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1. Úvodné slovo starostky obce 

 

Vážení spoluobčania,  

Individuálna výročná správa obce Ličartovce za rok 2020, ktorú predkladám,                        

je dokument, ktorý nielen prostredníctvom tabuliek a čísel hodnotí, ako obec hospodárila                 

v uplynulom roku, ale poskytuje aj základné informácie o majetku a finančnej situácii, podáva 

analýzu príjmov  a výdavkov, nákladov a výnosov, prehľad o transferoch a dotáciách a iné 

dôležité informácie o obci. Poskytuje reálny pohľad o činnostiach obce a dosiahnutých 

výsledkoch. 

Rok 2020 sa začal ako každý iný rok, avšak v marci nastala obrovská zmena. Prepukla 

celosvetová pandémia koronavírusu a ochorenia COVID-19. Vláda SR vyhlásila núdzový stav 

pre celé územie SR. Ovplyvnilo to chod a život na celom Slovensku, teda aj v našej obci. Boli 

prijaté prísne hygienické a protipandemické opatrenia, zatvárali sa školy, obchody okrem 

potravín, obecný úrad pracoval v núdzovom režime, boli zakázané kultúrne, športové 

podujatia, vlastne všetky hromadné podujatia. Verejný život zastal. 

V sledovanom roku aj napriek neľahkej pandemickej situácii a vyhlásenému 

núdzovému stavu sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej 

republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní 

samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej 

správy. Treba však uviesť, že počet kompetencií kladených na samosprávne orgány                       

sa neustále zvyšuje, no finančné krytie ich zabezpečovania značne zaostáva. Dovolím                      

si povedať, že aj napriek ťažkej situácii a rôznym prekážkam sa nám v roku 2020 podarilo 

vykonať niečo hodnotné  pre obec a jej obyvateľov. Verím, že aj v budúcnosti budeme 

napredovať a zveľaďovať našu obec, či už schválením podaných žiadostí o poskytnutie 

podpory formou dotácií. 

Do vyhlásenia núdzového stavu sa nám podarilo zrealizovať:   

• Fašiangový sprievod po obci v maskách spojený s programom v kultúrnom dome. 

V programe vystúpili deti MŠ, žiaci ZŠ, klienti CSS Clementia a folklórny súbor 

Rozmarín. Po vystúpení boli podávané tradičné fašiangové dobroty. 

• Od marca 2020 z dôvodu protipandemických opatrení súvisiacich s COVID-19 nebolo 

možné organizovať žiadne hromadné podujatia. 
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• Obnova pamätnej tabule Viery Bachingerovej (Onofrejovej) na budove Základnej 

školy, ktorá bola  najvýznamnejšou učiteľskou osobnosťou obecného života. V obci 

pôsobila v rokoch 1931 až do roku 1940. Pani Viera Bachingerová ako prvá napríklad 

spolu so žiakmi skromnej dedinskej školy spočítala i všetky ovocné stromy v dedine. 

"Zozbierala vyše 800 ľudových piesní z obce i okolia. Pre mladé mamičky robila 

osvetu, organizovala kurzy varenia a spolu s manželom a školákmi nacvičovali 

divadelné hry slovenských autorov. 

 

V roku 2020 boli podané žiadosti na čerpanie prostriedkov z EÚ na realizáciu projektov: 

• Mechanizácia na zber, triedenie a zhodnotenie odpadu v Ličartovciach, zberný dvor              

a kompostovisko 

• Zníženie energetickej náročnosti budovy Centra voľného času 

• Ličartovce – rozšírenie stokovej siete vrátane rozšírenia kanalizácie v obci Ličartovce 

• Projekty vyhlásenej výzvy „Nadácie COOP JEDNOTA“ 

• Ďalej prebiehajúci audit a vyhodnocovanie projektu výzvy MAS – „Výstavba 

chodníka“ 

 

Z podaných žiadostí pred rokom 2020 obec aktualizovala a doplnila požadované údaje 

k predloženým žiadostiam  pri projektoch: 

• Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ličartovce 

• Modernizácia športovísk a detských ihrísk v obci Ličartovce 

 

V roku 2020 boli zrealizované projekty: 

• Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ličartovce 

• Modernizácia športovísk a detských ihrísk v obci Ličartovce 

 

Na vyššie uvedené zrealizované projekty boli vyhotovené záverečné správy zainteresovaných 

orgánov, poskytovateľov dotácie. 

