
 Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce                 Ličartovce, dňa 10.06.2021 

 

 

Zápisnica a uznesenia zo zasadania 

Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.06.2021 
 

Prítomní :    Ing. Mária Ščepitová 

                      Katarína Sokolová 

                      Mgr. Mária Tóthová 

                      Ing. Stanislav Švihura 

                      Marek Žolko 

                      Mgr. Marek Fatľa 

                      Pavol Jurko 

                      Stanislav Jurko 

 

                    (príloha prezenčná listina) 

Program : 

1. Otvorenie. 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

4. Záverečný účet Obce Ličartovce za rok 2020. 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Ličartovce za rok 2020 

6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 01/05/2021.   

7. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 02/06/2021.                

8. Dodatok č. 1 k Zmluve na nájom futbalového ihriska pre FK Kendice. 

9. Dodatok č. 1 k Zmluve na nájom futbalového ihriska pre FK Lemešany. 

10. Uplatňovanie VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce 

Ličartovce. 

11. Zásady hospodárenia s majetkom obce Ličartovce. 

12. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných poplatkov na čiastočnú 

úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie  a nákladov spojených so stravovaním                             

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ličartovce. 

13. Projekt „“Zníženie energetickej náročnosti centra voľného času“ – realizácia procesu 

obstarávania. 

14. Oporný múr v lokalite Úvoz. 

15. Záver. 

 

 

Bod č. 1 – Otvorenie 

 

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

6 zo 7– ich poslancov a 1 nový kandidát na poslanca OZ, ktorý v bode č. 3 doplneného 

programu zloží sľub. To znamená, že OZ je uznášaniaschopné. Pán poslanec Ing. Andrej Tomáš 

sa vzdal svojho mandátu poslanca OZ. Nahradí ho nový poslanec p. Stanislav Jurko, ktorý zloží 

sľub poslanca v bode č. 3 a následne bude môcť hlasovať. Starostka prítomných poslancov 

oboznámila s programom obecného zastupiteľstva, kde dochádza k zmene bodov programu 

nasledovne: 



 Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce                 Ličartovce, dňa 10.06.2021 

- Dopĺňa a mení sa bod programu č. 3 nasledovne: 

Bod programu s poradovým číslom 3. znie: 

3. Zloženie sľubu poslanca 

Body programu OZ s pôvodným označením poradových čísel od 3. do 12. sa menia na body 

programu s poradovými číslami od 4. do 13. 

 

Vypúšťa sa pôvodný bod programu č. 13. Projekt „“Zníženie energetickej náročnosti centra 

voľného času“ – realizácia procesu obstarávania. 

 

V platnosti ostávajú označenia bodov programu OZ s poradovými číslami 14. a 15. 

 

Hlasovanie:  Poslanci hlasovali za predložený program v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0. 

 

K bodu bolo prijaté: 

 

Uznesenie č. 26/06/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení č. 26/06/2021   

 

• S c h v a ľ u j e   : 

 

- predložený program zasadnutia OZ v Ličartovciach konaného dňa 10. 06. 2021 s jeho 

zmenami. 

 

 

 

Ličartovce dňa 10.06.2021      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 

 

 

Bod č. 2  – Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starostka navrhla aby: 

 

-  zapisovateľom  na zasadnutí OZ bola: Ing. Lenka Štofková 

- overovateľmi zápisnice na zasadnutí OZ boli: Pavol Jurko,  Katarína Sokolová 
 

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. 27/06/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení č. 27/06/2021     
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• S c h v a ľ u j e   : 

 

- zapisovateľ na zasadnutí OZ: Ing. Lenka Štofková 

- overovatelia zápisnice na zasadnutí OZ:  Pavol Jurko, Katarína Sokolová 

 

 

 

Ličartovce dňa 10.06.2021      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 

 

 

Bod č. 3  – „Zloženie sľubu poslanca“  

Pán Stanislav Jurko ako nástupca poslanca po pánovi Ing. Andrejovi Tomášovi zložil sľub 

poslanca OZ, podpísal ho a bolo mu odovzdané „Osvedčenie o zložení sľubu poslanca obce 

Ličartovce“. Zložením sľubu sa dňa 10.06.2021 stal oficiálnym poslancom OZ a môže                          

sa zúčastniť hlasovania v ďalších bodoch programu zasadnutia OZ. 

