
 Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce       Ličartovce dňa 05.08.2021 

 
 

Zápisnica a uznesenia zo zasadania 

Obecného zastupiteľstva zo dňa 05.08.2021 
 

 

 

Prítomní :    Ing. Mária Ščepitová 

Stanislav Jurko 

Mgr. Mária Tóthová 

Ing. Stanislav Švihura 

Katarína Sokolová 

Mgr. Marek Fatľa 

Pavol Jurko 

Marek Žolko 

 

(viď príloha prezenčná listina) 

 

Program : 

1. Otvorenie. 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

4. Zámer prenájmu futbalového ihriska a šatní pre 1. FC TATRAN Prešov. 

5. Zmluva o nájme futbalového ihriska a priestorov šatní budovy CVČ                                               

č. 01/08/2021/ZoN pre 1. FC TATRAN Prešov. 

6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 04/08/2021. 

7. Krízový štáb Obce Ličartovce. 

8. Záver. 

 

 

Bod č. 1 – Otvorenie 

 

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

zišli 7 zo 7– ich poslancov, čo znamená, že OZ je uznášaniaschopné. Následne prítomných 

poslancov oboznámila s programom obecného zastupiteľstva. Starostka obce predniesla návrh 

na doplnenie programu nasledovne: 

 

- Mení a dopĺňa sa bod č. 8 – Započítanie vzájomných pohľadávok. 

- Bod pôvodného programu č. 8 sa mení a označuje ako bod č. 9. 

 

 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za takto doplnený program s tým, že všetci prítomní 

poslanci hlasovali v pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0. 
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K bodu bolo prijaté : 

 

Uznesenie č. 54/08/2021 

 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 54/08/2021 

 

• S c h v a ľ u j e   : 

 

- doplnený program zasadnutia OZ v Ličartovciach konaného dňa 05.08.2021 

nasledovne: 

1. Otvorenie. 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

4. Zámer prenájmu futbalového ihriska a šatní pre 1. FC TATRAN Prešov. 

5. Zmluva o nájme futbalového ihriska a priestorov šatní budovy CVČ                                               

č. 01/08/2021/ZoN pre 1. FC TATRAN Prešov. 

6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 04/08/2021. 

7. Krízový štáb Obce Ličartovce. 

8. Započítanie vzájomných pohľadávok. 

9. Záver. 

 

 

Ličartovce dňa 05.08.2021      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

     starostka obce 

 

 

 

Bod č. 2 – Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starostka obce navrhla aby: 

 

- zapisovateľom  na zasadnutí OZ konaného dňa 05.08.2021 bola: Stopková Adriana 
- overovateľmi zápisnice na zasadnutí OZ konaného dňa 05.08.2021 boli:  

Ing. Stanislav Švihura, Marek Žolko  
 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali                  

v pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0. 

 

K bodu bolo prijaté : 
 

Uznesenie č. 55/08/2021 
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Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 55/08/2021 

• S c h v a ľ u j e   : 

 

- zapisovateľa na zasadnutí OZ konaného dňa 05.08.2021: Stopková Adriana 
- overovatelia zápisnice zo zasadnutia OZ konaného dňa 05.08.2021:  Ing. Stanislav 

Švihura, Marek Žolko 

 

 

 

Ličartovce dňa 05.08.2021      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 

 

Bod č. 3 – Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

 

Predkladá: Ing. Mária Ščepitová, starostka obce 

 

Starostka obce oboznámila prítomných o plnení schválených uznesení zo zasadnutia 

predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.07.2021. Konštatovala, že 

uznesenia boli splnené a priebežne sú plnené. 

 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 56/08/2021  

 

• 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 14.07.2021. 

                                                                    

 

Ličartovce dňa 05.08.2021      ...........................................

          Ing. Mária ŠČEPITOVÁ 

                               starostka obce 

 

 

Bod č. 4 - Zámer prenájmu futbalového ihriska a šatní pre 1. FC TATRAN Prešov. 