 

Moje poďakovanie patrí miestnej Folklórnej skupine Rozmarín, ktorá reprezentovala obec                

na vystúpeniach v obci aj mimo nej,  všetkým organizáciám, ktoré v obci pracujú 

a reprezentujú našu obec vo vnútri, ale aj vonku a svojimi aktivitami obohacujú život našim 

občanom – Miestny odbor Matice slovenskej Ličartovce, Základná organizácia Únie žien 
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Slovenska Ličartovce, Základná organizácia Slovenský zväz zdravotne postihnutých 

Ličartovce, Futbalový klub FC Ličartovce.  

Poďakovanie patrí  aj Rímskokatolíckej farnosti sv. Martina Ličartovce, dennému 

stacionáru St. Martin, ktorý poskytuje sociálne služby seniorom obce a tiež všetkým 

zamestnancom obecného úradu, členom orgánov obce.   

 

Zároveň sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou aktívnou činnosťou  

prispeli a prispievajú v akejkoľvek miere k organizácii a realizácii aktivít obce a občanom, 

ktorí obec reprezentujú a šíria jej dobré meno, udržiavajú tradície a hodnoty života obce. 

 

 

 

                                                                          Ing. Mária Ščepitová, starostka obce Ličartovce 
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2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Ličartovce 

Sídlo: Ličartovce 239, 082 03 

IČO: 00327361 

Štatutárny orgán obce:  starostka obce 

Telefón: 051/7931 723, 0903 770 536 

E-mail: obec.licartovce@gmail.com, obecpomaha@gmail.com 

Webová stránka: www.licartovce.eu 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starostka obce:  Ing. Mária Ščepitová 

Zástupca starostu obce: Ing. Andrej Tomáš 

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Ing. Veronika Baranová 

Obecné zastupiteľstvo:  

➢ Pavol Jurko 

➢ Mgr. Marek Fatľa 

➢ Ing. Stanislav Švihura 

➢ Marek Žolko 

➢ Ing. Andrej Tomáš    

➢ Mgr. Mária Tóthová 

➢ Katarína Sokolová 

 

Komisie:  

Finančná, majetková a komisa pre rozpočet: Mgr. Mária Tóthová, predseda komisie 

                                                                            Katarína Sokolová, člen 

                                                                            Ing. Stanislav Švihura, člen 

 

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, rozvoj a životné prostriedie: 

                                                                          Ing. Andrej Tomáš, predseda komisie 

                                                                          Ing. Stanislav Švihura, člen 

                                                                          Štefan Surgent, člen 

                                                                          Ing. Róbert Krajňák, člen 

                                                                          Eduard Sabol, člen 

 

Komisia pre šport, kultúru, školstvo, sociálne veci:  Katarína Sokolová, predseda komisie 

                                                                                         Mgr. Tatiana Surgent Velebírova, člen 

                                                                                         Ing. Stanislav Švihura, člen 

                                                                                         Mgr. Marek Fatľa, člen 

                                                                                         Marek Žolko, člen 

                                                                                         Ing. Slávka Sabolová, člen  

                                                                                         Bc. Michala Sokolová, člen                                                                       

 

mailto:obec.licartovce@gmail.com
mailto:obecpomaha@gmail.com
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Komisia pre ochranu verejného poriadku a podnetu občanov:  

                                                                       Marek Žolko, predseda komisie 

                                                                       Mgr. Jozef Čekan , člen 

                                                                       Jozef Kmec, člen 

                                                                       Pavol Jurko, člen 

                                                                       Vladimír Hrabovecký, člen 

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu: Marek Žolko, predseda komisie 

                                                                       Ing. Andrej Tomáš, člen 

                                                                        Pavol Jurko, člen 

 

Obecný úrad: 

Zamestnanci obecného úradu: 

 

➢ Ing. Lenka Štofková  – samostatný odborný referent 
➢ Adriána Stopková – samostatný odborný referent 
➢ Ing. Alena Švihurová – samostatný odborný referent 
➢ Bc. Danka Kišidayová – pomocný administratívny pracovník 
 

 

Základná škola: 

 

- Mgr. Jana Gáborová – riaditeľka ZŠ 

- Mgr. Daniela Šotíková – učiteľka ZŠ 

- BC. Michala Sokolová – vychovávateľka ŠKD 

- Nikola Bačová – upratovačka 

- Mgr. Ladislav Radvanský – učiteľ náboženstva  

 

Materská škola: 

 

- Mgr. Alena Kovářová – riaditeľka MŠ 

- Bc. Patrícia Ducárová – učiteľka MŠ 

- Bc. Veronika Timková – učiteľka MŠ  

- Mgr. Patrícia Miháliková– učiteľka MŠ 

- Mária Radačovská  – školníčka 

- Bc. Danka Kišidayová  –vedúca ŠJ 

- Magdaléna Adzimová  – kuchárka 

- Mária Trudičová – pomocná kuchárka 

- Jana Vargová – pomocná sila 
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4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce:  

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je: 

• starostlivosť o všestranný rozvoj vlastného územia a starostlivosť o potreby 

obyvateľov žijúcich v našej obci, 

• vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj obce a prosperitu obyvateľov a poskytovať 

kvalitné a dostupné služby,  

• efektívne vynakladať zdroje pre rozvoj obce a prijímať rozhodnutia smerujúce k jej 

rozvoju, 

• realizácia aktivít obce v prospech občanov obce a organizácií v obci, realizácia akcií 

pre   občanov  obce,  hlavne  za  účelom  dobrého  spolunažívania občanov  a  susedov  

v rámci obce. 