 

 

Bod č. 4.  – Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.04.2021 

 

Starostka obce oboznámila prítomným o plnení schválených uznesení zo zasadnutia 

predchádzajúceho obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že všetky uznesenia boli splnené 

a priebežne sú plnené. 

 

K bodu bolo prijaté: 

 

Uznesenie č. 28/06/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení č. 28/06/2021     

• 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 13.04.2021 

 

 

 

 

Ličartovce dňa 10.06.2021      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 
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Bod č. 5  – Záverečný účet obce Ličartovce 

Predkladá:  

Finančná komisia po prerokovaní s poslancami OZ obce Ličartovce. 

 

Dokument doručený poslancom OZ obce Ličartovce 10.5.2021 a odkonzultovaný                                   

na pracovnom stretnutí finančnej komisie dňa 25.5.2021. 

Záverečný účet obce za rok 2020 bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli dňa 

12.05.2021 a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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. 29/06/2021 

 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 29/06/2021 

 

• A.    S c h v a ľ u j e   : 

- Záverečný účet obce Ličartovce za rok 2020. 

 

• A. 1 Schvaľuje: 

- Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

• A. 2 Schvaľuje  : 

- Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške                  

36 817,00 €. 

 

• A. 3 Berie na vedomie   :  

- Správu audítora za rok 2020 

 

 

 

Ličartovce dňa 10.06.2021      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 
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Bod č. 6  – Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Ličartovce za rok 

2020 

 

Materiál predkladá: 

Ing. Mgr. Veronika Baranová – hlavný kontrolór  

Na základe pracovného stretnutia členov Finančnej komisie, poslancov OZ Obce Ličartovce 

a predloženia svojho odporúčania na schválenie Záverečného účtu obce Ličartovce za rok 2020 

hlavná kontrolórka vydala svoje stanovisko, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

V zmysle uvedeného predkladá Záverečný účet obce Ličartovce za rok 2020 na schválenie. 

 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 30/06/2021   

• B e r i e  n a   v e d o m i e  :  

 

- Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Ličartovce za rok 2020. 

 

 

 

 

    Ličartovce dňa 10.06.2021      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 

    

 

 

Bod č. 7 – Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 01/05/2021 

 

Materiál predkladá: 

Finančná komisia po prerokovaní s poslancami OZ obce Ličartovce a hlavným kontrolórom 

obce. 

 
Dokument bol prerokovaný na pracovnom stretnutí Finančnej komisie za účasti poslancov 

a hlavného kontrolóra obce. Úprava rozpočtu je vykonaná v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. 

z. . Predsedníčka komisie p. Mgr. Mária Tóthová oboznámila prítomných s jednotlivými 

položkami úpravy rozpočtu. Finančná komisia odporúča schváliť úpravu rozpočtu č. 

01/05/2021  na zasadnutí OZ dňa 10.06.2021.  Rozpočtové opatrenie tvorí samostatnú prílohu 

tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za takýto návrhy v pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0. 

 

K bodu bolo prijaté: 

 

Uznesenie č. 31/06/2021 
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Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení č. 31/06/2021   

• B e r i e    n a   v e d o m i e   a   s c h v a ľ u j e  : 

 

- Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 01/05/2021. 

 

 

 

Ličartovce dňa 10.06.2021      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 

 

 

Bod č. 8 – Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 02/06/2021 

Materiál predkladá: 

Finančná komisia po prerokovaní s poslancami OZ obce Ličartovce. 

 
Dokument bol prerokovaný na pracovnom stretnutí Finančnej komisie za účasti poslancov 

a hlavného kontrolóra. Úprava rozpočtu je vykonaná v súlade so zákonom  č. 583/2004 Z. z. . 