Predkladá: Ing. Mária Ščepitová po prerokovaní na pracovnom stretnutí s poslancami OZ 

obce Ličartovce. 

 

Starostka oboznámila prítomných, že na základe podnetu zástupcov miestneho FK Ličartovce 

a 1. FC TATRAN Prešov bol prerokovaný zámer o možnosti prenájmu futbalového ihriska 
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Ličartovce a šatní budovy CVČ pre zabezpečenie účelu zámeru 1. FC TATRAN Prešov. 

Zámer bol prerokovaný s poslancami, finančnou komisiou a hlavným kontrolórom obce. 

 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali             

v pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0.       

 

K bodu bolo prijaté : 
 

Uznesenie č. 57/08/2021 
 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 57/08/2021 

 

• S c h v a ľ u j e 

- Zámer na nájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom 

futbalového ihriska Ličartovce a šatní budovy CVČ pre potreby 1. FC TATRAN 

Prešov  

 

Ličartovce dňa 05.08.2021      ...........................................

          Ing. Mária ŠČEPITOVÁ 

                               starostka obce 

 

 

Bod č.  5. -  Zmluva o nájme futbalového ihriska a priestorov šatní budovy CVČ pre                   

1. FC TATRAN Prešov. 

Materiál predkladá: Ing. Mária Ščepitová po prerokovaní na pracovnom stretnutí s poslancami 

OZ obce Ličartovce. 

Starostka oboznámila prítomných, že na základe podnetu zástupcov FK Ličartovce a 1. FC 

TATRAN Prešov bol predložený zámer o možnosti prenájmu futbalového ihriska Ličartovce                             

pre zabezpečenie účelu zámeru 1. FC TATRAN Prešov pre družstvo 17 a 19 ročných 

a prenájom futbalového ihriska a šatní sa bude riadiť platnou a účinnou zmluvou. 

- Obec Ličartovce je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemku, 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“ o výmere 15 515 m2 a parcela č. KNC 

č. 326/3 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 194 m2 - budova 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“ o výmere 194 m2. 
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- Predmetom nájmu sú futbalové ihrisko - parcela registra "C", parcelné číslo 326/1 

a nebytové priestory budovy – šatne, parcela registra „C“, parcelné číslo 326/3 v zmysle 

popisu Článku II. bod 1. 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali                   

v pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0. 

 

K bodu bolo prijaté : 
 

Uznesenie č. 58/08/2021 
 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 58/08/2021   

 

•  S c h v a ľ u j e   : 

 

- Uzavretie Zmluvy o nájme futbalového ihriska a priestorov šatní budovy CVČ                           

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“ o výmere 15 515 m2 a parcela č. KNC č. 326/3 – Zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 194 m2 - budova 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“ o výmere 194 

m2. 

 

v zmysle účelu zámeru pre 1. FC TATRAN Prešov. 

 

•   S p l n o m o c ň u j e   : 

 

➢ starostku obce Ličartovce 

 

- k podpisu „“Zmluvy o nájme futbalového ihriska a priestorov šatní budovy CVČ                      

č. 01/08/2021/ZoN“ s 1. FC TATRAN Prešov. 

 

 

 

Ličartovce dňa 05.08.2021      ...........................................

          Ing.  Mária ŠČEPITOVÁ 

                               starostka obce  

 

Bod č. 6  – Úprava rozpočtu – „Rozpočtové opatrenie č. 04/08/2021. 

Materiál predkladá: 

Finančná komisia po prerokovaní s poslancami OZ obce Ličartovce. 
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Dokument bol prerokovaný na pracovnom stretnutí Finančnej komisie za účasti poslancov 

dňa 03.08.2021. Dokumenty k úprave rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 04/08/2021 bolo 

zaslané členom komisie dňa 31.07.2021. 

 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali               

v pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0. 

 

K bodu bolo prijaté : 
 

Uznesenie č. 59/08/2021 
 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 59/08/2021 

 

•  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. 04/08/2021. 