 

Vízie obce:  

• vytvorenie atraktívneho prostredia pre prácu, život, bývanie a zmysluplné využívanie 

voľného času pre obyvateľov našej obce, ale aj pre návštevníkov, 

• vytvorenie  zázemia s dobudovanou a kvalitnou sociálnou a technickou infraštruktúrou  

a atraktívnym priestorom pre oddych, pri zachovaní rázu vidieka a udržateľnej kvality 

životného prostredia vrátane vybudovania verejnej kanalizácie a rozšírenia ČOV, 

• formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné 

a  ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce, 

• vytvárať v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť, 

• uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, 

• zvyšovať záujem a zapojenie občanov do vecí verejných. 

 

Ciele obce:  

• plnenie právnych a ostatných požiadaviek, rozšírenie intravilánu obce za účelom 

ďalšej individuálnej bytovej výstavby, zameranie sa na prevenciu ochrany životného 

prostredia a zvyšovanie environmentálneho povedomia a kvality života, 

• budovanie infraštruktúr, verejnej kanalizácie a rozšírenia ČOV, 

• realizácia aktivít, činností pre skvalitnenie života v našej obci k spokojnosti občanov. 
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Základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov je získanie potrebných finančných 

zdrojov. Ide najmä o financie z verejných zdrojov, resp. z fondov Európskej únie. 

Ďalším predpokladom pre úspešné splnenie strategických cieľov je dôsledné vypracovanie 

a predkladanie zámerov a žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov. 

 

Na dosiahnutie cieľov a naplnenie vízie si obec stanovuje tieto strategické ciele: 

1. Zvýšenie kvality života občanov obce. 

2. Skvalitňovanie životného prostredia v obci a efektívne využívanie zdrojov na dosiahnutie 

     trvalo udržateľného stavu a rozvoja obce. 

3. Zabezpečovanie nakladania s odpadmi k spokojnosti občanov a prevencia environmentál- 

    nych záťaží. 

4. Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce ako i regiónu,  mikroregiónu. 

 

 

5. Základná charakteristika obce  

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce : Katastrálne územie obce Ličartovce je v dotyku s katastrálnymi 

územiami obci: Ľubovec, Radatice, Drienovská Nová Ves a Drienov. Z hľadiska širšieho 

územia je obec začlenená do administratívneho územia Prešovského kraja a do 

administratívneho územia okresu Prešov. 

Susedné mestá a obce : Obce – Lemešany, Drienov, Drienovská Nová Ves, Obišovce 

                                      Mestá – Prešov, Košice 

Celková rozloha obce : 829 ha 

Nadmorská výška : 243 m n. m  

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov : 117 obyv. na km². K 31.12.2020 je počet obyvateľov 967. 

Národnostná štruktúra : V obci prevažuje obyvateľstvo slovenskej národnosti. 
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Väčšina obyvateľov sú katolíci 

Vývoj počtu obyvateľov :  

Počet obyvateľov k 01.01.2020:  981 obyvateľov 

Prisťahovaní:                                 10 

Odsťahovaní:                                 16 

Narodení:                                       12 

Zomrelí:                                         20 

Počet obyvateľov k 31.12.2020: 967 obyvateľov 

 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 1,24% dlhodobá nezamestnanosť 

Nezamestnanosť v okrese : K 31.12.2020 je 8,69% 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce : 

 

Vlajka obce : 
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Pečať obce :  

 

 

5.5. História obce  

Obec Ličartovce sa nachádza na juhu okresu Prešov v údolí a priľahlých svahoch nad riekou 

Torysa a Svinka, v nadmorskej výške okolo 243 metrov nad morom na svahu Košickej 

kotliny s východným okrajom Šarišskej vrchoviny. Archeologickým prieskumom boli 

odhalené stopy po slovanských sídliskách a črepy slovanskej keramiky pri Drienove, 

Kendiciach a Ličartovciach z 10. – 12. storočia. O slovanských predkoch na území 

Ličartoviec existujú tiež doklady z 8. a 9. storočia. Dôležitou súčasťou osídlenia a života 

tunajšieho slovanského obyvateľstva do 11. a 12. storočia boli početné hradiská, valmi 

opevnené vyvýšené plošiny slúžili nielen ako útočištia pred nepriateľmi, ale aj ako miesta 

kultových pohanských obradov.  

