Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 14.07.2021

Zápisnica a uznesenia zo zasadania
obecného zastupiteľstva zo dňa 14.07.2021
Prítomní : Ing. Mária Ščepitová
Stanislav Jurko
Mgr. Mária Tóthová
Ing. Stanislav Švihura
Mgr. Marek Fatľa
Marek Žolko
Katarína Sokolová
(príloha prezenčná listina)
Začiatok: o 20.00 hod
Ukončenie: o 21.20 hod
Program :
1. Otvorenie.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
4. Komisie OZ, poverenia.
5. Geodetické a kartografické služby pre Obec Ličartovce.
6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 03/07/2021.
7. Individuálna výročná správa Obce Ličartovce za rok 2020.
8. Oporný múr v lokalite Úvoz.
9. Výstavba chodníkov.
10. Výzva „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl“.
11. Používanie súkromného osobného motorového vozidla na služobné účely.
12. Obecný rozhlas.
13. Záver.
Bod č. 1 – Otvorenie
Starostka obce privítala prítomných poslancov a občanov obce a skonštatovala že sa zišli 6
zo 7– ich poslancov, čo znamená, že OZ je uznášaniaschopné.
Prítomných poslancov oboznámila s programom obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: poslanci následne hlasovali za predložený návrh programu. Prítomní poslanci
hlasovali v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0.
K bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 39/07/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 14.07.2021

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení č. 39/07/2021
• S ch v a ľ u j e :
-

program zasadnutia OZ v Ličartovciach konaného dňa 14.07.2021

Ličartovce dňa 14.07.2021

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

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, a Mgr. Mária Tóthová
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. 40/07/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení č. 40/07/2021
• S c h v a ľ u j e:
- za zapisovateľa zasadnutia OZ Ličartovce konaného dňa 14.07.2021:
Ing. Švihurová Alena
- za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ Ličartovce konaného dňa 14.07.2021
Mgr. Fatľa Marek,Ing. Mária Tóthová

Ličartovce dňa 14.07.2021

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

Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 10.06.2021
Starostka obce oboznámila prítomných o plnení schválených uznesení zo zasadnutia
predchádzajúceho OZ. Konštatovala, že uznesenia boli splnené a priebežne sú plnené.

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 14.07.2021

K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 41/07/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 41/07/2021
• Berie na

vedomie

stav plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ličartovce konaného
dňa 10.06.2021.

Ličartovce dňa 14.07.2021

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

Bod č. 4 – Komisie OZ
Vzhľadom na vzdanie sa mandátu poslanca Ing. Andreja Tomáša, starostka obce predložila
návrh na zmenu členov komisií, kde pôsobil Ing. Andrej Tomáš a to nasledovne:
4.1 Voľba predsedu a členov Komisie pre výstavbu, územné plánovanie, rozvoj a životné
prostredie po odstúpení poslanca Ing. Andreja Tomáša.
4.2 Voľba predsedu a členov Komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov po odstúpení poslanca Ing. Andreja Tomáša.
4.3 Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení. (§ 12 ods. 2)
4.4 Poverenie zastupovania starostu obce v zmysle § 13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení,
ustanovenie okruhu úkonov a činností, ktoré bude zástupca oprávnený vykonávať.

4. 1. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, rozvoj a životné prostredie
Predseda: Ing. Andrej Tomáš – Ing. Stanislav Švihura
Členovia:
Nový poslanec Stanislav Jurko
Štefan Surgent
Ing. Róbert Krajňák
Eduard Sabol

Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0.
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Ličartovce dňa 14.07.2021

K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 42/07/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 42/07/2021
• A. S c h v a ľ u j e

a

volí :

Zloženie „Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, rozvoj a životné prostredie“
-

Predseda: Ing. Stanislav Švihura

-

Členovia : Stanislav Jurko, Štefan Surgent, Ing. Róbert Krajňák, Eduard Sabol

Ličartovce dňa 14.07.2021

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

4.2. Komisia pre ochranu verejného záujmu
Predseda komisie:
Členovia:

Marek Žolko
Ing. Andrej Tomáš – nový poslanec Stanislav Jurko
Pavol Jurko

Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 43/07/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 43/07/2021
• A. S c h v a ľ u j e

a

volí :

Zloženie Komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
-

Predseda: Marek Žolko

-

Členovia : Stanislav Jurko, Pavol Jurko

Ličartovce dňa 14.07.2021

...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce
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4.3 Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení. (§
12 ods. 2)
-

starostka ďalej predložila návrh, v ktorom navrhla poslanca OZ Ing. Stanislava
Švihuru k povereniu zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením §
12 zákona o obecnom zriadení (§ 12 ods. 2), navrhla : Ing. Stanislav Švihura

Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0.

