Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 13.04.2021

Zápisnica a Uznesenia zo zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.04.2021
Prítomní :
Ing. Mária Ščepitová
Mgr. Mária Tóthová
Ing. Andrej Tomáš
Ing. Stanislav Švihura
Mgr. Marek Fatľa
Marek Žolko
Pavol Jurko
(príloha prezenčná listina)
Začiatok: 18.00 hod
Ukončenie: 19.50 hod

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Projekt „Ovocná alej Čerešenka“.
Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu.
Výzva „Dotácia na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov“.
Pripojenie nových odberných miest.
Záver.

Bod č. 1 – Otvorenie
Starostka obce privítala prítomných a skonštatovala, že sa zišli 6 zo 7– ich poslancov, čo
znamená, že OZ je uznášaniaschopné.
Prítomných poslancov oboznámila s programom obecného zastupiteľstva, ktorý doplniť o nový
bod programu navrhol poslanec, p. Pavol Jurko.
8. Vysporiadanie nevysporiadaných pozemkov na území obce Ličartovce.
Pôvodný bod programu č. 8. programu zasadnutia OZ konaného dňa 13.04.2021 sa mení
na nové poradové číslo „9.
Hlasovanie: poslanci následne hlasovali za takto pozmenený program. Prítomní poslanci
hlasovali v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0.
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K bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 18/04/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 18/04/2021
•

Schvaľuje :

- doplnený návrh programu zasadnutia OZ v Ličartovciach konaného dňa 13.04.2021.
Ličartovce dňa 13.04.2021
...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce
Bod č. 2 – Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce navrhla, aby:
- zapisovateľom na zasadnutí OZ bol: Mgr. Marek Fatľa
- overovateľmi zápisnice na zasadnutí OZ boli: pp. Pavol Jurko, Marek Žolko
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 19/04/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení č. 19/04/2021
•

Schvaľuje :

- za zapisovateľa zasadnutia OZ Ličartovce konaného dňa 13.04.2021: Mgr. Marek Fatľa
- za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ Ličartovce konaného dňa 13.04.2021: pp. Pavol
Jurko, Marek Žolko.
Ličartovce dňa 13.04.202
...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce

Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 18.02.2021
Starostka obce oboznámila prítomných o plnení schválených uznesení zo zasadnutia
predchádzajúceho OZ. Konštatovala, že uznesenia boli splnené, prípadne sú priebežne plnené.
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Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 20/04/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 20/04/2021
•

Berie na

-

stav plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ličartovce konaného
dňa 18.02.2021.

vedomie :

Ličartovce dňa 13.04.2021

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

Bod č. 4 – Projekt „Ovocná alej Čerešenka“.
Opis projektu:
Zámerom je posilniť ekologickú stabilitu polí nad obcou Ličartovce, ktoré sú veľmi rozsiahle,
bez stromov. Po každom daždi sa odplavuje vzácna orná pôda. V minulosti tu boli malé políčka
a medze, popri ktorých viedla poľná cesta s ovocnou alejou . Alej zanikla po združstevnení,
stromy boli vyrúbané a cesta rozoraná. Spolu s miestnym poľnohospodárom vysadíme cca 30
ovocných stromov - hrušky, slivky a čerešne a vzniknutý chodník spevníme výsypkami
kamennej drvy. Vznikne nový biokoridor - stromy a medza popri ceste poskytnú časom úkryt
a hniezdne možnosti pre vtáky, útočisko pre rôzne druhy hmyzu a motýle, v kamenistých
okrajoch aleje nájdu úkryt jašterice. Nad prameňom obnovíme mokraď a skrášlime prostredie
pri obecnom vodojeme, kde má úle miestny včelár. Kvitnúce ovocné stromy, budúci zdroj
ovocia prístupný verejnosti, mokraď a včelnica vytvoria hodnotný ekologický prvok na mieste,
kde je dnes "poľnohospodárska púšť" bez stromov. Do projektu sa zapoja aj zamestnanci VÚB
a dobrovoľníci zo susednej obce Obišovce, ktorí už majú skúsenosť s podobným projektom.
Plánovaný rozpočet na dotáciu: 1 500,00 €
Zdroje obce: 500 €
Celkom rozpočet projektu „Ovocná alej Čerešenka“: 2 000,00 €

Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0.
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K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 21/04/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 21/04/2021
•

A. S c h v a ľ u j e :

-

žiadosť projektu „Ovocná alej Čerešenka“.