Prvý raz sa spomína obec Ličartovce v listine z roku 1249, v ktorej kráľ Belo IV. daroval 

istému zemanovi majetok v doline Svinky, ktorý na východnej strane susedil s chotárom 

Ličartoviec. Z tejto správy ale vyplýva, že na mieste ihriska sa aj tunajší obyvatelia 

zúčastňovali predkresťanských kultových obradov v uvedenom období. V 14. a prvej polovici 

15. storočia patrili Ličartovce drienovskej vetve Abovcov, neskôr boli ich vlastníkmi šľachtici 

z Budimíra, Ploského, Muladiovci a mesto Košice v stredoveku patrila obec šľachtických 

rodinám – Abovcom, Somosyovcom, Segneyovcom, Szentiványiovcom a iným. 

Podoby názvu obce v priebehu dejín: 1249 LICARDI, LIKARDII 

                 1427 LYCHERD 

              1786 LIČIRTOWCE 

               1920 LIČARTOVCE 
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Administratívne bola obec Ličartovce do roku 1918 súčasťou Šarišskej stolice (župy), dnes 

patrí do okresu Prešov. Kronika obce je písaná od 1.5.1934. V októbri 1947 bola opravená 

cesta a zároveň začala fungovať pošta a bol zavedený telefón. Sčítaním ľudu k 1.3.1950 bol 

zaznamenaný počet obyvateľov obce 535. V roku 1966 žilo v obci 820 obyvateľov a už vtedy 

sa objavili problémy so závadnou vodou v škole, ale aj v celej obci. Podľa prieskumu 

geológov by sa dobrá voda mala nachádzať na Obišovskom  hone, pod traťou a pri 

železničnej zastávke. Krajský podnik vodovodov a kanalizácií Košice financoval výstavbou 

veľkoobjemovej studne pre plánovaný vodovod. Keďže obyvateľov obce dlho trápi problém 

kvalitnej vody, obecný úrad podal v roku 1993 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 

výstavbu vodovodu a kanalizácie.    

5.6. Pamiatky  

Kaštieľ s areálom 

Uvedená národná kultúrna pamiatka je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 

v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 316/1-3. Národná kultúrna pamiatka 

kaštieľ s areálom má evidované tri pamiatkové objekty kaštieľ, park a plastiku. Terajší kaštieľ 

je historizujúcou stavbou, ktorá vznikla prestavbou a rozšírením pôvodného objektu z roku 

1736. Jeho nové časti, nárožné veže a atiky sú tvarovo odvodené od prvkov renesančných 

kaštieľov. Bezprostredné okolie kaštieľa bolo sadovnícky upravené a dnešný park bol 

založený začiatkom 19. storočia v prírodno-krajinnom štýle. Parku dominuje pagaštanová 

aleja, ktorá obojstranne lemuje pôvodnú prístupovú komunikáciu kaštieľa. V porastoch, kde 

kostru tvoria domáce dreviny sú vtrúsené aj dendrologické zaujímavosti a zvláštnosti.    

 

Kostol sv. Martina 

Severne vedľa areálu kaštieľa je rímskokatolícky kostol sv. Martina z r. 1833, ktorý je 

v dobrom technickom stave. Urbanisticky je dotvárané územie súčasného úradu a obytná časť 

smerujúca ku kostolu, ktorá predstavuje  z hľadiska urbanistického typickú urbanistickú 

zástavbu. Je však novou výstavbou značne zdevastovaná.  

 

Pozornosť si zaslúžia aj voľne stojace kríže a kaplnky na území obce, ktoré sú vždy 

pamätníkmi miestnych udalostí v histórii obce a aj keď nie sú zapísané v zozname 

pamiatkového fondu kultúrnych pamiatok sú súčasťou kultúrneho dedičstva obce a ako takým 

je im potrebné venovať primeranú ochranu a zveľaďovanie. 
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5.7. Významné osobnosti obce 

Doc. RNDr. Anton Jurko DrSc., nar. 28.08.1924 Ličartovce – slovenský botanik, geobotanik, 

ekológ a pedagóg. Bol vedúci vedecký pracovník, vedúci Sektora ekológie Ústavu 

experimentálnej biológie a ekológie Centra biologicko-ekologických vied SAV v Bratislave. 

 

Viera Bachingerová – Onofrejová – učiteľka, ktorá pôsobila v obci v rokoch 1931 – 1940. 