K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 44/07/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 44/07/2021
• A. B e r i e n a v e d o m i e :
-

poverenie poslanca Ing. Stanislava Švihuru zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ličartovce dňa 14.07.2021

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

4.4 Poverenie zastupovania starostu obce v zmysle § 13b ods. 1 zákona o obecnom
zriadení, ustanovenie okruhu úkonov a činností, ktoré bude zástupca oprávnený
vykonávať.
Vzhľadom na odstúpenie Ing. Andreja Tomáša z funkcie zástupcu starostky
-

starostka v zmysle § 13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení, za svojho zástupcu
poverila p. Stanislava Jurka dňom 15.07.2021.

Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0.

K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 45/07/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 14.07.2021

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 45/07/2021
• A. B e r i e n a v e d o m i e :
-

poverenie poslanca Stanislava Jurka na výkon funkcie zástupcu starostu obce
v zmysle ustanovenia § 13b ods. 1 až 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 15.01.2019

Bod č. 5 – Geodetické a kartografické služby pre Obec Ličartovce.
Materiál k tomuto bodu predložila starostka obce Ing. Mária Ščepitová po prerokovaní na
pracovnom stretnutí s poslancami OZ obce Ličartovce
Ako dôvod zaradenia tohto bodu do programu OZ uviedla skutočnosti:
1. Vysporiadanie nevysporiadaných pozemkov na území obce Ličartovce. (bod č. 8
zasadnutia OZ zo dňa 13.04.2021)
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 napr. o tzv. Novú ulicu, pokračovanie cesty zvanej Úvoz
pozdĺž vybudovaného vodovodu, Hôrka, ulička oproti už zdemontovanej bráničky do kostola.
V rozprave OZ zo dňa 13.04.2021 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
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, ako aj
legalizácia pozemkov vo vlastníctve obce Ličartovce.
2. Prípravné procesy a práce zabezpečenia podkladov pre spracovanie projektovej
dokumentácie „Rozšírenie kanalizácie v obci Ličartovce“
Prioritou obce Ličartovce je zabezpečenie ochrany životného prostredia tým, že
zabezpečí všetky možné kroky, postupy a procesy na vypracovanie PD pre projekt:
„Rozšírenie kanalizácie v obci Ličartovce“. Ide o PD na odkanalizovanie celej obce
Ličartovce.
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Ličartovce dňa 14.07.2021

Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili
v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 46/07/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 46/07/2021
•

A. S c h v a ľ u j e :

-

Zrealizovaný proces VO, ktorý bol vykonaný a vyhodnotený dňa 28.05.2021.

•

B. S c h v a ľ u j e :

-

Financovanie zrealizovaných služieb na základe faktúr z prostriedkov RF v súlade
s postupmi „Rámcovej zmluvy na poskytnutie služby „Geodetické a kartografické
služby pre obec Ličartovce“.

•

C. S p l n o m o c ň u j e :

➢ starostku obce Ličartovce
-

•
-

k podpisu „Rámcovej zmluvy na poskytnutie služby „Geodetické a kartografické
služby pre obec Ličartovce“.
D. S c h v a ľ u j e :
objednanie výkonov geodetických a kartografických služieb pre obec Ličartovce
v súlade s „Rámcovou zmluvou na poskytnutie služby „Geodetické a kartografické
služby pre obec Ličartovce“ na legalizáciu, vysporiadanie zmeny druhu pozemkov
vo vlastníctve obce Ličartovce, ktoré sa v obci využívajú ako inžinierske stavby –
cesty, komunikácie (Spôsob využívania pozemku 22 Pozemok, na ktorom je
postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta,
poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti) a následne objednanie
výkonov geodetických a kartografických služieb pre obec Ličartovce súvisiacich
s dokumentom ZaD č. 2 ÚPN O Ličartovce. (návrhy nových inžinierskych stavieb cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté
parkovisko a ich súčasti)

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
•

Ličartovce dňa 14.07.2021

E. P o v e r u j e :

➢ Obecný úrad Ličartovce a Komisiu pre výstavbu, územné plánovanie, rozvoj a životné
prostredie
-

spracovaním rozpisu ďalších výkonov geodetických a kartografických služieb pre
obec Ličartovce v súlade s „Rámcovou zmluvou na poskytnutie služby „Geodetické
a kartografické služby pre obec Ličartovce“.

