Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 07.10.2020

Zápisnica a uznesenia zo zasadania
obecného zastupiteľstva zo dňa 07.10.2020
Prítomní : Ing. Mária Ščepitová
Ing. Andrej Tomáš
Mgr. Mária Tóthová
Ing. Stanislav Švihura
Mgr.Marek Fatľa
Pavol Jurko
Marek Žolko
Katarína Sokolová
(príloha prezenčná listina)
Program :
1. Otvorenie.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
4. Schválenie akcie „Oprava rigola v časti obce Úvoz“ z prostriedkov RF.
5. Schválenie akcie „Oplotenie pozemku v časti obce Úvoz“ z prostriedkov RF.
6. Schválenie akcie „Výstavba chodníka“ v areáli MŠ.
7. Schválenie refundácie projektu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry“ – 5 %
spolufinancovanie z prostriedkov RF.
8. Schválenie refundácie výdavkov k projektu „Budovanie prvkov zelenej
infraštruktúry“.
9. Schválenie akcie „Oprava výtlkov v obci Ličartovce“ z prostriedkov RF.
10. Schválenie podania žiadosti „Ličartovce – rozšírenie stokovej siete“ na poskytnutie
dotácie na rok 2021.
11. Schválenie 5 % spolufinancovania projektu „Ličartovce – rozšírenie stokovej siete“
z poskytnutej dotácie na rok 2021.
12. Schválenie podania žiadosti „Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového
hospodárstva z pohľadu odpadov - Zriadenie zberného dvora a kompostoviska v
Ličartovciach“ na poskytnutie dotácie na rok 2021.
13. Schválenie 5 % spolufinancovania projektu „Rozvoj odpadového hospodárstva
a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov - Zriadenie zberného dvora
a kompostoviska v Ličartovciach“ z poskytnutej dotácie na rok 2021.
14. Schválenie podania žiadosti „Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového
hospodárstva z pohľadu odpadov – Mechanizácia na zber, triedenie a zhodnotenie
odpadu v Ličartovciach“ na poskytnutie dotácie na rok 2021.
15. Schválenie podania žiadosti „Protipovodňová ochrana obce Ličartovce – úprava
potoka“ na poskytnutie dotácie na rok 2021.
16. Schválenie 5 % spolufinancovania projektu „Protipovodňová ochrana obce Ličartovce
– úprava potoka“ z poskytnutej dotácie na rok 2021.
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17. Schválenie prijatia návratnej finančnej výpomocí od Ministerstva financií SR na
výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020.
18. Zmena strategického dokumentu obce - Územný plán obce Ličartovce – Zmeny
a doplnky č. 2.
19. Schválenie prípravnej fázy akcie „Kanalizácia a ČOV“ v obci Ličartovce.
20. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020.
21. Schválenie kronikára obce Ličartovce.
22. Zmluva na odchyt túlavých zvierat na území obce.
23. Schválenie ÚIK a členov komisií: „Vyraďovacia komisia“ a „Likvidačná komisia“.
24. Schválenie „Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov“
25. Záver.
Bod č. 1 – Otvorenie
Starostka obce privítala prítomných poslancov, občanov obce a skonštatovala že sa zišli 7
zo 7– ich poslancov, čo znamená, že OZ je uznášaniaschopné.
Prítomných poslancov oboznámila s programom obecného zastupiteľstva, ktorý navrhla
doplniť o nový bod programu:
25. Schválenie „Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku“
Bod programu č. 25. pôvodného programu zasadnutia OZ konaného dňa 7.10.2020 sa mení
na nové poradové číslo „26“.
Hlasovanie: poslanci následne hlasovali za takto pozmenený program. Prítomní poslanci
hlasovali v pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 63/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení č. 63/10/2020
• S ch v a ľ u j e :
-

doplnený návrh programu zasadnutia OZ v Ličartovciach konaného dňa 07.10.2020

Ličartovce dňa 07.10.2020

..........................................
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: Ing. Švihurová Alena
- overovateľmi zápisnice na zasadnutí OZ boli: Mgr. Marek Fatľa, Katarína Sokolová
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 64/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení č. 64/10/2020
• S c h v a ľ u j e:
- za zapisovateľa zasadnutia OZ Ličartovce konaného dňa 07.10.2020:
Ing. Švihurová Alena
- za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ Ličartovce konaného dňa 07.10.2020:
Mgr. Fatľa Marek, Sokolová Katarína

