
 Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce       Ličartovce dňa 12.08.2020 

 

Zápisnica a uznesenia zo zasadania 

obecného zastupiteľstva zo dňa 12.08.2020 
 

Prítomní :    Ing. Mária Ščepitová 

Ing. Andrej Tomáš 

Mgr. Mária Tóthová 

Ing. Stanislav Švihura 

Mgr. Marek Fatľa 

Pavol Jurko 

Marek Žolko 

 

                    (príloha prezenčná listina) 

Program : 

1. Otvorenie. 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

4. Schválenie zmluvy na ODPREDAJ obecného majetku stavby: „Kvalitná pitná voda a 

čisté ŽP je základom zdravia občanov a dynamického rozvoja obce Ličartovce“ 

kupujúcemu – Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a. s. Košice  

5. Zámer nájmu futbalového ihriska pre FK Lemešany 

6. Zmluva na nájom futbalového ihriska pre FK Lemešany 

7. Záver. 

 

 

Bod č. 1 – Otvorenie 

 

 Starostka obce privítala prítomných poslancov, občanov obce a skonštatovala že sa zišli 

6 zo 7– ich poslancov, čo znamená, že OZ je uznášaniaschopné. Následne prítomných 

poslancov oboznámila s programom obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za takto pozmenený program s tým, že všetci prítomní 

poslanci súhlasili v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0. 

 

K bodu bolo prijaté: 

 

Uznesenie č. 57/08/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení č. 57/08/2020   

 

• S c h v a ľ u je   : 

 

- predložený program zasadnutia OZ v Ličartovciach konaného dňa 12.08.2020 

 

 

 

Ličartovce dňa 12.08.2020      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

     starostka obce 
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Bod č. 2 – Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starostka obce navrhla aby: 

-  zapisovateľom  na zasadnutí OZ bola: Stopková Adriana 
- overovateľmi zápisnice na zasadnutí OZ boli: Mgr. Tóthová Mária , Žolko Marek  
 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Všetci prítomní poslanci 

súhlasili v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0. 

 

K bodu bolo prijaté : 
 

Uznesenie č. 58/08/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení č. 58/08/2020  

 

• S c h v a ľ u j e: 

 

- zapisovateľ na zasadnutí OZ: Stopková Adriana 
- overovatelia zápisnice na zasadnutí OZ:  Mgr. Tóthová Mária , Žolko Marek 

 

 

 

Ličartovce dňa 12.08.2020      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 

 

Bodu č. 3 –  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 06.08.2020 

Predkladá: Ing. Mária Ščepitová, starostka obce 

 

Starostka obce oboznámila prítomných o plnení schválených uznesení zo zasadnutia 

predchádzajúceho obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že uznesenia za začali realizovať 

a priebežne sú plnené. 

 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Všetci prítomní poslanci 

súhlasili v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0. 
 

K bodu bolo prijaté : 
 

Uznesenie č. 59/08/2020 
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Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 59/08/2020  

 

• B e r i e   n a    v e d o m i e  

 

stav plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ličartovce konaného dňa 

06.08.2020. 

 

 

Ličartovce dňa 12.08.2020      ...........................................

          Ing. Mária ŠČEPITOVÁ 

                               starostka obce 

 

 

Bodu č. 4  – Schválenie zmluvy na ODPREDAJ obecného majetku stavby: „Kvalitná pitná 

voda a čisté ŽP je základom zdravia občanov a dynamického rozvoja obce Ličartovce“ 

kupujúcemu – Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a. s. Košice  

 

Predkladá: Ing. Mária Ščepitová 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Všetci prítomní poslanci 

súhlasili v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0. 
 

K bodu bolo prijaté : 
 

Uznesenie č. 60/08/2020 
 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 60/08/2020 

 

• S c h v a ľ u j e 

 

- ODPREDAJ obecného majetku uvedeného v kúpnej zmluve medzi 

Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Košice a obcou Ličartovce a to časti 

vodohospodárskeho diela v rámci projektu: „Kvalitná pitná voda a čisté ŽP je základom 

zdravia občanov a dynamického rozvoja obce Ličartovce“ zrealizovaného v zmysle 

Rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR č. 5697/2006-min.-33 o schválení 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu základná infraštruktúra, 

priorita 2 – Environmentálna infraštruktúra, opatrenie 2.1 – Zlepšenie a rozvoj 

infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd zo dňa 09.05.2006 v nasledovnom 

rozsahu: 

1.1 Predmetom kúpy je 95 % majetkový podiel časti stavby zrealizovaný z dotácie v rozsahu:  

SO  01 Prepojovacia stoka PVC  DN 400      o celkovej dĺžke  100,0 m 
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SO  03 ČOV  mechanicko–biologická typu BioCompact (pre 500 EO) 

- Prevádzková budova 

- Zdravotná inštalácia 

- Elektro rozvody 

- Potrubné prepojenia 

- Oplotenie ČOV 

- Vnútroareálové spevnené plochy 

- Vnútroareálová vodovodná prípojka 

- Zásobník kalu 

- Terciálny stupeň čistenia 

- Technologická časť ČOV 

SO 04  Odpad z ČOV     PVC  DN 200 o celkovej dĺžke 16,0 m) 