Ličartovce dňa 14.07.2021

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

Bod č. 6 – Úprava rozpočtu – „Rozpočtové opatrenie č. 03/07/2021.
Materiál predložila Finančná komisia, ktorá predložené dokumenty k úprave rozpočtu –
Rozpočtové opatrenie č. 03/07/2021 obdržané 09.07.2021 prerokovala na pracovnom stretnutí
Finančnej komisie za účasti poslancov dňa 12.07.2021. Uvedené dokumenty boli následne
zaslané poslancom, ktorí sa stretnutia zúčastnili.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 47/07/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 47/07/2021
•

A. B e r i e n a
-

vedomie a Schvaľuje :

Úpravu rozpočtu – „Rozpočtové opatrenie č. 03/07/2021.

Ličartovce dňa 14.07.2021

..........................................
Ing. Mária Ščepitová
starostka obce
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Ličartovce dňa 14.07.2021

Bod č. 7 – Individuálna výročná správa Obce Ličartovce za rok 2020.
Ing. Mária Ščepitová starostka obce a Finančná komisia k tomuto bodu predložili materiál,
ktorý bol prerokovaný hlavným kontrolórom, audítorom a na pracovnom stretnutí Finančnej
komisie za účasti poslancov. Starostka obce upovedomila občanov o zverejnení dokumentu
na web stránke obce Ličartovce.
-

Viď príloha k Zápisnici OZ 14.07.2021

Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili
v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 48/07/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 48/07/2021
•

A. B e r i e n a

-

vedomie :

Individuálna výročná správa Obce Ličartovce za rok 2020.

Ličartovce dňa 14.07.2021

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

Bod č. 8 - Oporný múr v lokalite Úvoz.
Materiál k tomuto bodu programu OZ predložila Ing. Mária Ščepitová, starostka obce.
Predložený materiál bol prerokovaný na pracovnom stretnutí s poslancami OZ obce
Ličartovce.
Starostka oboznámila občanov so skutočnosťami, ktoré vzhľadom k problému tykajúceho
sa lokality Úvoz boli zistené:
Po miestnej obhliadke a konzultácii, statik odporučil obrátiť sa na projektovú kanceláriu,
ktorá rieši cesty a cestné telesá. Následne bol oslovený projektant, ktorý povedal, že je
potrebné predmetnú záležitosť riešiť s geológom. Geológ odporúčal kontaktovať Štátny
geologický ústav Dionýza Štúra, Regionálne centrum Košice. Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra, Regionálne centrum Košice po preverení skutočností oznámil, že žiadosť je
potrebné odoslať priamo na Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie
a prírodných zdrojov, Odbor environmentálnej geológie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35
Bratislava. Žiadosť vrátane požiadavky na realizáciu odborného geologického posudku

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 14.07.2021

svahovej deformácie bola odoslaná 08.07.2021. Starostka upovedomila občanov, že čakáme
na odpoveď.
Tiež oznámila, že bola na osobnom stretnutí na Okresnom úrade Prešov, odbor ŽP za účelom
poskytnutia mimoriadnej dotácie na riešenie havarijného stavu, ktorého výsledkom bolo, že
OÚ Prešov momentálne nevie poskytnúť mimoriadnu dotáciu. Po odporúčaní kontaktovala
PSK, kde bola upovedomená, že žiadosť môže obec podať, keď bude mať k dispozícii
relevantný dokument, ako podklad k žiadosti (napr. geologický prieskum a posudok,
projektovú dokumentáciu).
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. 49/07/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 49/07/2021
•

A. S c h v a ľ u j e
-

•

Realizáciu odborného geologického posudku svahovej deformácie.
B. S p l n o m o c ň u j e :

➢ starostku obce Ličartovce
-

k podpisu „Zmluvy/Dohody/Objednávky na realizáciu odborného geologického
posudku svahovej deformácie.