Významná osobnosť v  kultúrnej a sociálnej oblasti.  

 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola 1. – 4. roč. – počet žiakov 22. Pri základnej škole je zriadený Školský 

klub detí, ktorý navštevuje 17 detí. 

- Materská škola – počet žiakov 41. 

 

6.2. Zdravotníctvo 

V obci sa nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie. 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Ambulancia pre dospelých v Drienovskej Novej Vsi – MUDr. Bayerlová 

- Ambulancia pre dospelých v Lemešanoch – MUDr. Baník 

- Ambulancia pre deti a dorast v Lemešanoch – MUDr. Rigová 

- Lekáreň v Lemešanoch 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

- Denný stacionár pre dôchodcov St. Martin, ktorý je v prevádzke neziskovej 

organizácie. 

- Domov sociálnych služieb, ktorého  zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. 

Kapacita zariadenia je 90 klientov. 
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6.4. Kultúra 

Obec má: 

-  Kultúrny dom, v ktorom sa organizujú rôzne kultúrne podujatia, stretnutia, ZŠ a MŠ 

tu organizuje svoje akcie. 

- Obecnú knižnicu 

- Záujemcovia o zachovanie ľudových tradícii a kultúry sa združujú vo folklórnej 

skupine Rozmarín. 

- V obci pracujú spoločenské organizácie: MIESTNY ODBOR MATICE 

SLOVENSKEJ LIČARTOVCE, ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ÚNIA ŽIEN 

SLOVENSKA LIČARTOVCE, ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÝ 

ZVÄZ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH LIČARTOVCE, FUTBALOVÝ KLUB 

FC LIČARTOVCE. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- COOP Jednota spot. druž., Prešov – predajňa potravín 

- PPMR s.r.o. – mäsiareň 

- J+J denný bar Ličartovce 

- Reštaurácia Licardi 

- Denný stacionár sv. Martina 

 

Najvýznamnejšie podnikateľské subjekty sú: 

 

  JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 

Signode Slovakia s.r.o. 

Remoza, s.r.o. 

Scania Slovakia s.r.o. 

Virkon s.r.o. 
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. 

Rozpočet obce bol schválený obecným  zastupiteľstvom dňa 11.12.2019  uznesením č. 

86/12/2019 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 20.05.2020 uznesením č. 30/05/2020 

- druhá zmena schválená dňa 30.06.2020 uznesením č. 36/06/2020 

- tretia zmena  schválená dňa 07.10.2020 uznesením č. 82/10/2020 

- štvrtá zmena schválená dňa 11.12.2020 uznesením č. 100/12/2020 

- piata zmena  schválená dňa 30.12.2020 starostkou obce rozpočtovým opatrením č. 

5/2020 

 

 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020    

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 548 823,81 1 010 815,28 1 003 722,24 99,30 

z toho :     

Bežné príjmy 539 813,00 550 657,78 543 457,39 98,69 

Kapitálové príjmy 0,00 278 692,60 278 692,60 100,00 

Finančné príjmy 9 010,81 181 464,90 181 572,25 100,06 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
    

Výdavky celkom 548 823,81 1 010 273,08 954 566,88 94,49 

z toho :     

Bežné výdavky 538 563,00 565 378,33 509 672,13 90,15 

Kapitálové výdavky 1 250,00 292 225,25 292 225,25 100,00 

Finančné výdavky 9 010,81 152 669,50 152 669,50 100,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
    

Rozpočet obce  0,00 542,20 49 155,36  
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 543 457,39 

z toho : bežné príjmy obce  543 457,39 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 509 672,13 

z toho : bežné výdavky  obce  509 672,13 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 33 785,26 

Kapitálové  príjmy spolu 278 692,60 

z toho : kapitálové  príjmy obce  278692,60 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 292 225,25 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  292 225,25 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 13 532,65 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 20 252,61 

Vylúčenie z prebytku                                12 338,36 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 7 914,25 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  181 572,25 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 152 669,50 

Rozdiel finančných operácií 28 902,75 
PRÍJMY SPOLU  (SPOLU S FIN. OPERÁCIAMI) 1 003 722,24 

VÝDAVKY SPOLU (SPOLU S FIN. OPERÁCIAMI) 954 566,88 

Hospodárenie obce  49  155,36 
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku - 12 338,36 

Upravené hospodárenie obce 36 817,00 

 

V zmysle § 10 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hospodárenie obce 

tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového  rozpočtu. Hospodárenie 

bežného rozpočtu sa skončilo prebytkom vo  výške 33 785,26 EUR a kapitálového rozpočtu 

schodkom  vo výške 13 532,65 EUR. Spolu výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je 

prebytok vo výške 20 252,61 EUR. 