Predsedníčka komisie p. Mgr. Mária Tóthová oboznámila prítomných s jednotlivými 

položkami úpravy rozpočtu. Finančná komisia odporúča schváliť úpravu rozpočtu č. 

02/06/2021  na zasadnutí OZ dňa 10.06.2021.  Rozpočtové opatrenie tvorí samostatnú prílohu 

tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za takýto návrh v pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0. 

 

K bodu bolo prijaté: 

 

Uznesenie č. 32/06/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení č. 32/06/2021   

 

• S c h v a ľ u j e  : 

 

- Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 02/06/2021. 

 

 

 

Ličartovce dňa 10.06.2021      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 

 

 

 

Bod č. 9  –  Dodatok č. 1 k Zmluve na nájom futbalového ihriska pre FK Kendice. 

Materiál predkladá: 

Ing. Mária Ščepitová po prerokovaní na pracovnom stretnutí s poslancami OZ obce Ličartovce 
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V roku 2020 bola podpísaná Zmluva o nájme futbalového ihriska a šatní. (ďalej len 

„Zmluva“) Vzhľadom k tomu, že FK Kendice na futbalovú sezónu do konca roka 2021 nevie 

zabezpečiť realizáciu futbalových zápasov, požiadali obec Ličartovce na predĺženie „Zmluvy“ 

formou dodatku, nakoľko podmienky oproti roku 2020 neboli zmenené. 

 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za takýto návrh v pomere za/zdržal sa/proti - 6/1/0. 

 

K bodu bolo prijaté: 

 

Uznesenie č. 33/06/2021 

 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 33/06/2021   

 

• A.  S c h v a ľ u j e  : 

 

- Uzavretie „Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme futbalového ihriska a šatní“ pre FK Kendice 

vo vlastníctve obce Ličartovce, s predmetom zmluvy: 

▪ parcela číslo KNC 326/1, druh pozemku ostatné plochy nachádzajúceho sa v k. ú. 

Ličartovce, ktorý je zapísaný na LV  č. 374, spôsob využívania pozemku „30 Pozemok,                           

na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné“ 

a budovy Centra voľného času, súpisné číslo 233, parcela č. KNC 326/3, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvoria nachádzajúca sa v k. ú. Ličartovce, ktorá je zapísaná na LV 

č. 374, spôsob využívania pozemku „16 Pozemok, na ktorom je postavená nebytová 

budova označená súpisným číslom“ 

 

v zmysle účelu pre FK Kendice. 

• B.  S p l n o m o c ň u j e   : 

 

➢ starostku obce Ličartovce 

 

- k podpisu „Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme futbalového ihriska a šatní“ pre FK Kendice. 

 

 

 

 

Ličartovce dňa 10.06.2021      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 

 

 

 

 

Bod č. 10 – Dodatok č. 1 k Zmluve na nájom futbalového ihriska pre FK Lemešany. 

Materiál predkladá: 

Ing. Mária Ščepitová po prerokovaní na pracovnom stretnutí s poslancami OZ obce Ličartovce 

V roku 2020 bola podpísaná Zmluva o nájme futbalového ihriska a priestorov šatní budovy 

CVČ. (ďalej len „Zmluva“) Vzhľadom k tomu, že FK Lemešany futbalovú sezónu do konca 

roka 2021 nevie zabezpečiť (realizáciu futbalových zápasov),  požiadali obec Ličartovce                     
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na predĺženie „Zmluvy“ formou dodatku, nakoľko podmienky oproti roku 2020 neboli 

zmenené. 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za takýto návrh v pomere za/zdržal sa/proti - 6/1/0. 

 

K bodu bolo prijaté: 

 

Uznesenie č. 34/06/2021 

 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 34/06/2021   

 

• A.   S c h v a ľ u j e   :  

 

- Uzavretie „Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme futbalového ihriska a šatní budovy CVČ“ 

pre FK Lemešany vo vlastníctve obce Ličartovce, s predmetom zmluvy: 

▪ parcela číslo KNC 326/1, druh pozemku ostatné plochy nachádzajúceho sa v k. ú. 