Ličartovce dňa 14.07.2021

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

Bod č. 9- Výstavba chodníkov.
Ing. Mária Ščepitová po prerokovaní na pracovnom stretnutí s poslancami OZ obce
Ličartovce predložila návrh na výstavbu chodníkov.
Starostka oboznámila prítomných, že dôvodom predloženia návrhu bolo zabezpečenie
bezpečného prechodu detí MŠ a žiakov ZŠ. OcÚ zabezpečí nákup materiálu na výstavbu
chodníkov v rámci areálu MŠ a ZŠ a v smere od hlavnej cesty k bráničke vstupu do areálu
MŠ. Práce na realizácii výstavby chodníkov budú realizované na základe DoVP.

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 14.07.2021

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. 50/07/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 50/07/2021
•

A. S c h v a ľ u j e
-

•

Nákup materiálu na realizáciu výstavby chodníkov
B. S p l n o m o c ň u j e :

➢ starostku obce Ličartovce
-

k uzavretiu DoVP.

Ličartovce dňa 14.07.2021

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

Bod č. 10 - Výzva „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl“.
Materiál k bodu predložila starostka obce Ing. Mária Ščepitová, ktorým reagovala na výzvu
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Upovedomila občanov, že aktuálny kapacitný stav materskej školy neumožňuje kladne
odpovedať na všetky žiadosti o prijatie detí do materskej školy. Získaním príspevku na
výstavbu novej budovy materskej školy by sa navýšila početnosť detí a tiež by sa skvalitnili
výchovné a vzdelávacie služby poskytované v materskej škole a umiestnením detí do MŠ by
obec podporila aj možnosť rodičom vrátiť sa do zamestnania.
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Integrovaný regionálny operačný program ( IROP )
Názov výzvy:

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC221-2021-67

Prioritná os / špecifický cieľ:

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám / 2.2.1– Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí
materských škôl

Dátum vyhlásenia výzvy:

28.06.2021

Dátum uzavretia výzvy (hodnotiace
kolá):

Uzavretie hodnotiaceho kola 1 - 30.08.2021
Uzavretie hodnotiaceho kola 2 - 01.11.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla
v dvojmesačnom intervale, pričom možnosť uzavretia
výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi
jednotlivých hodnotiacich kôl.

Časová oprávnenosť realizácie projektu

RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v
prípade vyčerpania finančných prostriedkov
alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím RO pre
IROP.
Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy a/alebo o
vyčerpaní disponibilnej alokácie uvedenej v bode 1.3
bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným
dátumom uzavretia výzvy.

Poskytovateľ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP”)

Typ výzvy:

otvorená

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR”)

Financovanie projektu
Indikatívna výška poskytnutých
finančných prostriedkov vyčlenených na

12 750 000 EUR pre menej rozvinutý región.
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výzvu
K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Zdroje
EÚ a zdroje štátneho rozpočtu tvoria spolu nenávratný
finančný príspevok (ďalej len „NFP“).

Minimálna a maximálna výška
príspevku

Minimálna a maximálna výška príspevku nie je
stanovená.
Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j.
benchmark) sú stanovené nasledovne:
-

-

max. vo výške 8 950 EUR (s DPH) na
vytvorenie nových kapacít materskej školy pre
1 dieťa,
max. vo výške 2 900 EUR (s DPH) na
zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy
pre 1 dieťa.

Smerný ukazovateľ zlepšenie existujúcich
kapacít materskej školy je možné využiť iba v
prípade, ak súčasťou vytvárania nových kapacít
MŠ sú aj intervencie stavebného charakteru v
rámci existujúcich priestorov MŠ, ktoré
vyplývajú z potreby rozširovania kapacít MŠ,
alebo je súčasťou projektu adaptácia
existujúcich priestorov pre potreby MŠ s
prvkami inkluzívneho vzdelávania. V prípade
budovania nového objektu, bez intervencie
stavebného charakteru v rámci existujúcich
priestorov MŠ, sa uplatňuje iba smerný
ukazovateľ na vytvorenie nových kapacít
materskej školy v prepočte na 1 dieťa.

