sú najmä: 

-  prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmeny, správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet 

obce a predkladá písomné stanoviská pre rokovanie OZ 

-  prejednáva návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch 

prejednáva prijatie úverov a pôžičiek obce 

-  dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu 

prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom obce 

-  spolupracuje pri inventarizácií majetku, záväzkov a pohľadávok - stály člen inventarizačnej 

komisie 

-  posudzuje žiadosti a návrhy na predaj, kúpu, zámenu, prenájom a iné nakladanie s 

nehnuteľným majetkom obce 

-  spolupracuje s hlavným kontrolórom obce 

 

2. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, rozvoj a životné prostredie 

Úlohami komisie sú najmä: 

-  posudzuje a vyhodnocuje technický stav majetku obce a navrhuje riešenia na zabezpečenie 

prevádzkyschopnosti a funkčnosti, obnovu a rekonštrukciu 

-  predkladá návrhy na postupy opráv, úprav a rekonštrukcií 

-  dohliada a kontroluje realizáciu opráv, úprav a rekonštrukcie 

-  posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce 

-  posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti  

-  posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov 

rozvoja obce 

-  usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v obci 

-  posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny 

-  spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti obce 

z územnoplánovacieho hľadiska 

-  posudzuje návrhy na rozšírenie a rozvoj miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, 

verejného osvetlenia, elektrifikácie, plynofikácie, infraštruktúry a iných sieti v obci 

-  spolupracuje s hlavným kontrolórom obce 

-  spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia 

-  spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene 

-  kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom  

-  kontroluje zásobovanie vodou, odpadové vody 

 

3. Komisia pre ochranu verejného poriadku a podnetov občanov  

Úlohami komisie sú najmä: 

-  spolupôsobí pri riešení podnetov občanov v úzkej spolupráci s hlavným kontrolórom obce 

-  spolupôsobí pri riešení priestupkov v úzkej spolupráci s hlavným kontrolórom obce 

-  sleduje stav verejného poriadku a navrhuje konkrétne opatrenia na zabezpečenie nápravy, 
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predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku  

-  podáva návrhy na zabezpečenie poriadku a čistoty na pozemkoch súkromných vlastníkov 

v obci a na zaistenie ochrany majetku ostatných obyvateľov obce a ochrany živ. prostredia  

-  podáva návrhy na zabezpečenie poriadku, čistoty a zaistenie voľného pohybu psov po obci, 

nakoľko  psy ohrozujú  bezpečnosť, zdravie všetkých obyvateľov obce a životné prostredie 

-  spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu 

-  podáva podnety na ochranu majetku obce, zvereného majetku a majetku obyvateľov obce 

-  podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných 

priestranstvách obce a verejne dostupných miestach 

-  spolupracuje s hlavným kontrolórom obce 

 

4. Komisia pre kultúru, šport, školstvo a sociálne veci 

Úlohami komisie sú najmä: 

-  podieľa sa na posudzovaní návrhov koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce 

z hľadiska kultúry 

-  spolupôsobí pri príprave kalendára kultúrnych podujatí a aktivít v obci 

-  podieľa sa pri posudzovaní územného plánu obce z hľadiska zachovania kultúrnych 

a historických hodnôt obce 

-  vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, založenie, zrušenie organizácií a zariadení obce 

pôsobiacich na úseku kultúry 

-  vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, založenie a zrušenie podnikov, organizácií a zariadení 

obce z hľadiska kultúrno-historického a spoločenského 

-  vyjadruje sa k činnostiam obecných kultúrnych a športových organizácií 

-  zaujíma stanoviská k návrhom na určenie kultúrnych zariadení, ktorých výstavbu a údržbu 

vykonáva obec 

-  vyjadruje sa k návrhom o pomenovaní častí obce 

-  vyvíja aktivity na podporu propagácie kultúrnych aktivít a kultúrnych pamiatok, vyjadruje 

sa k návrhom na zriadenie a zrušenie športových zariadení 

-  vyjadruje sa k mládežníckym športovým aktivitám a aktivitám obce zameraných na rozvoj 

športu pre deti a mládež 

-  spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí a aktivít v obci, zaujíma stanoviská 

k návrhom koncepcií územného plánu a projektov týkajúcich sa oblasti telovýchovy, športu 

a využívania voľnočasových aktivít v obci 

-  posudzuje návrhy na vykonávanie hospodárskej a podnikateľskej činnosti v oblasti športu 

a využívania voľnočasových aktivít v obci 

- spolupracuje so školským úradom, školskými radami škôl a školskými zariadeniami 

 

- vyjadruje sa: 

-  k zostavovaniu rozpočtu základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 

-  k návrhom na zriadenie a zrušenie škôl a školských zariadení 

-  k návrhom na vyradenie zo siete a zaradenie do siete škôl a školských zariadení 

Ministerstva školstva SR 

-  k delegovaniu poslancov OZ do rád škôl a školských zariadení 

-  sleduje investičný fond škôl a školských zariadení 

-  zaujíma stanoviská: 