 

Okrem toho súčasťou rozpočtu obce boli finančné operácie, ktoré boli prebytkové v sume 

28 902,75 EUR. Celkové hospodárenie obce vrátane finančných operácií je prebytok 

49 155,36 EUR. 

 

Prebytok rozpočtu v sume  20 252,61 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané 
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prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume  12 338,36 EUR  navrhujeme použiť 

na:   

- tvorbu rezervného fondu 7 914,25 EUR  

 

 

Zostatok finančných operácií v sume  28 902,75 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 28 902,75 EUR  

         

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  9 829,05 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  3 958,53 EUR 

- dotácia na obedy pre žiakov ZŠ a MŠ v sume 1 582,80 EUR 

- dotácia na projekt zamestnanosti Zmeň svoj život v sume 4 287,72 EUR. 

b) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v sume 548,93 EUR – triedny fond MŠ. 

c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa 

ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 1 264,13 EUR, z toho stravné 

v sume 635,94 EUR a réžia ŠJ 628,19 EUR 

 

Vylúčenie - nevyčerpané sponzorské dary účelovo určené MŠ v sume 196,25 EUR 

a v sume 500 EUR pre potreby obce. 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške  

36 817 EUR.  

  

7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023     

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 1 003 722,24 515 774,51 504 365,14 499 669,00 

z toho :     

Bežné príjmy 543 457,39 506 549,00 499 669,00 499 669,00 

Kapitálové príjmy 278 692,60 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 181 572,25 9 225,51 4 696,14 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 954 566,88 515 774,51 500 631,06 494 967,00 

z toho :     

Bežné výdavky 509 672,13 506 549,00 495 934,92 494 967,00 
Kapitálové výdavky 292 225,25 0,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 152 669,50 9 225,51 4 696,14 0,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Predpoklad 

na rok 2021 

Majetok spolu 2 053 134,11 1 567 103,16 1 748 290,82 

Neobežný majetok spolu 1 898 152,05 1 376 408,65 1 563 090,82 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 4 556,25 3 341,25 18 000,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 698 504,98 1 177 976,58 1 350 000,00 

Dlhodobý finančný majetok 195 090,82 195 090,82 195 090,82 

Obežný majetok spolu 153 418,44 189 039,42 185 200,00 

z toho :    

Zásoby 284,19 1 099,47 1 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0,00 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0,00 0 

Krátkodobé pohľadávky  8 627,29 17 292,59 3 000,00 

Finančné účty  144 506,96 170 647,36 180 000,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0,00  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0,00  

Časové rozlíšenie  1 563,62 1 655,09 1 200,00 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Predpoklad 

na rok 2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 053 134,11 1 567 103,16 1 748 290,82 

Vlastné imanie  363 936,84 333 758,20 340 000,00 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  0 0,00 0 

Fondy 0 0,00 0 

Výsledok hospodárenia  363 936,84 333 758,20 340 000,00 

Záväzky 258 492,77 101 536,29 57 246,91 

z toho :    

Rezervy  800,00 28 753,91 28 753,91 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 058,40 5 870,52 0 

Dlhodobé záväzky 53 458,14 6 430,01 4 000,00 
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Krátkodobé záväzky 203 176,23 40 988,85 5 000,00 

Bankové úvery a výpomoci 0 19 493,00 19 493,00 

Časové rozlíšenie 1 430 704,50 1 131 808,67 1 351 043,91 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov majetku  

• Modernizácia športovísk a detských ihrísk 

• Nákup multifunkčného zariadenia 

- úbytky majetku 

• Predaj ČOV a vodovodu VVS a.s. 

 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12. 2019 

Zostatok  

k 31.12. 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   9 768,36 18 639,86 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12. 2019 

Zostatok  

k 31.12. 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   258 492,77 101 536,29 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Náklady 627 998,17 1 149 508,28 678 400,00 

50 – Spotrebované nákupy 91 970,60 89 028,17 90 000,00 

51 – Služby 84 987,41 95 662,72 95 000,00 

52 – Osobné náklady 300 663,71 313 739,05 320 000,00 

53 – Dane a  poplatky 224,16 224,46 400,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

3 795,90 488 578,82 0,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie 

134 581,24 153 346,35 155 000,00 
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časového rozlíšenia 

56 – Finančné náklady 9 739,81 6 710,31 8 000,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

2 035,34 2 218,40 10 000,00 

59 – Dane z príjmov    

Výnosy 657 079,67 1 119 329,64 684 300,00 

60 – Tržby za vlastné 

výkony a tovar 

24 135,85 21 092,80 30 000,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

372 410,33 389 947,57 380 000,00 

64 – Ostatné výnosy 18 716,48 18 758,42 20 000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