SO 05  Prístupová cesta k ČOV  o dĺžke 94,0 m, šírky 3,0 m s asfaltovou úpravou 

SO 06  Elektrická prípojka k ČOV     kábelová NN prípojka o celkovej dĺžke 280,0  

SO 07  Vodovodná prípojka k ČOV HDPE  DN 110x6,6 mm (SDR 17) o dĺžke 250 m 

1.2  Predmetom kúpy je 95 % majetkový podiel časti stavby v rozsahu:  

SO 08  Rozvodné potrubie 

Rad „1“  PVC  DN 110  o celkovej dĺžke  751,10 m 

Rad „1“  HDPE  DN 100 o celkovej dĺžke  306,40 m 

Rad „1-1“  HDPE  DN 100 o celkovej dĺžke  227,70 m 

Rad „1-2“  PVC  DN 100  o celkovej dĺžke  812,70 m 

Rad „1-2-1“  PVC  DN 100  o celkovej dĺžke  408,60 m 

Rad „1-2-2“  PVC  DN 100  o celkovej dĺžke  160,30 m 

SO 09  Rozvodné potrubie 

Rad „2“  HDPE  DN 150 o celkovej dĺžke  953,20 m 

Rad „2-1“  HDPE  DN 150 o celkovej dĺžke  159,00 m 

Rad „2-1-1“  HDPE  DN 100 o celkovej dĺžke    31,50 m 

Rad „2-2“  HDPE  DN 100 o celkovej dĺžke  155,60 m 

Rad „2-2-1“  HDPE  DN 100 o celkovej dĺžke    56,60 m 

Rad „2-3“  HDPE  DN 150 o celkovej dĺžke    82,65 m 

Rad „2-3“  PVC  DN 150  o celkovej dĺžke  172,40 m 

Rad „2-3-1“  HDPE  DN 150 o celkovej dĺžke    78,55 m 

SO 10  Rozvodné potrubie 

Rad „3“  HDPE  DN 150 o celkovej dĺžke  570,75 m 

Rad „3“  PVC  DN 150  o celkovej dĺžke  456,35 m 

Rad „3-1“  HDPE  DN 100 o celkovej dĺžke  116,70 m 

Rad „3-2“  HDPE  DN 150 o celkovej dĺžke  441,50 m 

Rad „3-3“  HDPE  DN 150 o celkovej dĺžke    54,10 m 

Rad „3-4“  HDPE  DN 150 o celkovej dĺžke    88,30 m 
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Rad „3-5“  PVC  DN 150  o celkovej dĺžke  122,40 m 

Rozvodné potrubie SO 08, 09, 10         spolu  o dĺžke     6.206,40 m 

SO 17  Vodovodné prípojky – v počte  256 ks  (verejná časť) 

 

1.3 Nehnuteľnosti - trvalo zabraté realizáciou projektu „Kvalitná pitná voda a čisté ŽP je 

základom zdravia občanov a dynamického rozvoja obce Ličartovce“ nachádzajúci sa 

v k.ú. Ličartovce, zapísaný na LV č. 374, ktorého výlučným vlastníkom (o podiele 1/1) je 

obec Ličartovce: 

a) Ostatná inžinierska stavba (podzemná ČOV) – postavená na parcele č. KN-C 740/3 

o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 374 ktorá sa 

nezapisuje do katastra nehnuteľností 

b) parcela pod  Ostatnou inžinierskou stavbou (ČOV) č. KN-C 740/3 o výmere 38 m2, 

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 374  

c) parcela č. KN-C 740/5 o výmere 1079 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

LV č. 374  

 Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že obec 

Ličartovce v súčasnosti nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na 

dlhodobé prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedených objektov, pričom celú kanalizáciu, 

ČOV a vodovod v obci prevádzkuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice. 

Obec by mohla prevádzkovať svoj majetok samostatne iba prostredníctvom fyzickej alebo 

právnickej osoby, ktorej bolo v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných 

vodovodov alebo verejných kanalizácií pri splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť.  

V súčasnosti je trendom skôr upúšťanie od samostatného prevádzkovania vodárenskej 

infraštruktúry obcami a mestami a pričom tieto postupne poverujú prevádzkovaním svojej 

infraštruktúry vodárenské spoločnosti, v územnej pôsobnosti ktorej sa nachádzajú. Je to z toho 

dôvodu, že obce a mestá po čase zisťujú, že prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií 

je zložité a ich vlastníctvo je spojené s množstvom povinností a takisto nemajú dostatok 

finančných prostriedkov, keď sa zhorší technický stav infraštruktúry a je potrebná ich 

rekonštrukcia. 

 Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou dražbou 

v zmysle ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí tak neprichádza do 

úvahy. Odpredaj majetku a nehnuteľnosti do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti (VVS), a. s. za kúpnu cenu  1,- Sk, t.j. 0,03 € + 1,- € = 1,03 € bez DPH z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami a zásadami hospodárenia 

s majetkom obce Ličartovce.  
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Uvedený rozsah stavby bude predmetom Kúpnej zmluvy a to: 

Kanalizácia a ČOV  0,02  € bez DPH Článok I. bod 1.1  

Vodovod   0,01  € bez DPH Článok I. bod 1.2  

Pozemok   1,00  € bez DPH Článok I. bod 1.3 

S p o l u :        1,03  € bez DPH, (slovom: jedno euro a tri centy) pre Východoslovenskú  

vodárenskú spoločnosť (VVS), a. s. Košice. 

 

Ličartovce dňa 12.08.2020      ...........................................

          Ing.  Mária ŠČEPITOVÁ 

                               starostka obce 

 

Bod č.  5  –  Zámer nájmu futbalového ihriska pre FK Lemešany. 

- Na základe podnetu starostu obce Lemešany a zástupcov FK Lemešany bol predložený 

zámer o možnosti prenájmu futbalového ihriska Ličartovce pre zabezpečenie potrieb FK 

Lemešany. Zámer bol konzultovaný s hlavným kontrolórom obce. 

 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Všetci prítomní poslanci 

súhlasili v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0. 

 

K bodu bolo prijaté : 
 

Uznesenie č. 61/08/2020 

 

 Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 61/08/2020    

• S c h v a ľ u j e :  

 

- Zámer nájmu futbalového ihriska Ličartovce pre potreby FK Lemešany. 

 

 

 

Ličartovce dňa 12.08.2020      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 

 

Bod č. 6  – „Zmluva na nájom futbalového ihriska pre FK Lemešany“ 

- Na základe podnetu starostu obce Lemešany a zástupcov FK Lemešany bol predložený 

zámer o možnosti prenájmu futbalového ihriska Ličartovce pre zabezpečenie potrieb FK 

Lemešany. 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Všetci prítomní poslanci 

súhlasili v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0. 
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K bodu bolo prijaté : 
 

Uznesenie č. 62/08/2020 
 

 Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 62/08/2020    

 

• S c h v a ľ u j e :  

 

- Uzavretie Zmluvy o nájme futbalového ihriska Ličartovce pre potreby FK Lemešany. 

 

Ličartovce dňa 12.08.2020      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

                                                                                                          starostka obce 

 

Bod č. 11 – Záver 

Po  ukončení  programu  starostka  obce  poďakovala  prítomným  za  účasť  a zasadnutie  

obecného zastupiteľstva ukončila. 

 

 

 

 

....................................     .................................. 

    Ing. Andrej Tomáš                 Ing. Mária Ščepitová 

Zástupca starostky obce           Starostka obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Mária Tóthová           …………........…….. 

 

 

    Marek Žolko                     ……………........….. 

 

 

 

Vyvesené a zverejnené: ............................... 

 

      

 ................................... 
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Otázky občanov obce Ličartovce – návrhy a podnety po zasadnutí OZ dňa 12.08.2020 

V úvode tejto časti starostka obce oboznámila prítomných s odpoveďami na otázky 

z predchádzajúceho  zasadnutia OZ. 

p. Molnár 

- Ako je to s tou vodou ? Náš vodovod sa dal do užívania Vodárňam ? Starostlivosť o údržbu, 

čistotu filtrov bude robiť VVS ? Ďalej apeloval na to, aby bolo zabezpečené čistenie koncových 

potrubí vodovodu.  

Odpoveď: Verejný vodovod je už vo vlastníctve VVS, a.s. Košice. Všetky činnosti súvisiace                                  

so zabezpečovaním údržby, čistenia sú vo výlučnej kompetencii VVS a.s. Košice, závod 

Prešov. V obci má VVS, a.s. kontaktnú osobu, ktorá zabezpečuje operatívne hlásenie porúch 

a problémov s vodou.   

p. Jurko Pavol 

- Komu treba hlásiť poruchy vody ? 

Odpoveď: Priamo na VVS a.s. dispečing, prípadne na hlásenie porúch. Kontakt je zverejnený 

na internetovej stránke : 

https://www.vodarne.eu/index.php?id=havarie-vody 

 Poruchy: 

Informácie o poruchách 

 

P.č. Závod, stredisko Miesto stálej služby Telefonický kontakt 

1 Bardejov Dukelská 3, Bardejov 054/7864 420 

2 Humenné Osloboditeľov 108, Humenné 057/7870 420 

3 Košice Vodárenská 18/A, Košice 055/7952 420 

4 Michalovce P. O. Hviezdoslava 50, Michalovce 056/6810 420 

5 Prešov Kúpeľná 3, Prešov 051/7572 421 

6 Rožňava Štítnická 285/19, Rožňava 058/4824 420 

7 Svidník Stropkovská 643/79, Svidník 054/7865 420 

8 Trebišov Komenského 1872, Trebišov      056/6712 420  

9 Vranov nad Topľou ÚV Hencovce, okr. Vranov 057/4871 420 

https://www.vodarne.eu/index.php?id=havarie-vody
http://www.vodarne.eu/data/uploads/pdf/ziadosti-formulare/ziadost-o-pripojenie-voda/informacie-o-poruchach.pdf