Kategória regiónu
Žiadateľ

menej rozvinutý región

Príspevok zo zdrojov
IROP
zdroje EÚ
(EFRR)

Štátny
rozpočet

(% z COV )

(% z COV )

Spolufinancovanie
zo zdrojov
prijímateľa
(% z COV)

a) Organizácia štátnej správy,

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
štátna rozpočtová organizácia,
štátna príspevková organizácia
ako zriaďovateľ materskej školy,
materská škola

Ličartovce dňa 14.07.2021
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b) Obec (obec/mesto ako
zriaďovateľ materskej školy,
mestská časť mesta Košice ako
zriaďovateľ materskej školy),
materská škola
c) Mimovládne / neziskové
organizácie (cirkev a náboženská
spoločnosť, združenie, nadácia,
nezisková organizácia, nezisková
organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby ako
zriaďovateľ materskej školy),
materská škola
d) Subjekty zo súkromného sektora
(právnická osoba ako
zriaďovateľ materskej školy,
fyzická osoba ako zriaďovateľ
materskej školy), materská škola

Oprávnenosť žiadateľa

Právna forma
Oprávnení žiadatelia:
a) Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová
organizácia, štátna príspevková organizácia (ako
zriaďovateľ materskej školy), materská škola,
b) Obec, mesto, mestská časť mesta Košice, právnická
osoba zriadená alebo založená obcou / mestom /
mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy),
materská škola,
c) Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a
náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá
odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a
náboženských spoločností, občianske združenie,
nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako
zriaďovateľ materskej školy, materská škola,
d) Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba
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ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako
zriaďovateľ materskej školy), materská škola.
OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU
Podmienka oprávnenosti
aktivít projektu

V rámci špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti
detí materských škôl sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné
typy aktivít definované v IROP:
a. výstavba nových objektov materských škôl vrátane
prvkov inkluzívneho vzdelávania;
b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských
škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou
dispozície objektov;
c. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich
adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami
inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane
detských ihrísk, športových zariadení pre deti –
uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej
prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho
vzdelávania;
e. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských
škôl;
f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských
škôl.
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi
oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená
táto výzva.
Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný typ
aktivity.
Projekt musí spĺňať princípy desegregácie, degetoizácie a
destigmatizácie uvedené v prílohe 8 výzvy.
Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové
výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na
informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.

Podmienka, že projekt je
realizovaný na
oprávnenom území

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území
menej rozvinutého regiónu

Podmienka vytvorenia a
zachovania kapacity

Žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu
materskej školy minimálne o 10 miest.
Žiadateľ za predchádzajúcich 12 mesiacov od vyhlásenia výzvy
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materskej školy

na predkladanie ŽoNFP a počas jej platnosti neznížil kapacity
(miesta), resp. nedošlo k zrušeniu kapacít/MŠ (s výnimkou
zrušenia kapacít z dôvodu havarijného stavu zariadenia alebo
nevyhovujúcich hygienických podmienok).

Časová oprávnenosť
realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka
realizácie projektu, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov
projektu, ktorá je uvedená v Príručke pre žiadateľa - Príloha č.
2a: Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre IROP, kap. 2.3 Časová
oprávnenosť výdavku.

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. 51/07/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 51/07/2021
•
-

•
-

•
-

•
-

A. S c h v a ľ u j e
Podanie žiadosti o poskytnutie príspevku formou dotácie, na získanie nenávratného
finančného príspevku výzvy vyhlásenej dňa 28.6.2021 v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP) – „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
verejných službám – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl“ na realizáciu
nového objektu k stavbe „Materská škola Obce Ličartovce“.
B. S c h v a ľ u j e
Verejné obstarávanie na obstaranie projektovej dokumentácie nového objektu k stavbe
„Materská škola Obce Ličartovce“ súvisiacej s výzvou v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP) – „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
verejných službám – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl“.
C. S c h v a ľ u j e
Podanie žiadosti o územné konanie a stavebné povolenie nového objektu, na stavbu
„Materská škola Obce Ličartovce“ súvisiacej s výzvou v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP) – „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
verejných službám – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl“.
D. S c h v a ľ u j e
Umiestnenie nového objektu, stavby „Materská škola Obce Ličartovce“ súvisiacej
s výzvou v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) – „Ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším verejných službám – Zvýšenie hrubej zaškolenosti
detí materských škôl“ na parcele č. 187/1 vo vlastníctve Obce Ličartovce.

