
UZNESENIA 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ličartovce, 

konaného dňa 16.04.2019 

 

 

Uznesenie č. 18/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

A. schvaľuje   

- doplnenie programu zasadnutia OZ nasledovne: 

6.22.  ,, Výstavba jaslí“ 

 

Hlasovanie : 

- za/zdržal sa/proti – 6/0/0 

   ___________         _____ 

 

Uznesenie č. 19/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

A. určuje 

- Zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia OZ: Klaudia Jeníková 

- Overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ: Ing. Mária Tothová, Katarína Sokolová 

               

 

Uznesenie č. 20/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 
 

A. berie na vedomie 
- oznámenie pána Martina Menceľa, že sa vzdáva mandátu poslanca OZ a oslovenie ďalšieho kandidáta 

na poslanca OZ pána Mareka Žolka. 
- zvolený poslanec OZ Marek Žolko zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

a je oprávnený hlasovať na zasadnutiach OZ. 

 

Uznesenie č. 21/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

A. schvaľuje 

- podanie Žiadostí o poskytnutie NFP podľa obsahovej náplne vyhlásených výziev na požadované oblasti 

predložených zámerov. 

 

Hlasovanie : 

- za/zdržal sa/proti – 7/0/0 

             _____ 



Uznesenie č. 22/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

predložené VZN, Smernice, Vnútorné predpisy, Zásady na činnosť obce Ličartovce. 

 

Hlasovanie : 

- za/zdržal sa/proti – 7/0/0 
               

Uznesenie č. 23/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

,,Prevádzkový poriadok kultúrneho domu v Ličartovciach (súp. číslo. 83)“. 

 

 

Hlasovanie : 

- za/zdržal sa/proti – 7/0/0 

             _____ 
 

Uznesenie č. 24/4/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 
 

A. schvaľuje 

Sadzobník ,,Prenájom strojov a zariadení“. 

 

Hlasovanie : 

- za/zdržal sa/proti – 7/0/0 
               

 

Uznesenie č. 25/4/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 
 

A. schvaľuje 

- rozpočtové opatrenia v zmysle správy Finančnej komisie. 
 

Hlasovanie : 

- za/zdržal sa/proti – 7/0/0 

             _____ 
 



Uznesenie č. 26/4/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

- obec Ličartovce zabezpečí vyčistenie pozemkov od odpadov, ktoré vytvorili občania našej obce. 

Vyčistenie obec Ličartovce zabezpečí uzavretím dohôd o vykonaní práce. 

- umiestnenie stĺpu s fotopascou na pozemok NDS po doručení súhlasného stanoviska NDS a podľa 

potreby aj na iné miesta v obci po preukázaní vytvorenia skládky, či z dôvodu inej dôvodnej potreby. 

(fotopasce) 

 

Hlasovanie: 

-          za/zdržal sa/proti – 7/0/0 

 

Uznesenie č. 27/4/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

- výdavky na úpravu priestorov miestneho cintorína vrátane osvetlenia a zriadenia parkoviska po 

zabezpečení príslušných činností súvisiacich s predmetom výdavkov. 

 

Hlasovanie : 

- za/zdržal sa/proti – 7/0/0 
               

Uznesenie č. 28/4/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

- použitie finančných prostriedkov na čistenie, úpravu a opravu kanálov v obci Ličartovce. 
 

Hlasovanie : 

- za/zdržal sa/proti – 7/0/0 
               

Uznesenie č.29/4/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

- úpravu a čistenie kanála pri ihrisku. 

 

Hlasovanie : 
- za/zdržal sa/proti – 7/0/0 
               

 



Uznesenie č. 30/4/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

- použitie finančných prostriedkov na čistenie vodných tokov v správe Správy Povodia Hornádu a Bodvy, 

š. p. v spolupráci so správcom vodných tokov. 

 

Hlasovanie : 

- za/zdržal sa/proti – 7/0/0 
               

 

Uznesenie č. 31/4/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

- používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely  - Motorové vozidlo súkromnej 

osoby: Babčák Jaroslav – PO 726EY. 

 

Hlasovanie : 

- za/zdržal sa/proti – 7/0/0 
               

 

Uznesenie č. 32/4/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

- žiadosť spoločnosti M. S. Profi INTERNET, s. r. o. - povolenie kopáčskych prác po pozemkoch obce 

Ličartovce za účelom pokládky optických káblov.. 

 

Hlasovanie : 

- za/zdržal sa/proti – 7/0/0 
               

 

Uznesenie č. 33/4/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

- žiadosti  o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre organizácie v obci s možnosťou čerpania dotácie po 

účinnosti schváleného VZN.  

 



Hlasovanie : 

- za/zdržal sa/proti – 7/0/0 

Uznesenie č. 34/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

- žiadosť o odpustenie platieb za energie a nájom pre Denný stacionár St. Martin Ličartovce. 

Hlasovanie : 

- za/zdržal sa/proti – 7/0/0 
               

 

Uznesenie č. 35/4/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

- vypracovanie dopravného projektu vrátane obstarania dopravných značiek. 

 

Hlasovanie : 

- za/zdržal sa/proti – 7/0/0 
               

 

Uznesenie č. 36/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

- výdavky súvisiace s prípravou a organizáciou osláv pri príležitosti 770. Výročia prvej zmienky Obce 

Ličartovce. 

 

Hlasovanie : 

- za/zdržal sa/proti – 7/0/0 
               

 

Uznesenie č. 37/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

- agendu Krízového štábu vrátane menovania členov Obce Ličartovce. 

 



 

Hlasovanie : 

- za/zdržal sa/proti – 7/0/0 
               

 

Uznesenie č. 38/4/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 

 

A. schvaľuje 

- žiadosť o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie. 

 

Hlasovanie : 

- za/zdržal sa/proti – 7/0/0 
               

 