•

B. S c h v a ľ u j e :

-

Zmluvu o poskytnutí grantu č. 2021-4-04/19, ktorej predmetom je poskytnutie grantu
Nadáciou VÚB príjemcovi – Obec Ličartovce v hodnote 1 500 eur na projekt „Ovocná
alej Čerešenka“.

•

C. S c h v a ľ u j e :

-

spoluúčasť na financovaní projektu „Ovocná alej Čerešenka“ vo výške 500,00 eur
v zmysle Zmluvy o poskytnutí grantu Nadáciou VÚB z prostriedkov RF.

•

D. S p l n o m o c ň u j e :

➢ starostku obce Ličartovce
k podpisu „Zmluvy o poskytnutí grantu Nadáciou VÚB č. 2021-4-04/19“.

-

Ličartovce dňa 13.04.2021

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

Bod č. 5 – Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu.

-

Na základe pracovného stretnutia so zástupcom spoločnosti XYLO MACHINERY SK,
s.r.o., Bardejovská 24 Prešov bola odprezentovaná možnosť likvidácie druhu odpadu
„drevo a ostatný odpad z dreva“. V ponuke a v doručenej zmluve je popísaný spôsob
zberu a likvidácie tohto druhu odpadu.

Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0.
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K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 22/04/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 22/04/2021
•

A. S c h v a ľ u j e :

-

Zmluvu o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 6/2021 so spoločnosťou XYLO
MACHINERY SK s.r.o., Bardejovská 24, Prešov, IČO: 31 733 085.

•

B. S p l n o m o c ň u j e :

➢ starostku obce Ličartovce
k podpisu „Zmluvy o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 6/2021“ so spoločnosťou
XYLO MACHINERY SK s.r.o., Bardejovská 24, Prešov

Ličartovce dňa 13.04.2021

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

Bod č. 6 – Výzva „Dotácia na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov“.

Pripravovaná výzva:
Dotácia na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Operačný program Kvalita životného prostredia
Typ výzvy: otvorená, uzavretie kôl výzvy v2mesačných intervaloch do vyčerpania alokácie
Dátum vyhlásenia: 05/2021(predpokladaný termín)
Alokácia: 44 000 000 €
Spolufinancovanie: 5 %subjekty územnej samosprávy (obce, VÚC a nimi zriadené rozpočtové
a príspevkové organizácie)
Oprávnené územie: celé územie SR okrem Bratislavského kraja
Oprávnení žiadatelia:
✓ subjekty ústrednej správy
✓ subjekty územnej samosprávy – obce, VÚC a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové
organizácie
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Oprávnené aktivity
✓ zníženie energetickej náročnosti verejných budov–opatrenia vyplývajúce z energetického
auditu:
➢ zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií,
➢ modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody,
osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie,
➢ inštalácia systémov merania a riadenia,
➢ zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho
zásobovania teplom,
➢ inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.
Oprávnené výdavky
✓ prípravná a projektová dokumentácia vo výške max 3 –5 % z celkových OV,
✓ stavebný dozor v rámci limitov,
✓ stavebné práce,
✓ východiskový energetický audit v rámci limitov,
✓ energetický certifikát po obnove budov,
✓ publicita projektu v rámci limitov,
✓ interné riadenie projektu v rámci limitov,
✓ externé riadenie projektu v rámci limitov,
✓ rezerva na nepredvídané výdavky max.do výšky 2,5 % celkových OV.
Neoprávnené výdavky
✓ výdavky vynaložené pred 1. januárom 2014,
✓ vlastná práca,
✓ výdavky vynaložené na výstavbu novej budovy, nadstavbu a prístavbu budov,
✓ výdavky vynaložené na rekonštrukciu vnútorných priestorov nesúvisiacich s energetickou
efektívnosťou,
✓ výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení (s výnimkou
výťahu),
✓ výdavky na obstaranie pozemkov a nehnuteľností,
✓ príprava žiadosti o NFP,
✓ výdavky na zabezpečenie verejného obstarávania,
✓ výstupný energetický audit,
✓ odborný autorský dohľad.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0.
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K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 23/04/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 23/04/2021
•
-