Ličartovce, ktorý je zapísaný na LV  č. 374, spôsob využívania pozemku „30 Pozemok,                           

na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné“ 

a budovy Centra voľného času, súpisné číslo 233, parcela č. KNC 326/3, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvoria nachádzajúca sa v k. ú. Ličartovce, ktorá je zapísaná na LV 

č. 374, spôsob využívania pozemku „16 Pozemok, na ktorom je postavená nebytová 

budova označená súpisným číslom“ 

 

v zmysle účelu pre FK Lemešany. 

• B.   Splnomocňuje   : 

 

➢ starostku obce Ličartovce 

 

- k podpisu „Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme futbalového ihriska a šatní budovy CVČ“ 

pre FK Lemešany. 

 

 

 

 

Ličartovce dňa 10.06.2021      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 

 

 

Bod č. 11 – Uplatňovanie VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce 

Ličartovce č. 003/12/2020/VZN. 

Materiál predkladá: 

Ing. Mária Ščepitová po prerokovaní na pracovnom stretnutí s poslancami OZ obce Ličartovce 

Účinnosť VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Ličartovce č. 

003/12/2020/VZN je účinné od 01. januára 2021. (schválené OZ: Uznesenie OZ obce 

Ličartovce č. 93/12/2020 zo dňa 11.12.2020. Vzhľadom k uvedenému, poslanci OZ na základe 
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požiadaviek občanov žiadajú OcÚ Ličartovce o vykonanie prieskumu dodržiavania uvedeného 

VZN. 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za takýto návrh v pomere za/zdržal sa/proti - 5/2/0. 

 

K bodu bolo prijaté: 

 

Uznesenie č. 35/06/2021 

 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 35/06/2021   

• U k l a d á   : 

 

- Obecnému úradu Ličartovce vykonanie prieskumu dodržiavania VZN o podmienkach 

držania zvierat a ich chovu na území obce Ličartovce č. 003/12/2020/VZN v termíne do 

30. júna 2021. 

 

 

 

 

Ličartovce dňa 10.06.2021      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 

 

 

 

Bod č. 12 – Zásady hospodárenia s majetkom obce Ličartovce. 

Materiál predkladá: 

Ing. Mária Ščepitová po prerokovaní s Finančnou komisiou, hlavným kontrolórom obce 

a s poslancami na pracovných stretnutiach  

 

Dokument „Zásady hospodárenia s majetkom obce Ličartovce“ bol zaslaný poslancom OZ 

obce Ličartovce na pripomienkovanie a prerokované s poslancami boli v dňoch 11.5.2021 

a 25.5.2021 na pracovných stretnutiach. Pripomienky poslancov neboli zaslané. Tie, ktoré boli 

predložené na osobných pracovných stretnutiach boli predmetom úprav a sú zahrnuté do 

dokumentu. 

 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za takýto návrhy v pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0. 

 

K bodu bolo prijaté: 

 

Uznesenie č. 36/06/2021 
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Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 36/06/2021    

• S c h v a ľ u j e  : 

 

- Nové znenie dokumentu „Zásady hospodárenia s majetkom obce Ličartovce“ 

s účinnosťou od 01.07.2021. 

 

 

Ličartovce dňa 10.06.2021      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 

 

Bod č. 13 –  Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných poplatkov                             

na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie  a nákladov spojených                                    

so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 

Ličartovce. 

 

Materiál predkladá: 

Ing. Mária Ščepitová po prerokovaní s Finančnou komisiou, hlavným kontrolórom obce 

a s poslancami na pracovných stretnutiach  

Dokument „Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných poplatkov                                  

na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie  a nákladov spojených                                   

so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 

Ličartovce“ bol zverejnený na web stránke obce, na úradnej tabuli dňa 12. 05. 2021                                    

na pripomienkovanie a prerokovaný s poslancami bol dňa 11.5.2021 a 25.5.2021                                      

na pracovných stretnutiach. Pripomienky k 09.06.2021 neboli doručené. Starostka prečítala 

kategorizáciu poplatkov podľa veku dieťaťa, ktorá bola platná. Došlo k novele zákona, kde 

zákon ukladá zjednotenie poplatku pre všetky deti bez ohľadu na vek a trvalý pobyt. Poplatok 

bude jednotný 15,00 eur. 