-  k investičným zámerom a rozpočtu údržby škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce 
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-  k návrhom koncepcií a projektom týkajúcich sa využívania voľnočasových aktivít detí 

a mládeže 

-  k správam o hospodárení škôl a školských zariadení, ich výsledkom a podmienkam škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

-  k materiálom predkladaným na rokovanie OZ v oblasti školstva a vzdelávania 

-  zaoberá sa sociálnou problematikou nezamestnaných 

-  vyjadruje sa k sociálnej problematike bezdomovcov, slobodných matiek a iných kategórií 

sociálneho ohrozenia, najmä z hľadiska prevencie poskytovania sociálnych služieb 

-  sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých a chorých občanov so zameraním na 

skvalitňovanie života v obci 

- vyjadruje sa k návrhom, ktoré sa týkajú kultúrnej, športovej, školskej a sociálnej 

problematiky 

 

C. volí  

predsedov komisií OZ: 

Komisia „Finančná, majetková a pre rozpočet“ – Kamil Kollarčík 

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, rozvoj a životné prostredie – Ing. Andrej Tomáš 

Komisia pre ochranu verejného poriadku a podnetov občanov – Martin Menceľ 

Komisia pre kultúru, šport, školstvo a sociálne veci – Katarína Sokolová 

 

Hlasovanie:   

- za/zdržal sa/proti -7/0/0. 

 

D. volí  

členov komisií OZ: 

Komisia „Finančná, majetková a pre rozpočet“ – Mgr. Mária Tóthová,  Katarína Sokolová  

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, rozvoj a životné prostredie – Ing. Stanislav 

Švihura, Štefan Surgent, Róbert Krajňák, Eduard Sabol 

Komisia pre ochranu verejného poriadku a podnetov občanov – Pavol Jurko, Mgr. Jozef 

Čekan, Jozef Kmec, Vladimír Hrabovecký 

Komisia pre kultúru, šport, školstvo a sociálne veci – Ing. Stanislav Švihura, Mgr. Marek 

Fatľa, Tatiana Velebírová, Marek Žolko, Ing. Slávka Sabolová, Mgr. Michala Sokolová  

 

Hlasovanie:   

- za/zdržal sa/proti -7/0/0. 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 006/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. zriaďuje 

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 
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B. konštatuje, že  

Náplň práce komisie bola zriadená v súlade s § 15 ods.1 zákona č. 369/1990 Z. z. 

  

Náplň práce komisie: 

-  prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 

ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu obce  

-  v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov 

vysvetlenie, podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona 

NR SR č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti 

písomných oznámení Sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu 

a spôsobom ustanoveným v článku 7, ods. 1 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám, predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného 

záujmu 

-  skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu. Udeľuje výnimky 

podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone 

funkcie starostu obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 

8, ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

 

C. volí  

predsedu komisie: Martin Menceľ (strana SMER) 

 

Hlasovanie:   

- za/zdržal sa/proti -7/0/0. 

 

D. volí  

členov komisie: Ing. Andrej Tomáš, (hnutie KDH) Pavol Jurko (nezávislý) 

 

Hlasovanie:   

- za/zdržal sa/proti -7/0/0. 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 007/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. berie na vedomie 

poverenie poslanca Ing. Andreja Tomáša  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva  v prípadoch podľa § 12 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie:   

- za/zdržal sa/proti -7/0/0. 

___________________________________________________________________________ 
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Uznesenie č. 008/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. berie na vedomie 

poverenie poslanca Pavla Jurka  na výkon funkcie zástupcu starostu obce v zmysle 

ustanovenia § 13b ods. 1 až 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov s účinnosťou od 15.01.2019 

 

Hlasovanie:   

- za/zdržal sa/proti -7/0/0. 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 009/1/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

Nákup výpočtovej techniky a vybavenia kancelárií pre starostku obce a zamestnancov 

obecného úradu vrátane rozpočtového opatrenia na  príslušných rozpočtových položkách 

rozpočtu obce na rok 2019. 

 

Hlasovanie:   

- za/zdržal sa/proti -7/0/0. 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 010/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. berie na vedomie 

informáciu starostky obce, že OcÚ v Ličartovciach nedisponuje služobným motorovým 

vozidlom. Z toho dôvodu predložila zákonnú úpravu, ktorá definuje možnosť používania 

súkromných motorových vozidiel podľa zákona č. 283/2002 Z. z. Zákon o cestovných 

náhradách a tiež prierez nákladov OcÚ Ličartovce pri používaní motorových vozidiel                 

na úradné účely za predchádzajúce 3 roky. Tieto dokumenty dala prítomným k nahliadnutiu. 

 

B. schvaľuje 

používanie súkromných motorových vozidiel na riešenie služobných úloh nasledovne: 

- Motorové vozidlo súkromnej osoby: Ščepita Peter – PO720GJ 

- Motorové vozidlo súkromnej osoby: Jurko Pavol – PO035DY 

 

Hlasovanie:   

- za/zdržal sa/proti -7/0/0. 

___________________________________________________________________________ 
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Uznesenie č. 011/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. berie na vedomie 

informáciu starostky obce vo veci audítorských služieb pre OcÚ Ličartovce. Pôvodne 

podpísaná zmluva nebola zverejnená, z toho dôvodu nie je možné podľa nej postupovať.  