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
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E. S p l n o m o c ň u j e :
➢ starostku obce Ličartovce
-

•

k podpisu „Zmluvy o dielo“ na spracovanie projektovej dokumentácie nového objektu
k stavbe „Materská škola Obce Ličartovce“.
F. S c h v a ľ u j e :

-

Financovanie projektovej dokumentácie z finančných prostriedkov rezervného fondu.

Ličartovce dňa 14.07.2021

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

Bod č. 11 - Používanie súkromného osobného motorového vozidla na služobné účely.
Vzhľadom k tomu, že obec Ličartovce nedisponuje motorovým vozidlom a mnohokrát
je potrebné operatívne riešenie úloh, predložila starostka obce Ing. Mária Ščepitová návrh
na používanie súkromného motorového vozidla na riešenie služobných úloh, čo umožňuje
zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
Návrh bol prerokovaný s poslancami na pracovnom stretnutí.
Navrhované motorové vozidlo súkromnej osoby: Bibiana Janitorová
ŠPZ:
KS007DL
Vodič motorového vozidla:
Stanislav Jurko
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. 52/07/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 52/07/2021
•
-

A. S c h v a ľ u j e :
používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely Obce Ličartovce
Motorové vozidlo súkromnej osoby : Bibiana Janitorová – KS007DL

Ličartovce dňa 14.07.2021

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

-
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Bod č. 12 - Obecný rozhlas
Po prerokovaní s poslancami Ing. Mária Ščepitová predložila návrh na realizáciu opravy
miestneho rozhlasu.
Starostka obce upovedomila občanov o skutočnostiach, ktoré viedli k nutnosti zaradiť tento
bod do programu OZ.
Uviedla, že po viacnásobnom objednaní čiastkovej opravy obecného rozhlasu z dôvodov
podnetov našich občanov a následnej realizácii opráv, nebola opravami zabezpečená
funkčnosť a prevádzkyschopnosť obecného rozhlasu v požadovanej kvalite. Preto čoraz
častejšie podnety od občanov apelujúce na nefunkčnosť obecného rozhlasu prinútili obec
k prijatiu opatrení, ktoré odstránia tento stav. Riešením na odstránenie tohto problému
je zabezpečenie opravy celého komplexu obecného rozhlasu a zabezpečiť úplnú funkčnosť
pre celú obec.
Hlasovanie: poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti – 5/0/1
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 53/07/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 53/07/2021
•
-

•
•
-

A. S c h v a ľ u j e
Zámer na opravu obecného rozhlasu v celej obci, v rámci k. ú. Ličartovce, ako
komplexného systému zabezpečujúceho informovanosť občanov, ktorí nevedia riešiť
prijatie oznámení obce inou formou. Rozsah predpokladanej hodnoty zákazky činí 15 tis.
– 20 tis. € s DPH.
B. S c h v a ľ u j e
Verejné obstarávanie na obstaranie zákazky „Oprava a rekonštrukcia obecného rozhlasu
v k. ú. Ličartovce“.
C. S c h v a ľ u j e
Financovanie zákazky „Oprava a rekonštrukcia obecného rozhlasu v k. ú. Ličartovce“
z finančných prostriedkov RF.

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
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D. S p l n o m o c ň u j e :
➢ starostku obce Ličartovce

-

k podpisu „Zmluvy“ na zákazku „Oprava a rekonštrukcia obecného rozhlasu v k. ú.
Ličartovce“ po vyhodnotení verejného obstarávania.

Ličartovce dňa 14.07.2021

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

Bod č. 13 - „Záver“
Po ukončení programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila.

.........................................
Stanislav Jurko
Zástupca starostky

Overovatelia zápisnice:

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

Mgr. Marek Fatľa

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

Mgr. Mária Tóthová

...........................................
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Otázky občanov obce Ličartovce – návrhy a podnety po zasadnutí OZ dňa 14.07.2021
V úvode tejto časti starostka obce osobne odovzdala p. Ing. Štefanovi Pončákovi písomné vyjadrenie
na jeho dopyty a informácie za obdobie od 06.08.2020 do 10.06.2021 s tým, že nie je potrebné čítať
všetky odpovede na jeho otázky. P. Ing. Štefan Pončák svojim podpisom potvrdil prevzatie
dokumentu odpovedí.