Ličartovce dňa 07.10.2020

..........................................
Ing. Mária Ščepitová
starostka obce

Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.08.2020
Starostka obce oboznámila prítomných o plnení schválených uznesení zo zasadnutia
predchádzajúceho OZ. Konštatovala, že uznesenia sú plnené.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 65/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 65/10/2020
• Berie na

vedomie

stav plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ličartovce konaného
dňa 12.08.2020.
Ličartovce dňa 07.10.2020

...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce
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Bod č. 4 – Schválenie akcie „Oprava rigola v časti obce Úvoz“ z prostriedkov RF.
Starostka obce oboznámila prítomných o návrhu na opravu rigola v časti „Úvoz“ a následne
prítomných oboznámila s prieskumom cenových ponúk, ktorý bol riadne vykonaný,
odkonzultovaný s poslancami a predložený na posúdenie a vyhodnotenie stavebnej
a finančnej komisii. Na základe rozhodnutia stavebnej komisie a finančnej komisie predložila
návrh na realizáciu akcie „Oprava rigola v časti obce Úvoz“ na schválenie.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 66/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 66/10/2020

-

• A. S c h v a ľ u j e
Realizáciu akcie „Oprava rigola v časti obce Úvoz“ z prostriedkov RF.
• B. S p l n o m o c ň u j e :

Starostku obce k podpisu „Zmluvy o dielo na vykonanie akcie „Oprava rigola v časti
obce Úvoz“, vykonanie ktorej bude uhradené z prostriedkov RF v zmysle výsledku VO.

Ličartovce dňa 07.10.2020

...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č. 5 – Schválenie akcie „Oplotenie pozemku v časti obce Úvoz“ z prostriedkov RF.
Starostka obce oboznámila prítomných o návrhu na oplotenie pozemku v časti obce Úvoz
z prostriedkov RF a následne prítomných oboznámila s prieskumom cenových ponúk, ktorý
bol riadne vykonaný, odkonzultovaný s poslancami a predložený na posúdenie a
vyhodnotenie stavebnej a finančnej komisii. Na základe rozhodnutia stavebnej komisie
a finančnej komisie predložila návrh na realizáciu akcie „Oplotenie pozemku v časti obce
Úvoz“ na schválenie.
Pripomienky poslancov:
poslanec OZ p. Pavol Jurko vzniesol návrh na úspornejšie riešenie zabezpečenia
pozemku v časti obce „Úvoz“ a to tak, aby sa upravený svah nechal nejaký čas stabilizovať
a až potom následne po zhodnotení stavu pozemku vykonať bezpečnostné zabezpečenie
vhodným spôsobom. Navrhuje svah zabezpečiť rohožami a zatrávniť hydroosevom
a presunúť akciu na jar v roku 2021.
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Vznesený návrh odporúča odložiť na schválenie na zasadnutí OZ v roku 2021.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti - 0/0/7.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 67/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 67/10/2020
• A. N e s c h v a ľ u j e :
-

Realizáciu akcie „Oplotenie pozemku v časti obce Úvoz“ z prostriedkov RF.

• B. S c h v a ľ u j e :
-

Zabezpečiť svah rohožami a zatrávniť hydroosevom, popínavými rastlinami.

• C. S c h v a ľ u j e :
-

Návrh p. Pavla Jurka a predloženie realizácie akcie „Oplotenie pozemku v časti obce
Úvoz“ na schválenie na zasadnutie OZ v mesiaci február, prípadne marec roku 2021.

Ličartovce dňa 07.10.2020

..........................................
Ing. Mária Ščepitová
starostka obce

Bod č. 6 – Schválenie akcie „Výstavba chodníka“ v areáli MŠ.
Zhodnotením nevyhovujúceho stavu chodníka z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia
občanov obce, a po prerokovaní návrhu na výstavbu nového chodníka v areáli MŠ
s poslancami a finančnou komisiou predložila starostka tento návrh na schválenie.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 68/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 68/10/2020
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• Schvaľuje:
-

Realizáciu akcie „Výstavba chodníka“ v areáli MŠ.