Dodávateľ audítorských služieb bol vyzvaný na predloženie nového návrhu zmluvy. 

Predmetné audítorské služby sú neoddeliteľnou súčasťou odsúhlasenia záverečného účtu 

Obce Ličartovce za rok 2018. 

 

B. schvaľuje 

uzavretie/podpísanie zmluvy o poskytnutí audítorských služieb v roku 2019 na odsúhlasenie 

záverečného účtu Obce Ličartovce za rok 2018. 

 

Hlasovanie:   

- za/zdržal sa/proti -7/0/0. 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 012/1/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. berie na vedomie 

informáciu starostky obce: keďže činnosť hlavného kontrolóra (ďalej len HK) obce po určitú 

dobu stagnovala, bola oslovená zvolená hlavná kontrolórka p. Baranová Veronika vo veci 

pokračovania, prípadne ukončenia vykonávania funkcie HK. V prípade pokračovania                        

o predloženie plánu činností HK obce na 1. polrok 2019. Plán činností HK obce bol 

predložený. 

Súčasný stav dokumentov a činností OcÚ Ličartovce si vyžaduje zvýšenú participáciu HK pri 

ich tvorbe a riešení. Z tohto dôvodu dochádza ku zmene úväzku HK zo 7% na 9%. 

 

B. schvaľuje 

1. plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019. 

2. zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce na 9 % od 01.02.2019. 

 

 

Hlasovanie pre bod č. 1.:   

- za/zdržal sa/proti -7/0/0. 

 

Hlasovanie pre bod č. 2.:   

- za/zdržal sa/proti -7/0/0. 

 

___________________________________________________________________________ 
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Uznesenie č. 013/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. berie na vedomie 

informáciu starostky obce: OcÚ nezabezpečil v uplynulom roku doručenie objednávky                     

na nákup komposterov na združenie Ekotorysa. Pán Zacher, ktorý je zástupcom tohto 

združenia nás informoval, že si budeme musieť zabezpečiť kompostery vo vlastnej réžii.                

Ide teda o výdavok, ktorý nebol zahrnutý v rozpočte obce na rok 2019. 

 

B. schvaľuje 

nákup komposterov pre potreby obce. 

 

Hlasovanie:   

- za/zdržal sa/proti -7/0/0. 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 014/1/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. berie na vedomie 

informáciu starostky obce: Situácia s údržbou verejných priestranstiev, (miestne komunikácie, 

chodníky a pod.) prevoz materiálov, vecí, (napr. posypový materiál, zvoz smetných nádob 

z nedostupných lokalít, iné) zabezpečovanie bežnej údržby a iné činnosti v obci sa 

v súčasnosti riešia len dodávateľským spôsobom.  Pre zabezpečenie jednoduchých činností 

obce bude malotraktor veľkým prínosom. Budeme samostatní v ktoromkoľvek čase, nezávislí 

na príchod dodávateľa pri riešení mimoriadnych a operatívnych aktivít obce. 

 

B. schvaľuje 

nákup malotraktora s kabínkou vrátane príslušenstva pre potreby obce. 

 

Hlasovanie:   

- za/zdržal sa/proti -7/0/0. 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 015/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

vykonanie nezávislého auditu čerpania finančných prostriedkov obce za predchádzajúce 

volebné obdobie rr. 2014 – 2018. 

 

Hlasovanie:   

- za/zdržal sa/proti -7/0/0. 

___________________________________________________________________________ 
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Uznesenie č. 016/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. berie na vedomie 

informáciu starostky o existujúcom stave ÚPN – O Ličartovce a požiadavkách na jeho zmenu  

z dôvodu aktuálnych potrieb obyvateľov obce. Oboznámila  prítomných o zmene 

strategického dokumentu obce  -  Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN - O Ličartovce. Obec Ličartovce 

disponuje vlastnými zdrojmi a vie zabezpečiť  spolufinancovanie najmenej 20 %  

oprávnených nákladov, zároveň  pripraví jednotlivé kroky pre spustenie procesu návrhu 

tvorby UPN - O, ktorý bude trvať najviac 3 roky od podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie na 

jeho realizáciu a zabezpečí obstaranie vyššie uvedeného strategického dokumentu obce - 

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN - O Ličartovce. 

 

B. schvaľuje 

že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri 

roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

C. schvaľuje 

zabezpečenie vlastných zdrojov na spolufinancovanie najmenej vo výške 20 % oprávnených 

nákladov na účel dotácie podľa § 2 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na 

spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. 

 

D. schvaľuje 

obstaranie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN - O Ličartovce. 

 

Hlasovanie:   

- za/zdržal sa/proti -7/0/0. 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 017/1/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

zabezpečenie uzavretia zmluvy právneho poradenstva, právnej pomoci pre obec Ličartovce. 

 

Hlasovanie:   

- za/zdržal sa/proti -7/0/0. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

V Ličartovciach dňa 15.01.2019 

 

   

Ing. Mária Ščepitová  

     starostka obce 