 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za takýto návrhy v pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0. 

 

K bodu bolo prijaté: 

 

Uznesenie č. 37/06/2021 

 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 37/06/2021   

• S c h v a ľ u j e  : 

 

- Nové znenie dokumentu „Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných 

poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie  a nákladov spojených                         

so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 

Ličartovce“ s účinnosťou od 01.09.2021. 



 Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce                 Ličartovce, dňa 10.06.2021 

 

Ličartovce dňa 10.06.2021      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 

 

Bod č. 14 – Oporný múr v lokalite Úvoz. 

 

Materiál predkladá: 

Ing. Mária Ščepitová po prerokovaní na pracovnom stretnutí s poslancami OZ obce Ličartovce 

Obec Ličartovce už od roku 2020 rieši možnosti spevnenia svahu v lokalite obce „Úvoz“. OcÚ 

Ličartovce aj zrealizoval predbežný prieskum na výstavbu oporného múra. Cenová ponuka bola 

na OcÚ doručená 18. februára 2020. Ďalej sa však nepokračovalo, nakoľko nedošlo                               

ku kolektívnej dohode riešenia touto formou poslancami OZ. Obec následne pokračovala ďalej 

v skúmaní a hľadaní možnosti zabezpečenia svahu Úvoz. Ďalšou z možností, ktorú OcÚ riešil 

bol prieskum technológií pre zatrávnenie šikmých plôch. Pán poslanec Pavol Jurko 22. 3.2021 

zaslal informáciu o tejto metóde riešenia problematiky. Vzhľadom k tomu, že z dôvodu 

COVID nebolo možné okamžité stretnutie, čakali sme  na termín, kedy budeme môcť 

pokračovať v obhliadke a konzultácii možností realizácie. Dňa 8.4.2021 bolo uskutočnené 

stretnutie s odborne spôsobilou osobou a osobnou obhliadkou zástupcu spoločnosti bolo 

oznámené, že táto forma riešenia úpravy svahu nie je vhodná. Následne sme hľadali ďalšie 

možnosti a zástupca spoločnosti po zmeraní si plôch tejto lokality prisľúbil zaslanie cenovej 

ponuky najvhodnejšieho riešenia spevnenia svahu. Cenová ponuka nám bola doručená dňa 

3.5.2021. Náklady na úpravu svahu Úvoz tejto cenovej ponuky predstavujú sumu: 21 616,40 €. 

Zároveň boli oslovené ešte ďalšie 2 spoločnosti, ktoré nám majú cenové ponuky doručiť.                   

Vzhľadom k predmetnej veci bol oslovený aj statik, ktorý by mal odborne posúdiť stav. Statik 

oslovený bol, ale pre veľmi veľkú vyťaženosť musíme počkať – urobí všetko pre to, aby to bolo 

v čo možno najkratšom čase.  

V pripomienkovanom konaní poslanec Pavol Jurko predniesol návrh vypustiť z návrhu 

uznesenia body C. a D., kde navrhuje, aby verejné obstarávanie bolo schvaľované až                                

po predložení cenových ponúk na vykonanie predmetnej zákazky. Poslanci s návrhom p. Pavla 

Jurka súhlasili a schvaľované boli v rámci uznesenia body A. a B. 

Z návrhu na uznesenie sa vypúšťajú: 

• C.   S c h v a ľ u j e   :  

- Vykonanie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Oporný múr v lokalite Úvoz“. 

• D.   S p l n o m o c ň u j e   : 

➢ starostku obce Ličartovce 

- k podpisu „Objednávky“, prípadne „Zmluvy o dielo“ s víťazným uchádzačom na 

predmet zákazky „Oporný múr v lokalite Úvoz“. 

 



 Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce                 Ličartovce, dňa 10.06.2021 

 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za takýto návrh v pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0. 