Ličartovce dňa 07.10.2020

..........................................
Ing. Mária Ščepitová
starostka obce

Bod č. 7 – Schválenie refundácie projektu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry“ –
5 % spolufinancovanie z prostriedkov RF.
V tomto bode doplneného programu OZ starostka oboznámila prítomných o návrhu
na refundáciu projektu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry“ – 5% spolufinancovanie
z prostriedkov RF, ktorý bol predložený finančnej komisii. Finančná komisia návrh
prerokovala a odporučila tento návrh schváliť.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 69/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 69/10/2020
• Schvaľuje:
Refundáciu projektu „Budovanie prvkov zelenej
spolufinancovanie z prostriedkov RF vo výške 6 907,05 €.

Ličartovce dňa 07.10.2020

infraštruktúry“

–

5

%

..........................................
Ing. Mária Ščepitová
starostka obce

Bod č. 8 - Schválenie refundácie výdavkov k projektu „Budovanie prvkov zelenej
infraštruktúry“.
V tomto bode doplneného programu starostka obce oboznámila prítomných o realizácii
nutnosti zmeny projektovej dokumentácie, nakoľko neboli zabezpečené všetky činnosti
súvisiace s projektom „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry“. V zmysle tejto
nepredvídanej skutočnosti došlo k výdavkom nad rámec realizácie projektu. Výška faktúry
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za práce nad rámec činí 2 425,08 €. Uvedený výdavok priamo súvisí s obstaraním projektu
„BPZI“ a zvyšuje hodnotu investície, na základe čoho bolo navrhnuté refundovať tieto
výdavky z RF.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Všetci prítomní poslanci
súhlasili v pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 70/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 70/10/2020
• Schvaľuje:
Refundáciu výdavkov k projektu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry“ nad
rámec schváleného NFP vo výške 2 425,08 €.

-

Ličartovce dňa 07.10.2020

...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č. 9- Schválenie akcie „Oprava výtlkov v obci Ličartovce“ z prostriedkov RF.
Starostka obce oboznámila prítomných, že predkladaný návrh „Oprava výtlkov v obci
Ličartovce bol prerokovaný s poslancami, stavebnou a finančnou komisiou. Stavebná
a finančná komisia zhodnotila predložené cenové ponuky a následne odporučila tento návrh
schváliť.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 71/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 71/10/2020
• Schvaľuje:
-

Realizáciu akcie „Oprava výtlkov v obci Ličartovce“ z prostriedkov RF v zmysle
výsledku realizovaného VO a dodržania princípu najvýhodnejšej cenovej ponuky.

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
Ličartovce dňa 07.10.2020

Ličartovce dňa 07.10.2020
...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č. 10 - Schválenie podania žiadosti „Ličartovce – rozšírenie stokovej siete“
na poskytnutie dotácie na rok 2021.
Starostka obce oboznámila prítomných, že do dnešného dňa nebol obci Ličartovce oznámený
výsledok podanej žiadosti na poskytnutie dotácie na rok 2020, ktorá bola na Environmentálny
fond Bratislava doručená dňa 18.12.2019. Keďže na portáli Environmentálneho fondu je už
nová výzva na rok 2021 a vzhľadom k tomu, že uvedená akcia patrí medzi priority riešenia
aktivít obce, navrhla podanie žiadosti aj na rok 2021. Celkový predpokladaný náklad
predstavuje sumu 210 526,24 €, z toho dotácia vo výške 199 990,00 € a spolufinancovanie
obce predstavuje sumu 10 536,24 €.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 72/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 72/10/2020
• Schvaľuje:
-

Podanie žiadosti „Ličartovce – rozšírenie stokovej siete“ na poskytnutie dotácie na rok
2021.

Ličartovce dňa 07.10.2020

...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č. 11 - Schválenie 5 % spolufinancovania projektu „Ličartovce – rozšírenie stokovej
siete“ z poskytnutej dotácie na rok 2021.
Starostka obce upovedomila prítomných, že uvedený bod programu priamo nadväzuje na bod
č. 10. doplneného programu OZ, kde je spoluúčasť pri financovaní projektu vo výške 5 %,
čo z celkovej predpokladanej výšky kalkulácie nákladov predstavuje sumu 10 536,24 €.
Celková výška spolufinancovania bude určená v zmluve o NFP.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
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K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 73/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 73/10/2020
• Schvaľuje:
5 % spolufinancovania projektu „Ličartovce – rozšírenie stokovej siete“ z poskytnutej
dotácie na rok 2021.