 

• S c h v a ľ u j e   : 

 

- Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu v súlade s rozpočtovým opatrením 

č. 04/08/2021 na akcie schválené OZ nasledovne: 

1. „Programové vybavenie pre Obecný úrad Ličartovce“ schválené OZ zo dňa 

11.12.2020 Uznesením č. 98/12/2020 vo výške predpokladaných nákladov 15 tis. €. 

2. „Rekonštrukcia obecného rozhlasu“ schválené OZ zo dňa 14.07.2021 Uznesením       

č. 53/07/2021 vo výške predpokladaných nákladov 17 tis. €. 

3. „Geodetické a kartografické služby pre Obec Ličartovce“  schválené OZ zo dňa 

14.07.2021 Uznesením č. 46/07/2021 vo výške predpokladaných nákladov v roku 

2021 - 10 tis. €. 

4. Výzva na projekt „Rozšírenie kanalizácie v obci Ličartovce“ – napojenie sa                      

na existujúcu ČOV vo výške predpokladaných nákladov 5 400,00 €. 

5. Výzva „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl“ – projektová 

dokumentácia na stavbu „Materská škola Obce Ličartovce“ schválené OZ zo dňa 

14.07.2021 Uznesením č. 51/07/2021, body C.; E. a F.  vo výške predpokladaných 

nákladov 3 741,00 €. 

 

 

 

Ličartovce dňa 05.08.2021      ...........................................

          Ing.  Mária ŠČEPITOVÁ 

                               starostka obce  
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Bod č. 7 – Krízový štáb Obce Ličartovce. 

 

Materiál predkladá: Ing. Mária Ščepitová.  

 
Starostka vysvetlila poslancom, že dôvodom zmeny podpredsedu krízového štábu je zmena 

zástupcu starostu a predložila na schválenie novú Zriaďovaciu listinu Krízového štábu Obce 

Ličartovce a Štatútu Krízového štábu Obce Ličartovce, kde podpredseda je aktuálne zástupca 

starostky, pán Stanislav Jurko. 

Krízový štáb Obce Ličartovce 

a) predseda krízového štábu :  Ing. Mária Ščepitová 

b) podpredseda:    p. Stanislav Jurko                             

c) členovia krízového štábu :  Ing. Alena Švihurová 

  Ing. Jozef Stupianský 

  p. Eduard Sabol 

 

 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali              

v pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0. 

 

K bodu bolo prijaté : 
 

Uznesenie č. 60/08/2021 
 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 60/08/2021 

 

•  S c h v a ľ u j e   : 

 

- zmenu Zriaďovacej listiny Krízového štábu Obce Ličartovce a zmenu Štatútu 

Krízového štábu Obce Ličartovce. Ide o zmenu podpredsedu krízového štábu, ktorou      

sa za podpredsedu krízového štábu vymenúva Stanislav Jurko v zmysle § 10 písm. a) 

zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny 

a vojnového stavu. 

 

Po schválení zmeny Zriaďovacej listiny Krízového štábu Obce Ličartovce a zmeny Štatútu 

Krízového štábu Obce Ličartovce, vyzvala starostka p. Stanislava Jurka o podpísanie 

Menovacieho dekrétu. 

 

 

 

Ličartovce dňa 05.08.2021      ...........................................

          Ing.  Mária ŠČEPITOVÁ 
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                               starostka obce  

 

 

Bod č. 8 – právny spor s JFAMILY- započítanie pohľadávky 

 

Predkladá: Ing. Mária Ščepitová, starostka obce 

 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali              

v pomere za/zdržal sa/proti - 7/0/0. 