800,00 924,79 800,00 

66 – Finančné výnosy 131,21 8,30 500,00 

67 – Mimoriadne výnosy 2 569,86 0,00 3000,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo 

VÚC 

238 315,94 688 597,76 250 000,00 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný 

HV/ 

29 081,50 - 30 178,64 5 900,00 

 

Hospodársky výsledok kladný k 31.12.2019 v sume 29 081,50 EUR bol zúčtovaný na účet 

428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: 

Náklady v roku 2020 boli o 521 510  EUR vyššie ako v roku 2019. V roku 2020 došlo k  

zvýšeniu nákladov z dôvodu predaja majetku ČOV a vodovodu VVS a.s., kde zostatková 

hodnota predaného majetku bola v sume 486 380,34 EUR. 

Výnosy sú v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 o 462 250 EUR vyššie. Vyššie výnosy boli 

z dôvodu navýšenia podielových daní z príjmu fyz. osôb a poskytnutých transferov. 
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10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR 2 221,35 Dotácia na celoplošné testovanie 

Ministerstvo vnútra SR 2 908,20 Dotácia na COVID-19 1.vlna 

ÚPSVaR 154,14 Dotácia na dobrov. činnosť 

Okresný úrad 324,39 Evidencia obyvateľstva 

Okresný úrad – odbor školstva 1 569,00 Dotácia na predškolákov MŠ 

ÚPSVaR 14 508,10 Dotácia na udržanie pracovného 

miesta v MŠ 

ÚPSVaR 2 988,30 Dotácia –  projekt pracuj  v MŠ 

ÚPSVaR 2 812,16 Dotácia – projekt pracuj v ŠJ 

ÚPSVaR 2 053,20 Dotácia – obedy MŠ 

ÚPSVaR 3 543,60 Dotácia – obedy ZŠ 

ÚPSVaR 131,44 Dotácia – pracovné pomôcky 

ÚPSVaR 5 331,98 Dotácia – praxou k zamestnaniu 

ÚPSVaR 1 568,32 Dotácia – praxou k zamestnaniu 

2 

ÚPSVaR 635,44 Dotácia – praxou k zamestnaniu 

mentoring 

ÚPSVaR 631,73 Dotácia – pomôž svojej obci 

Okresný úrad 27,60 Register adries 

ÚPSVaR 49,90 Dotácia – rodinné prídavky 

Štatistický úrad SR 2 228,00 Dotácia – sčítanie obyvateľov, 

domov a bytov 

Okresný úrad – odbor školstva 636,00 Dotácia na učebnice 

Okresný úrad 975,00 Dotácia na voľby do NR 

ÚPSVaR 1 684,20 Dotácia  zamest. VPP §50j 

ÚPSVaR 4 287,72 Dotácia – projekt Zmeň svoj 

život 

Okresný úrad – odbor školstva 67 047,00 ZŠ – normatívne fin. prostriedky 

Okresný úrad – odbor školstva 1 100,00 Dotácia výdavky COVID 19 

Okresný úrad – odbor školstva 704,00 Dotácia ZŠ– vzdelávacie 

poukazy 

Okresný úrad – odbor školstva 500,00 Dotácia – materiálno-technické 

zabezpečenie 

Okresný úrad – odbor školstva 418,00 Dotácia  na odmeny zamest.  ZŠ 

ÚPSVaR 872,32 Dotácia na §54 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery 

Obec v roku 2020 prijala kapitálový transfer 135 033,91 eur. Suma predstavuje poskytnutie 

dotácie prijímateľovi z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na projekt – 

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ličartovce. V roku 2020 obec prijala 

kapitálový transfer z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na projekt – Modernizácia 

športovísk a detských ihrísk v obci Ličartovce v sume 143 658,69 eur. 
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10.2. Poskytnuté dotácie  

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 02/2019 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

Športový futbalový klub   Bežné výdavky 2 250,00 

ZO Únie žien Slovenska  Bežné výdavky 160,00 

MO Matice slovenskej  Bežné výdavky 90,00 

Stacionár St. Martin Bežné výdavky 1000,00 

RKF – farnosť sv. 

Martina Ličartovce 

Bežné výdavky 450,00 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

Obec v roku 2020  zrealizovala investičné akcie: 

• Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ličartovce – realizované 

s poskytnutím nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoje vidieka SR. 