B. S c h v a ľ u j e :

Vykonanie prieskumu cien za spracovanie energetického auditu pre účely predloženia
žiadosti o poskytnutie dotácie o NFP po vyhlásení výzvy projektu.
•

-

vedomie :

informáciu starostky o pripravovanej výzve na získanie dotácie na zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných budov a zámer využitia a zapojenia sa do pripravovanej
výzvy.
•

-

A. B e r i e n a

C. S c h v a ľ u j e :

Predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie o NFP po vyhlásení výzvy projektu pre
budovy: budova Základnej školy obce Ličartovce č. 56 a budova Materskej školy a OcÚ
Ličartovce č. 239.

Ličartovce dňa 13.04.2021

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

Bod č. 7 - Pripojenie nových odberných miest.
Obec Ličartovce zriadila nové odberné miesta na elektrinu pre účely budov CVČ a priestorov
v budove MŠ, ktoré slúžia na podnikateľské účely. Subjekty sú v priestoroch budov
vo vlastníctve obce Ličartovce. (súpisné čísla: 233 a 239)
Vzhľadom na návrh poslanca, p. Pavla Jurka je potrebné a vhodné, aby si užívatelia majetku
obce zabezpečili zmluvný vzťah na odber elektriny individuálne.

Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0.
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K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 24/04/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 24/04/2021
•
-

Realizáciu všetkých úkonov, činností a prác súvisiacich s napojením sa subjektov
na individuálny odber elektriny, t.j. pre subjekty, ktoré nie sú obcou.
•

-

A. S c h v a ľ u j e :

B. S c h v a ľ u j e :

Obstaranie kompletnej výstavby odberného miesta elektrického zariadenia od určeného
bodu pripojenia v distribučnej sústave až po elektromerový rozvádzač a úhradu
za vykonané služby a práce súvisiace s obstaraním vrátane všetkých súvisiacich
výdavkov (napr. PD, iné) z prostriedkov RF.
•

C. S p l n o m o c ň u j e :

➢ starostku obce Ličartovce
-

k podpisu „Zmlúv alebo objednávok za kompletnú výstavby odberného miesta
elektrického zariadenia od určeného bodu pripojenia v distribučnej sústave až
po elektromerový rozvádzač“ a sprevádzkovanie nových odberných miest pre subjekty
užívajúce majetok obce, t.j. subjekty, ktoré nie sú obcou.

Ličartovce dňa 13.04.2021

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

Bod č. 8 - Vysporiadanie nevysporiadaných pozemkov na území obce Ličartovce.
Návrh bodu programu predložil poslanec, pán Pavol Jurko.
Jedná sa prevažne o pozemky, ktoré ležia pod komunikáciami, ktoré sú z väčšej časti využívané
ako príjazdové komunikácie k pozemkom, na ktorých stoja nehnuteľnosti, ktoré sú riadne
skolaudované. Jedná sa o tzv. Novú Ulicu, pokračovanie cesty zvanej Úvoz pozdĺž
vybudovaného vodovodu a ulička oproti už z demontovanej bráničky do kostola.
V rozprave bolo konštatované:
Spomínané pozemky nie sú v registroch parciel klasifikované ako druh pozemku
„pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia,
lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti“. V zmysle tejto skutočnosti
teda ide o pozemky, ktoré sú označené ako druh pozemku: napr. orná pôda, prípadne ostatná
plocha.
Na zasadnutí OZ dňa 18.02.2021 boli schválené geodetické služby, ktoré okrem
realizácie prípravy projektu „Rozšírenie kanalizácie v obci Ličartovce“ budú podkladom
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aj k riešeniu pozemkov, na ktorých budú či už legalizované, alebo zriadené miestne a účelové
komunikácie. Komplexný dokument geodetických a kartografických služieb bude podkladom
na riešenie komplexných územnoplánovacích úloh, úloh v oblasti činností súvisiacich
s aktualizáciou a legalizáciou pozemkov a parciel registrov v katastri obce Ličartovce.

Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 25/04/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 25/04/2021
•
-

Zámer na vysporiadanie parciel/pozemkov k zriadeniu miestnych a účelových
komunikácií v obci Ličartovce.
•

-

B. S c h v a ľ u j e :

Geodetické a kartografické služby pre obec Ličartovce v rozsahu všetkých požiadaviek
obce, ktoré budú predmetom podkladu na uzavretie Zmluvy na geodetické
a kartografické služby pre obec Ličartovce. Zmluva bude zahŕňať služby a práce:
vytýčenie hraníc pozemkov, vyhotovenie geometrických plánov na stavbu alebo
oddelenie pozemkov v číselnej alebo nečíselnej VKM, vyhotovenie geometrických
plánov na vyznačenie vecných bremien, zamerania a vyhotovenia elaborátov adresných
bodov, dokumentácie skutočných vyhotovovaní stavieb pre inžinierske siete,
predrealizačné zamerania, polohopisy, výškopisy, zamerania skutočných stavov,
zamerania bodových polí pre líniové alebo plošné stavebné objekty.
•

-

A. S c h v a ľ u j e :

C. S c h v a ľ u j e :

Pracovné stretnutie so zainteresovanými občanmi, vlastníkmi pozemkov, na ktorých
existuje, resp. bude zriadená obslužná/miestna komunikácia po uvoľnení epidemických
opatrení a možnosti zrealizovať takúto formu verejného/hromadného stretnutia.

Ličartovce dňa 13.04.2021

...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce
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Bod č. 9 – „Záver“
Program dnešného zasadnutia OZ bol vyčerpaný. Ďakujem všetkým, ktorí sa na jeho príprave
podieľali, týmto rokovanie zasadnutia OZ končím.
Ďakujem za dnešnú účasť a prajem Vám ešte príjemný večer
Ing. Mária Ščepitová, starostka obce Ličartovce

Zapisovateľ: Mgr. Marek Fatľa

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

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

Overovatelia zápisnice:

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

Pavol Jurko

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

Marek Žolko

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

Vyvesené a zverejnené: 20. apríl 2021
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Návrhy, podnety a otázky občanov po zasadnutí OZ dňa 13.04.2021
p. Štefan Krivý
1. Otázky na pani Baranovú
Prečo ste mi neodobrili moju žiadosť ako zdravotne znevýhodneného občana, 50 %
za komunálny odpad , čo mi patrí .
Odpoveď:
Nie je v právomoci hlavného kontrolóra o tom rozhodovať. Je to kompetencia
a právomoc obecného zastupiteľstva a nimi schváleného VZN.
2. Vysvetlite mi eurofondy. Nič sa nerobí.
Obec podáva žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle výzvy
príslušného poskytovateľa finančného príspevku. Žiadosti obec rieši už od decembra 2018. Išlo
a ide o výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v oblasti programov
regionálneho rozvoja , zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie,
zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu
klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku; výzvy
PPA podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry,
aktivity zamerané na investície s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času,
modernizácia športovísk a detských ihrísk; výzvy Environmentálneho fondu v oblasti ochrany
a využívania vôd, v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva
z pohľadu odpadov, v oblasti zníženia energetickej náročnosti budov, zníženia spotreby energie
pri prevádzke verejných budov, výzvy MAS v oblasti podpory na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane
investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, výzvy Úradu podpredsedu vlády
SR v oblasti podpory regionálneho rozvoja, výzvy Ministerstva školstva SR na skvalitnenie
vzdelávania, výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality v oblasti zvyšovania bezpečnosti
miest a obcí zabezpečením kamerového systému v obci a pod.
Okrem toho obec spolupracuje s organizáciami, združeniami a v prípade možností predkladá
žiadosti o podporu formou dotácií, či grantov aj „Nadácie“, ktoré vyhlásia výzvu na podávanie
projektov. Túto formu obec využila na podávanie projektov na sprístupnenie turistického
chodníka na Obišovský hrad. V tomto roku bola podaná žiadosť na výzvu Nadácie VÚB
na projekt „Obnovíme ovocnú alej Čerešenka“. Tento projekt bol obci schválený a v tomto
roku bude aj zrealizovaný, ak samozrejme realizáciu neovplyvní súčasná situácia COVID-19.
Ďalej to boli projekty na rozvoj obce – výzvy na programy podpory lokálnych komunít, kde
cieľom programu je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív,
podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji za účelom naplnenia lokálnej
potreby alebo riešenia problému. Cieľom programu je taktiež zvýšenie spokojnosti s kvalitou
života miestnych a regionálnych komunít, a to najmä formou poskytovania finančných
prostriedkov v procese realizácie projektov z oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, podpory
a rozvoja športu, podpory vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia a i. Obec
Ličartovce vypracovala 3 projekty a zaslala príslušnej Nadácii. V minulom roku nám projekty
schválené neboli, v tomto roku boli tiež predložené 3 projekty. Výsledok zatiaľ nebol
oznámený.
Takže konštatovanie, že starostka nič nerobí je myslím si neopodstatnené.
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3. Opakovane podá žiadosť na úľavu na dani. Chce, aby bola uplatnená. Tiež podá žiadosť
na úľavu na poplatok za komunálny odpad.

p. Marek Kmec
1. Príklopy na vpuste na Úvoze
mreže na vpuste budú inštalované, na príklopy na skruže má byť na OcÚ doručená
cenová ponuka. V prípade, že sa tak v najbližšom čase nestane, obec obstará tradičné železné
príklopy.
2. Ako sa bude riešiť tečúca dažďová voda na Úvoze
jedným z dôvodov problému je, že povrch „cesty“ je klopený na opačnú stranu, riešením
je legalizácia pozemkov na miestnu, účelovú komunikáciu a následná úprava,
ďalším dôvodom problému je skutočnosť, že RD v lokalite Hôrka a Úvoz odvádzajú
dažďovú a povrchovú vodu práve na „cestu“ na Úvoze, čo je pri silnejšom daždi ďalšia z príčin
problému,
RD, ktoré sú vybudované v lokalite Hôrka a Úvoz podajú žiadosť na OcÚ za účelom
napojenia sa na dažďovú kanalizáciu,
tie RD, ktoré nie je možné napojiť sa na dažďovú kanalizáciu majú mať na svojich
pozemkoch vybudované vodozádržné nádrže.
p. Vladimír Hrabovecký
1. Ako je to s cestou na Hôrke
Uvedená problematika bude predmetom riešenia geodetických a kartografických
služieb pre obec Ličartovce. Až po získaní všetkých potrebných údajov a podkladov na riešenie
vlastníckych vzťahov bude môcť obec pristúpiť k rokovaniam s aktuálnymi vlastníkmi
pozemkov. Osobné rokovania s vlastníkmi pozemkov bude môcť obec riešiť po uvoľnení
opatrení na zamedzenie šírenia COVID-19.
2. Čo a kde je „alej Čerešenka“
-

Uvedená otázka bola odprezentovaná a objasnenie o akú lokalitu a kde sa nachádza
lokalita bola sprístupnená k vizuálnemu nahliadnutiu.
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