Ličartovce dňa 07.10.2020

...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č. 12 - Schválenie podania žiadosti „Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového
hospodárstva z pohľadu odpadov - Zriadenie zberného dvora a kompostoviska
v Ličartovciach“ na poskytnutie dotácie na rok 2021.
Starostka obce oboznámila prítomných, že Environmentálny fond zverejnil výzvy na rok 2021
a vzhľadom k tomu, že uvedená akcia patrí medzi ďalšiu z priorít riešenia aktivít obce navrhla
podanie žiadosti aj na rok 2021. Celkový predpokladaný náklad predstavuje sumu 101 786,00
€, z toho dotácia vo výške 96 696,70 € a spolufinancovanie obce predstavuje sumu 5 089,30
€.
Na zasadnutí predložila kalkuláciu predpokladaných nákladov projektu :
1. Zriadenie zberného dvora a komostoviska :
- príjazdová komunikácia, oplotenie areálu : 50 000,00 EUR
- zberné nádoby na kuchynský odpad : 14 016,00 EUR (400 ks á 35,04 €)
- mulčovač : 7 070,00 EUR
- drvič drevnej hmoty : 14 000,00 EUR
- prekopávač kompostu : 16 700,00 EUR
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 74/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 74/10/2020
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• Schvaľuje:
Podanie žiadosti „Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva
z pohľadu odpadov - Zriadenie zberného dvora a kompostoviska v Ličartovciach“
na poskytnutie dotácie na rok 2021.

Ličartovce dňa 07.10.2020

...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č. 13 - Schválenie 5 % spolufinancovania projektu „Rozvoj odpadového
hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov - Zriadenie zberného dvora
a kompostoviska v Ličartovciach“ z poskytnutej dotácie na rok 2021.
Starostka obce upovedomila prítomných, že uvedený bod programu priamo nadväzuje na bod
č. 12. doplneného programu OZ, v ktorom je vyčíslená výška 5% spolufinancovania obce
v sume 5 089,30 €. Celková výška spolufinancovania bude určená v zmluve o NFP.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 75/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 75/10/2020
• Schvaľuje:
5 % spolufinancovanie projektu „Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového
hospodárstva z pohľadu odpadov - Zriadenie zberného dvora a kompostoviska
v Ličartovciach“ z poskytnutej dotácie na rok 2021.

Ličartovce dňa 07.10.2020

...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č. 14 - Schválenie podania žiadosti „Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového
hospodárstva z pohľadu odpadov – Mechanizácia na zber, triedenie a zhodnotenie
odpadu v Ličartovciach“ na poskytnutie dotácie na rok 2021.
Starostka oboznámila prítomných, že do dnešného dňa nebol obci Ličartovce oznámený
výsledok podanej žiadosti na poskytnutie dotácie na rok 2020, ktorá bola na Environmentálny
fond Bratislava zaslaná dňa 30.10.2019. Vzhľadom k tomu, že na portáli Environmentálneho
fondu je už nová výzva na rok 2021 a tiež, že uvedená akcia patrí medzi ďalšiu z priorít

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 07.10.2020

riešenia aktivít obce po prerokovaní s poslancami a finančnou komisiou navrhuje podanie
žiadosti
aj na rok 2021. Celkový predpokladaný náklad predstavuje sumu
57 070,00 €, z toho dotácia vo výške 57 070,00 €. Spolufinancovanie obce pri tomto projekte
nie je, projekt je financovaný 100 %.
Na zasadnutí starostka obce predložila kalkuláciu predpokladaných nákladov projektu :
1. Mechanizácia na zber, triedenie a zhodnotenie odpadu v Ličartovciach“zberného
dvora a komostoviska :
- zberné kontajnery : 5 600,00 EUR
- malotraktor : 22 800,00 EUR
- vlečka k malotraktoru : 5 760,00 EUR
- čelný nakladač : 5 270,00 EUR
- hákový nosič kontajnerov : 17 640,00 EUR
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 76/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 76/10/2020
• Schvaľuje:
-

Podanie žiadosti „Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva
z pohľadu odpadov – Mechanizácia na zber, triedenie a zhodnotenie odpadu
v Ličartovciach“ na poskytnutie dotácie na rok 2021.