• Modernizácia športovísk a detských ihrísk v obci Ličartovce – realizované 

s poskytnutím nenávratného finančného príspevku z Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry. 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

• Rozšírenie ČOV, výstavba novej verejnej kanalizácie vrátane projektovej 

dokumentácie  

• Protipovodňové opatrenia 

• Rekonštrukcia interiérových priestorov v budove MŠ vrátane rekonštrukcie rozvodov 

elektrického vedenia, vodovodných rozvodov, odpadových rozvodov 

• Modernizácia vybavenia a zariadenia v interiérových priestoroch MŠ 

• Rekonštrukcia strechy budovy MŠ – zníženie energetickej náročnosti 

• Rekonštrukcia kúrenia v budove MŠ – zníženie energetickej náročnosti 

• Plynová prípojka pre budovu MŠ 

• Rekonštrukcia - výmena rozvádzacej elektrickej skrine v budove MŠ 
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• Rekonštrukcia priestorov školskej jedálne, kuchyne a ostatných priestorov budovy MŠ 

vrátane modernizácie vybavenia a zariadenia  

• Rekonštrukcia kúrenia v budove ZŠ – zníženie energetickej náročnosti 

• Rekonštrukcia interiérových priestorov v budove ZŠ vrátane rekonštrukcie rozvodov 

elektrického vedenia, vodovodných rozvodov, odpadových rozvodov 

• Modernizácia vybavenia a zariadenia v interiérových priestoroch ZŠ 

• Výstavba telocvične 

• Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu, rekonštrukcia a rozšírenie interiérových 

priestorov, prístavba, rekonštrukcia javiska a suterénnych priestorov, odvodnenie 

budovy KD 

• Rekonštrukcia kuchyne v budove kultúrneho domu, rozšírenie interiérových 

priestorov, prístavba a nákup nového zariadenia a vybavenia kuchyne  

• Nákup nového vybavenia a zariadenia v sále kultúrneho domu (napr. stoly, stoličky, 

osvetlenie, atď)  

• Čistenie rigolov, vodných tokov 

• Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov s prípadným zatrúbením/zarúrovaním 

otvorených kanálov a tým možnosť vytvorenia nových chodníkov, prípadne aj 

miestnych komunikácií vrátane nového obecného mobiliáru a výsadba novej verejnej 

zelene 

• Revitalizácia    cintorína     vrátane   pasportizácie,   výstavby    verejného   osvetlenia  

a oplotenia 

• Rozšírenie verejného osvetlenia v obci 

• Rozšírenie obecného rozhlasu 

• Revitalizácia multifunkčného ihriska, prípadne preloženie multifunkčného ihriska do 

priestorov areálu centra voľného času 

• Rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií a chodníkov a výstavba nových 

miestnych komunikácií a chodníkov v obci 

• Rekonštrukcia priestorov pre účely obecného úradu v budove kultúrneho domu, 

prípadne výstavba novej budovy obecného úradu vrátane bezbariérového prístupu 

• Zníženie energetickej náročnosti budovy centra voľného času 

• Rekonštrukcia autobusových zastávok 

• Výstavba detského ihriska pre účely MŠ 

• Výstavba pieskoviska pre účely MŠ 
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• Oplotenie priestorov len pre účely MŠ 

• Oplotenie areálu MŠ a ZŠ ako verejne dostupného priestoru pre občanov 

• Výstavba jaslí 

• Výstavba novej budovy MŠ v prípade, že sa nebude realizovať výstavba novej budovy 

obecného úradu z dôvodu narastajúceho záujmu a navyšovania počtu umiestnenia detí 

• Sociálne byty 

• Kamerový systém 

• Podpora rozvoja obce za účelom rozšírenia IBV - inžinierske siete, miestne 

komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie 

• Komunitné centrá pre matky s deťmi, občanov všetkých vekových kategórií vrátane 

propagácie tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít 

• Rekonštrukcia   tribún    na   futbalovom   ihrisku   vrátane    rekonštrukcie    trávnikov  

a priľahlých plôch vrátane chodníkov a ostatných exteriérových úprav 

• Rekonštrukcia interiérových priestorov centra voľného času vrátane rekonštrukcie 

rozvodov elektrického vedenia, vodovodných rozvodov, odpadových rozvodov 

• Zníženie energetickej náročnosti Centra voľného času 

• Podpora udržania tradícií našej obce a predkov, konkrétne podpora obecného 

folklórneho súboru ROZMARÍN 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec  nezaznamenala  žiadnu  udalosť  osobitného významu po skončení  účtovného obdobia,  

za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená  

Obec vedie súdny spor vo veci prenajímania majetku obce. 

 

 

Vypracoval:                                                         Schválil: 

Ing. Lenka Štofková                                            Ing. Mária Ščepitová, starostka obce 

 

 

V Ličartovciach, dňa 24.06.2021 