p. Ing. Štefan Pončák
- Reagoval na bod č. 9 programu OZ. Žiadal informáciu, kde presne bude chodník
vybudovaný, a aby do výstavby bola zaradená aj oprava kanálu nachádzajúceho
sa pri vstupnej bránke do areálu základnej školy, ktorý je otvorený a je tam riziko úrazu.
Starostka obce informovala, že oprava oplotenia areálu základnej školy s čím súvisí aj oprava
vpustu do dažďovej kanalizácie, bránky a veľkej brány bude predmetom rokovania v prípade
dostupnosti finančného príspevku. Tento problém kanálu je už mnoho rokov a nebol riešený.
Aktuálne bude vybudovaný chodník, po ktorom každodenne prechádzajú deti
do a zo základnej a materskej školy, seniori, rodičia s deťmi využívajúci detské ihrisko, ako
aj mnohí iní občania obce využívajúci prechod cez areál.
Vyjadril nesúhlas s bodom č.12 programu OZ a to konkrétne s komplexnou opravou
miestneho rozhlasu. Je názoru, aby sa reklamovala posledná oprava.
Starostka informovala, že čiastková oprava je nepostačujúca, nakoľko miestny rozhlas je už
zastaralý a postupne odchádzajú prijímače i batérie na jednotlivých zariadeniach rozhlasu.
Servis, ktorý bol vykonaný nesúvisí s aktuálnymi novými problémami obecného rozhlasu,
nie je čo reklamovať. Po prehliadke servisným technikom bolo zistené, že v piatich
zariadeniach chýbajú batérie alebo vysielače.
Rekonštrukcia obecného rozhlasu bola realizovaná v roku 2010. Rekonštrukciou bol zrušený
drôtový obecný rozhlas a nahradený bol bezdrôtovým. Celková uhradená výška
za rekonštrukciu miestneho obecného rozhlasu bola 45 209,28 €, z toho z vlastných
prostriedkov obce bolo uhradených 6 532,74 €. Ostatné financovanie bolo zrealizované
prostredníctvom transferov. Rekonštrukciu miestneho obecného rozhlasu realizovala firma
MN – Stav s. r. o., Ličartovce 227.
Chce vidieť vyúčtovanie príjmu za prenájom futbalového ihriska obcou Kendice,
nakoľko to neregistroval, aby to bolo uvedené v finančnej správe, ktorú predniesla
predsedníčka finančnej komisie.
Starostka ho informovala, že toho roku vzhľadom k epidemiologickej situácii sa priestory
futbalového ihriska ešte neprenajímali, takže nemohli byť ani príjmy a tiež z toho dôvodu
nemohli byť príjmy, že dodatky k zmluvám boli schvaľované na OZ, ktoré sa konalo
10.06.2021. A k spomínanému predneseniu finančnej správy povedala, že predsedníčka
finančnej komisie čítala správu o stave príjmov a výdavkov obce k 30.06.2021.
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Ďalšia otázka p. Ing. Štefana Pončáka bola, či je chodník taký dôležitý, že prioritnejšia
je oprava ihriska a budovy CVČ, že je v zlom stave a že vodovodné potrubie je zhrdzavené,
prasknuté.
Starostka obce povedala, že nemá vedomosť o zhrdzavenom potrubí a prasknutom potrubí,
a že ak chce vidieť zlý stav budovy nech sa príde pozrieť do budovy základnej školy.
Ešte raz zopakovala, že výstavba chodníka sa bude realizovať aj na základe podnetu rodičov,
ktorí sa boja o zdravie svojich detí.
p. Ing. Martin Macák
- Pýtal sa, či sa v blízkej budúcnosti plánuje oprava chodníka v časti „Valal“, nakoľko
vzhľadom na jeho stav nie je plne využiteľný. A podľa jeho názoru je veľmi potrebný, keďže
po tomto chodníku sa chodí do kostola, na vlak a aj do CSS Clementia a samozrejme
k domom občanov. Prechod po tomto chodníku je tiež nebezpečný, môže dôjsť k úrazu.
Povedal tiež, že voda z rigolu okolo chodníka preteká.
Starostka upozornila na to, že majitelia domov si pri úprave vjazdov na svoje pozemky
prerobili aj rigol, čím došlo k rôznorodosti úpravy a voda nepreteká tak, ako by mala.
Starostka upovedomila p. Macáka, že oprava chodníka bola starostkou predložená ešte v roku
2019 poslancom OZ v návrhu rozpočtu na rok 2020. Predložený návrh na opravu chodníka
v časti obce „Valal“ vrátane rigolu nebol akceptovaný. Povedala, že ak bude nejaká výzva,
Obec Ličartovce bude reagovať, aby sa získali finančné prostriedky na opravu chodníka
a priľahlého rigola. Starostka obce túto úlohu považuje za dosť prioritnú.
p. Vladimír Hrabovecký
- chcel informácie ohľadom zberného dvoru,
- žiadal o vyčistenie cesty v časti „Úvoz“, po predchádzajúcom daždi sú na ceste vyplavené
veľké kamene a blato.
Starostka ho uistila, že hneď na druhý deň pôjde zhodnotiť situáciu a podľa možnosti ju bude
riešiť. Zopakovala vyjadrenie z OZ konaného dňa 13.04.2021, ktoré znelo:
- 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 a nevypúšťať dažďovú vodu na cestu.
p. Jurko Viliam
- položil otázku, či výmena batérií v rozhlasových zariadeniach bude stať 17 tis. EUR ?
Starostka mu odpovedala, že ako už bolo spomenuté, nepôjde o výmenu batérií, ale
o rekonštrukciu celého komplexu obecného rozhlasu.