Ličartovce dňa 07.10.2020

...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č. 15 - Schválenie podania žiadosti „Protipovodňová ochrana obce Ličartovce –
úprava potoka“ na poskytnutie dotácie na rok 2021.
Starostka obce oboznámila prítomných, že obec už v minulosti podala žiadosť na projekt
„Protipovodňová ochrana“ a že dňa 26.03.2018 bolo z environmentálneho fondu Bratislava
doručené oznámenie o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie do zoznamu
žiadostí o podporu na rok 2018, z ktorého citovala odôvodnenie „Na základe tejto výzvy ste
na Environmentálny fond v uvedenom termíne nedoručili fotokópie požadovaných
chýbajúcich náležitostí a príloh k žiadosti“.
Vzhľadom k stále pretrvávajúcemu problému s potokmi v našej obci navrhla aktualizovať
tento projekt a predložiť žiadosť po vyhlásení výzvy.

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
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Zároveň uviedla aj predpokladané celkové náklady/Celková výška oprávnených výdavkov sú:
988 720,75 €
Žiadaná výška NFP – 95 % : 939 284,71 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov – 5 %: 49 436,04 €
Pripomienky poslancov:
Ing. Andrej Tomáš, zástupca starostky poukázal na spracovanú projektovú
a rozpočtovú dokumentáciu, v ktorej sú vyčíslene neprimerané vysoké náklady na realizáciu
projektu „Protipovodňová ochrana obce Ličartovce – úprava potoka“ a preto predniesol návrh
dať PD a rozpočet tejto akcie prehodnotiť, prepracovať projektovú a rozpočtovú
dokumentáciu.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali v
pomere za/zdržal sa/proti - 0/0/7.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 77/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 77/10/2020
• A. N e s c h v a ľ u j e :
Podanie žiadosti „Protipovodňová ochrana obce Ličartovce – úprava potoka“ na
poskytnutie dotácie na rok 2021.
• B. S c h v a ľ u j e :
-

Návrh poslanca Ing. Andreja Tomáša zabezpečiť prerokovanie a prehodnotenie
existujúcej projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu k projektu „Protipovodňová
ochrana obce Ličartovce – úprava potoka“ a následné predloženie nového návrhu na
zasadnutie OZ.
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...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č. 16 - Schválenie 5 % spolufinancovania projektu „Protipovodňová ochrana obce
Ličartovce – úprava potoka“ na poskytnutie dotácie na rok 2021.
Starostka upovedomila prítomných, že uvedený bod programu priamo nadväzuje na bod č. 15.
programu OZ.
Predpokladané celkové náklady/Celková výška oprávnených výdavkov: 988 720,75 €
Žiadaná výška NFP – 95 % : 939 284,71 €
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Výška predpokladaného spolufinancovania z vlastných zdrojov – 5 %: 49 436,04 €
Hlasovanie: poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti – 0/0/7
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 78/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 78/10/2020
• Neschvaľuje:
-

5 % spolufinancovania projektu „Protipovodňová ochrana obce Ličartovce – úprava
potoka“ na poskytnutie dotácie na rok 2021.

• Schvaľuje:
-

Prerokovanie a prehodnotenie existujúcej projektovej a rozpočtovej dokumentácie
k projektu „Protipovodňová ochrana obce Ličartovce – úprava potoka“
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...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č. 17 - Schválenie prijatia návratnej finančnej výpomocí od Ministerstva financií SR
na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020.
V tomto bode programu starostka obce predniesla návrh na prijatie návratnej finančnej
výpomoci od MF SR, oboznámila prítomných s dôvodovou správou, stanoviskom komisie
a stanoviskom hlavného kontrolóra k tomu návrhu.
Výška a podmienky poskytnutia návratnej finančnej výpomoci
▪ Návratná finančná výpomoc bude poskytnutá do výšky do 19 493,00 eur.
▪ Jednorazové čerpanie do 31.12.2020.
▪ Doba splácania – 4 roky v rovnomerných ročných splátkach, prvýkrát v roku 2024.
▪ Úroková sadzba – bezúročne.
Podmienky boli takto nastavené priamo prostredníctvom Ministerstva financií SR.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
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K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 79/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 79/10/2020
• A. S c h v a ľ u j e :
-

prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR v zmysle
Uznesenia vlády SR č. 494/2020 na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 19 493,00€ a to na nasledujúce výdavky:

- Kompenzácia výdavkov vyčerpaných obcou Ličartovce v priebehu roka 2020, ktorými obec
Ličartovce zabezpečovala chod obce, v súlade a pri dodržaní ustanovení „UZNESENIA
VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 494 z 12. augusta 2020 k návrhu na poskytnutie
návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
za nasledovných podmienok:
a) návratná finančná výpomoc bude bezúročná
b) maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 podľa prognózy
Ministerstva financií SR z júna 2020. (príloha č. 1)
c) ročné splátky počas štyroch rokov; prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku
2027
• B. S p l n o m o c ň u j e
➢

B. 1 starostku obce Ličartovce
-

➢

k podpisu Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií
Slovenskej republiky a Obcou Ličartovce v zmysle Uznesenia vlády SR č. 494/2020 a
k podpisu žiadosti o čerpanie tejto návratnej finančnej výpomoci.
B. 2 v zmysle § 11 ods. 4. písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zmeniť rozpočet Obce Ličartovce na rok 2020 podľa
bodu A.