 

K bodu bolo prijaté: 

 

Uznesenie č. 38/06/2021 

 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo  38/06/2021   

 

• A.   S c h v a ľ u j e   : 

- Vypracovanie statického posudku a vypracovanie geometrického plánu na aktuálne 

zameranie hranice pozemkov vo vlastníctve Obce Ličartovce a priľahlého pozemku 

k svahu Úvoz vo vlastníctve súkromnej osoby. 

- Zabezpečenie statického posudku svahu s následným určením postupu v zmysle 

vyjadrenia a stanoviska statika. Financovanie z prostriedkov RF. 

 

• B.  S c h v a ľ u j e   : 

 

- Podanie žiadosti na stavebný úrad na výstavbu oporného múra v zmysle vyjadrenia 

statika. 

 

Ličartovce dňa 10.06.2021      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 

Bod č. 15 – Záver 

 

     Po  ukončení  programu  starostka  obce  poďakovala  prítomným  za  účasť  a zasadnutie  

obecného zastupiteľstva ukončila. 

 

 

 

 

 

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

                                                     Ing. Mária Ščepitová 

Zástupca starostky obce                      Starostka obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Pavol Jurko                            ………........…….. 

 

    Katarína Sokolová                 …………........….. 

 

 

 

Vyvesené a zverejnené: 15. júna 2021 



 Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce                 Ličartovce, dňa 10.06.2021 

Otázky občanov obce Ličartovce – návrhy a podnety po zasadnutí OZ dňa 10.06.2021   

p. Štefan Pončák 

- pripomienka k programu OZ nakoľko materiály neboli dané poslancom v dostatočnom 

predstihu 

Starostka mu odpovedala – program zasadnutia sa nemenil, boli len vypustené niektoré body. 

- otázka prečo ide obec spevňovať svah – súkromný pozemok a prečo to nerealizujú firmy 

z obce. 

Starostka mu odpovedala – svah je obecný a musíme počkať na vyjadrenie statika. 

- poukázal na to, že v zápisnici OZ zo dňa 06.08.2020 bol schválený bod č. 3 a tým porušený 

rokovací poriadok a žiadal o vyjadrenie hlavného kontrolóra, dodnes sa nedočítal vyjadrenia. 

- dal otázku ako sa zhodnotil materiál z výrubu stromov pri MŠ – neobdržal odpoveď 

- žiadal zverejniť súpis majetku obce, ktorý dodnes nebol zverejnený 

- odpovede na tieto body nenašiel v žiadnej zápisnici a preto žiada o nápravu. 

- žiadal o informáciu ohľadom dotácie pre stacionár St. Martin, pretože má podozrenie, že ide 

o stret záujmov. Treba dať potom dotáciu všetkým firmám v obci. 

Starostka – všetky tieto otázky už boli zodpovedané na predchádzajúcich OZ. 

 

p. Peter Molčan 

- poukázal na to, že nám tu rastie motokrosová dráha. Zmluva bola podpísaná s urbariátom, ale 

myslí si, že tu máme dosť hluku z okolitých firiem. Preto žiada prehodnotiť daný zámer. 

Starostka mu odpovedala – žiadosť bola odstúpená na SSÚ aj so žiadosťou od poľovníkov. SSÚ 

pracuje s prijatou žiadosťou.  

Pavol Jurko – treba vyzvať organizátorov, aby nám na osobnom stretnutí dali podklady 

a vysvetlili zámer projektu. 

 

p. Starostka ďalej informovala občanov: 

- o stretnutí s PSK ohľadom cyklotrasy do Košíc. 

- o zámere spoločnosti Jumping fit – fitnes pre občanov v priestoroch KD. 

p. Pončák - chodievali cvičiť naše ženy a potom im to nebolo umožnené. 

p. Jurková  - starostka nám to zrušila, bolo treba platiť a upratať KD. 

Starostka: nič nebolo zrušené. Pani, ktorá zabezpečovala cvičenie nemôže ďalej pokračovať 

v tejto aktivite. Z toho dôvodu radi privítame predloženú ponuku so zámerom zabezpečiť 

voľnočasové aktivity tak našich žien, ale aj detí a všetkých, ktorí prejavia záujem.  