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 14.07.2021

p. Marek Kmec
- Pripojil sa k dotazu p. Vladimíra Hraboveckého, či si sami majú zametať cestu. Žiada
o okamžité riešenie situácie.
Starostka sa spýtala, či majú nejaký návrh na okamžité riešenie. Pán Kmec povedal, že
problém nastal, keď tam boli do zeme zakopané zvodové rúry, že predtým voda stekala
do rigolu. Starostka: ako mohla voda stekať do rigolu, keď práve to bol dôvod na riešenie
dažďovej vody na Úvoze, aby odtekala tam, kam má. Opakujem: Povrch „cesty“ je klopený
na opačnú stranu, riešením je legalizácia pozemkov na miestnu, účelovú komunikáciu
a následná úprava povrchu komunikácie. Nie je to tak, že problém nastal, keď tam boli
do zeme zakopané zvodové rúry – dažďová voda sa do rigola ani nedostala, nakoľko časť
vody stekala po druhej strane a pre zdemolovaný rigol tiekla skôr po celej ceste ako v rigole.
Starostka skonštatovala, že vzhľadom na situáciu, ktorú opísala v bode č. 8 programu OZ je
táto situácia ťažko riešiteľná, a povedala prítomným, že rada prijme návrhy na dočasné
riešenie situácie. Odpoveďou na jeho otázku je aj v odpovedi pánovi Vladimírovi
Hraboveckému. Každý, kto sa vie napojiť na dažďovú kanalizáciu môže tak urobiť. V zmysle
stavebných povolení každý, kto postavil RD má v texte stavebného povolenia uvedené ako
má nakladať s dažďovými vodami. Aktuálna situácia s búrkami je veľmi zlá na území celého
Slovenska. Naša obec neriešila také problémy ako malo mnoho obcí na Slovensku. Preto
prosím o pomoc občanov, vlastníkov pozemkov, ktorí žijú v časti Úvoz a Hôrka
pri udržiavaní cesty pre zabezpečenie prejazdu, ich pomoc je len vítaná.
p. Jurko Andrej
- Požiadal o zabezpečenie sociálneho zariadenia na futbalovom ihrisku do 01.08.2021,
nakoľko sa vtedy začína futbalová sezóna.
- Položil otázku na predsedníčku finančnej komisie, či je možné uvoľniť peniaze na opravu
ďalšej šatne na ihrisku.
Starostka ho uistila, že sociálne zariadenie do 01.08.2021 bude urobené, ale oprava ďalšej
šatne zatiaľ nemôže byť realizovaná, nakoľko aktuálne sú prioritné iné veci – napr. materská
škola, základná škola. Zároveň konštatovala, že táto otázka je úplne zbytočná
a pre nezainteresovaných občanov zavádzajúca, nakoľko oprava pánskeho WC pod tribúnou
bola dohodnutá už pri dohodnutí opravy šatne pre rozhodcov.