• C. B e r i e n a v e d o m i e
-

stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Ličartovce k Návrhu na schválenie prijatia
návratnej finančnej výpomocí od Ministerstva financií SR.

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
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• D. U k l a d á
-

Samostatný odborný referent pre rozpočet

-

zabezpečiť administratívny proces a podpisy Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci
v zmysle Uznesenia vlády SR č. 494/2020 zástupcami zmluvných strán.
T: 31. 10. 2020

Ličartovce dňa 07.10.2020

...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č. 18 - Zmena strategického dokumentu obce - „Územný plán obce Ličartovce –
Zmeny a doplnky č. 2“.
Starostka informovala 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. 2 ÚPN - O Ličartovce. Občania boli
vyhlásením oznamu, zverejnením na web stránke informovaní o možnosti predkladania
svojich požiadaviek na zmenu účelu na svojich pozemkoch. Svoje požiadavky môžu na
Obecný úrad Ličartovce predkladať do 30.11.2020.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 80/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 80/10/2020
•

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. 2 ÚPN - O Ličartovce. Obec Ličartovce
požiada o poskytnutie dotácie na predmetný strategický dokument obce „Zmeny a doplnky č.
2 k ÚPN obce Ličartovce, zároveň potvrdzuje, že 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.

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
•

Ličartovce dňa 07.10.2020

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. 2 ÚPN - O Ličartovce.
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...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č. 19 - Schválenie realizácie prípravnej fázy akcie „Kanalizácia a ČOV“ v obci
Ličartovce.
Starostka obce zdôraznila, že najvyššou prioritou obce je odkanalizovanie, ale nie len časti
obce, ale kanalizácia a ČOV pre všetkých občanov, samozrejme aj s plánovaným
nárastom/prírastkom počtu obyvateľov našej obce. Pripomenula, že situácia v súčasnosti nie
je jednoduchá, ale má za to, že je potrebné vyskúšať všetky možnosti, ktoré sa ponúkajú.
Vzhľadom k tomu, že celý komplex činností je mimoriadne rozsiahly a náročný, požiadala
obecné zastupiteľstvo schváliť prípravnú fázu zabezpečenia činností spojených s prieskumom,
konzultáciami so zainteresovanými orgánmi, organizáciami, inštitúciami a spoločnosťami
v danej oblasti riešenia možností obce tak, aby bol konečne, po mnohých rokoch naplnený
sen obyvateľov žijúcich v obci a tiež zabezpečená infraštruktúra pre nových záujemcov, ktorí
prejavili záujem o život v našej obci. Jednoznačne v tejto oblasti ide o maximálny rozvoj
obce. Podotkla, že príliv/prírastok nových rodín zvýši možnosti rozvoja obce.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 81/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 81/10/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
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• Schvaľuje:
-

Realizáciu prípravnej fázy akcie „Kanalizácia a ČOV“ v obci Ličartovce.

Ličartovce dňa 07.10.2020

...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č.20 - Rozpočtové opatrenie č. 3/2020.
Starostka obce požiadala predsedníčku finančnej komisie p. Mgr. Máriu Tothovú, aby
oboznámila prítomných s jednotlivými položkami úpravy rozpočtu. Mgr. Mária Tothová
zároveň upozornila prítomných, že finančná komisia predložený návrh na rozpočtové
opatrenie č. 03/10/2020 prerokovala na svojom zasadnutí 23.09.2020 a že úprava rozpočtu je
vykonaná v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z..
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 82/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 82/10/2020
• Schvaľuje:
-

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020.
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...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č. 21 – Schválenie kronikára obce Ličartovce.
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 4 ods.
3 písm. s) starostka obce predložila návrh na schválenie kronikára na vedenie obecnej
kroniky.

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
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V návrhu uviedla tri zamestnankyne OcÚ p. Stopkovú Adrianu, Ing. Štofkovú Lenku, Ing.
Švihurovú Alenu, zároveň sa p. starostka opýtala prítomných, či majú nejaký iný návrh
na kronikára obce.
Hlasovanie návrhu na kronikára obecnej kroniky:
1. Stopková Adriana
Hlasovanie: poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti – 0/7/0
2. Ing. Štofková Lenka
Hlasovanie: poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti – 0/7/0
Ing. Švihurová Alena
Hlasovanie: poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti – 7/0/0
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili
v pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 83/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 83/10/2020
• A. S c h v a ľ u j e :
Za kronikára obecnej kroniky p. Ing. Alenu Švihurovú.

-

• B. S c h v a ľ u j e :
Menovanie na stanovenie do funkcie kronikára obecnej kroniky p. Ing. Alenu
Švihurovú.

-

• C. O d p o r ú č a :
-

Spracovanie návrhu dokumentu „Štatút kronikára obce Ličartovce“ a na najbližšom
zasadnutí OZ predložiť na schválenie.
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...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce
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Bod č. 22 - Zmluva na odchyt túlavých zvierat na území obce.
Starostka obce oboznámila prítomných s problematikou odchytu a starostlivosti o túlavé
zvieratá, ktorá je v súčasnosti dosť aktuálna a v zmysle aktuálne platnej legislatívy ťažko
riešiteľná.
Predložila komunikáciu so spoločnosťou TD s.r.o. Košice, ktorá vykonáva odchyt túlavých
zvierat a zabezpečuje činnosti v tejto oblasti. Od spoločnosti bolo obdržané stanovisko
k uzavretiu zmluvy na odchyt túlavých zvierat na území obce.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 84/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 84/10/2020
• A. P o v e r u j e :
-

starostku obce k zabezpečeniu pracovných rokovaní so zainteresovanými orgánmi
a inštitúciami vo vzťahu k urýchlenému uzavretiu zmluvy na odchyt túlavých zvierat
na území obce.

• B. P o v e r u j e :
-

starostku obce k zabezpečeniu konzultácie tejto problematiky prostredníctvom ZMOSu.

• C. S p l o m o c ň u j e :
-

starostku obce k uzavretiu zmluvy na odchyt túlavých zvierat na území obce po
vyhodnotení tejto problematiky s kompetentnými.
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...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č. 23 - Schválenie ÚIK a členov komisií: „Vyraďovacia komisia“ a „Likvidačná
komisia“.
Starostka obce predložila návrh na ustanovenie ÚIK a na členov komisií „Vyraďovacia
komisia“ a „Likvidačná komisia“:

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
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ÚIK:
- za predsedu ÚIK:Mgr. Mária Tóthová
- za členov ÚIK :Mgr. Marek Fatľa a Ing. Andrej Tomáš
Vyraďovacia komisia:
- za predsedu vyraďovacej komisie : Mgr. Mária Tóthová
- za členov vyraďovacej komisie : Mgr. Marek Fatľa a Ing. Andrej Tomáš
Likvidačná komisia:
- za predsedu likvidačnej komisie: Mgr. Mária Tóthová
- za členov likvidačnej komisie : Mgr. Marek Fatľa a Ing. Andrej Tomáš
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 85/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 85/10/2020
• A. S c h v a ľ u j e :
-

Zloženie ÚIK k inventarizácii obce :
o za predsedu ÚIK: Mgr. Mária Tóthová
o za členov ÚIK : Mgr. Marek Fatľa a Ing. Andrej Tomáš

• B. S c h v a ľ u j e :
-

Zloženie Vyraďovacia komisia k inventarizácii obce :
o za predsedu ÚIK: Mgr. Mária Tóthová
o za členov ÚIK : Mgr. Marek Fatľa a Ing. Andrej Tomáš

• C. S c h v a ľ u j e :
-

Zloženie Likvidačná komisia k inventarizácii obce :
o za predsedu ÚIK: Mgr. Mária Tóthová
o za členov ÚIK : Mgr. Marek Fatľa a Ing. Andrej Tomáš

Ličartovce dňa 07.10.2020

...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce
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Bod č. 24 - Schválenie „Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa § 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov“.
Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom „Zmluvy o poskytovaní audítorských
služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov“ od audítora.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 86/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 86/10/2020
• A. S c h v a ľ u j e :
-

„Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov“

• B. S p l n o m o c ň u j e :
-

Starostku obce k podpisu „Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb podľa § 269
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov“

Ličartovce dňa 07.10.2020

...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č. 25 - Schválenie „Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku“
Starostka obce predložila návrh na schválenie dohody o umiestnení monitorovacieho objektu
na pozemku so spoločnosťou In situ Bratislava v zastúpení Andrea Jasovská ENVIGEO, a.s.
Banská Bystrica, ktorá realizuje monitorovací systém kvality podzemných vôd na území
Slovenska.
Jeden monitorovací vrt by mal byť aj na území našej obce - na obecnom pozemku.
Informovala poslancov kde bude nový vrt vybudovaný, jeho situačnú pozíciu a tiež
o likvidácii starého vrtu.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 07.10.2020

K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 87/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 87/10/2020
• A. S c h v a ľ u j e :
-

„Dohodu o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku“

• B. S p l n o m o c ň u j e :
-

Starostku obce k podpisu Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku“

Ličartovce dňa 07.10.2020

...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č. 26 – „Záver“
Po ukončení programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila.

Ličartovce dňa 07.10.2020

...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

.........................................
Ing. Andrej TOMÁŠ
Zástupca starostky

..........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Marek Fatľa
Katarína Sokolová

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 07.10.2020

Otázky občanov obce Ličartovce – návrhy a podnety po zasadnutí OZ dňa 07.10.2020
V úvode tejto časti starostka obce odprezentovala odpovede na otázky občanov zo zasadnutia OZ
konaného dňa 06.08.2020. K odprezentovaným odpovediam neboli žiadne pripomienky."

p. Guľášová
- poukázala na priekopu pred ich domom, ktorá je upchatá nánosmi, kde sa zadržiava voda,
ktorá po čase zapácha a požiadala o vyčistenie,
- ďalej upozornila na kanál pozdĺž ihriska vedúci za ich záhradami, ktorý je naplnený
nánosmi a zeleným porastom a do ktorého sa vypúšťajú odpadové vody, ktoré nepríjemne
zapáchajú,
- požiadala o oboznámenie občanov o termíne kosenia cintorína, aby po pokosení si mohli ísť
vyčistiť hrobové pomníky od trávy, lebo tá sa neskôr ťažko z pomníkov odstraňuje.
Starostka informovala, že čistenie priekop a rigolov je v štádiu riešenia.
p. Beck
- požiadal o vyčistenie rigolov pred ich domom,
- tiež navrhuje aby sa občania preukazovali dokladom o vyprázdňovaní žumpy, nakoľko má
podozrenie, že do rigola sú vypúšťané odpadové vody,
- žiadal o informáciu, či sú občanom zasielané platobné výmery miestnych daní, lebo jemu
nebol doručený a žiada o vysvetlenie na základe čoho má vyplatiť dane.
Starostka informovala, že čistenie priekop a rigolov je v štádiu riešenia.
Čo sa týka platobných výmerov bude žiadať informácie od zamestnancov OcÚ.
p. Molnár
- požiadal aby v obci bol pristavený kontajner na železný odpad,
- či môže sám vyviezť konáre, ak nie kedy bude zabezpečený hromadný zvoz konárov,
- ako sú zabezpečené hydranty v obci napr. v prípade požiaru.
Starostka sa vyjadrila, že kontajner na železný odpad nebude pristavený nakoľko je to
v dnešnej situácii dosť nákladné, ale vývoz železa ako aj zvoz konárov bude zabezpečený
zberom a vývozom obecným traktorom. Termín zberu bude zverejnený rozhlasom.
Čo sa týka hydrantov zamestnanci obecného úradu budú kontaktovať HaZZ v Prešove.
p. Antoňak
- opätovne žiada o riešenie úpravy rigolov, ktoré podľa jeho názoru sú v havarijnom stave,
a je potrebné to urgentne riešiť,
- ponúkol sa pomôcť obci v tejto veci a to dokumentmi a kontaktmi.

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 07.10.2020

Starostka si dohodla stretnutie s pánom Antoňakom Jurajom 08.10.2020 o 10.00 hod. na OcÚ.
p. Kmec
- požiadal o čistenie cesty na úvoze, nakoľko počas úpravy svahu dochádza k zosuvu pôdy na
cestu.
- Starostka obce požiadala prítomných, že ak dôjde k takému stavu, treba na to upozorniť
OcÚ a čo najskôr to bude riešené.