 

K bodu bolo prijaté : 
 

Uznesenie č. 61/08/2021 
 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 61/08/2021 

 

• A.  B e r i e   n a   v e d o m i e  : 

 

- vznik a zánik vzájomných pohľadávok Obce Ličartovce, Ličartovce súp. č. 239, 082 

03, IČO: 00 327 361 a spoločnosti JFAMILY s.r.o.,  Ličartovce, súp. č. 329, 082 03, IČO: 50 

755 293, ktoré boli potvrdené Okresným súdom v Prešove "Rozsudkom v mene Slovenskej 

republiky zo dňa 25. novembra 2020" a Krajským súdom v Prešove "Rozsudkom v mene 

Slovenskej republiky zo dňa 27. mája 2021". 

 

• B.   S c h v a ľ u j e  : 

 

- započítanie vzájomných pohľadávok medzi Obce Ličartovce, Ličartovce súp. č. 239, 

082 03, IČO: 00 327 361 a spoločnosti JFAMILY s.r.o., Ličartovce, súp. č. 329, 082 03, IČO: 

50 755 29, 

 

- doručenie písomnosti o započítaní vzájomných pohľadávok medzi Obce Ličartovce, 

Ličartovce súp. č. 239, 082 03, IČO: 00 327 361 a spoločnosti JFAMILY s.r.o., Ličartovce, 

súp. č. 329, 082 03, IČO: 50 755 29 spoločnosti  JFAMILY s.r.o., Ličartovce, súp. č. 329, 082 

03, IČO: 50 755 2. 

 

 

 

 

Ličartovce dňa 05.08.2021      ...........................................

          Ing.  Mária ŠČEPITOVÁ 

                               starostka obce  
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Bod č. 9 – Záver 

Po  ukončení  programu  starostka  obce  poďakovala  prítomným  za  účasť  a zasadnutie  

obecného zastupiteľstva ukončila. 

Po ukončení zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka obce dala občanom obce Ličartovce 

priestor na otázky. 

 

 

 

 

 

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

    Stanislav Jurko                 Ing. Mária Ščepitová 

Zástupca starostky obce           starostka obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Stanislav Švihura          …………........…….. 

 

 

    Marek Žolko                        ……………........….. 

 

 

 

Vyvesené a zverejnené:      13. augusta 2021 
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Otázky občanov obce Ličartovce – návrhy a podnety po zasadnutí OZ dňa 05.08.2021   

p. Terézia Šmalecová  

- či bude v dohľadnej dobe vybudovaná kanalizácia na ulici, kde býva 

Starostka informovala prítomných, že v súčasnosti je vyhlásená výzva na dobudovanie 

kanalizácie pre obce s počtom obyvateľov nad 2000 obyvateľov. 

p. Vladimír Hrabovecký 

- požiadal o informáciu týkajúcu sa výšky výberu miestnych daní a poplatkov.  

Uvedenú informáciu mu následne podala p. Mgr. Mária Tóthová, kde sa % výber daní 

pohybuje na úrovni 60 % pri daň a z nehnuteľnosti  a 70%  za poplatok za komunálny odpad 

p. Jaroslav Babčák 

- obecný rozhlas je v dezolátnom stave, preto netreba špekulovať a treba ho dať 

konečne opraviť 

- odpad poctivo separujem, ale nepociťujem žiaden benefit poskytnutia nejakej úľavy, 

naopak poplatky sa neustále zvyšujú  

Starostka informovala prítomných, že v súčasnosti má KOSIT a. s. Košice rozpracovaný 

projekt na čipovanie odpadových nádob a riešenie vážneho systému zberu komunálneho 

odpadu. Po zavedení tohto typu zberu komunálneho odpadu bude obec riešiť nové znenie 

ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia k oblasti nakladania s komunálnym odpadom 

a poplatkami s tým súvisiacimi. 

p. Miroslav Šmalec 

- taktiež súhlasím, aby sa uskutočnila akcia,, Oprava obecného rozhlasu“  

- chcem sa opýtať, či obec ešte neprehodnotí  v Zmluve o nájme futbalového ihriska 

a priestorov šatní budovy CVČ pre 1. FC TATRAN Prešov - najmä výšku nájmu , kde 

náklady na údržbu sú oveľa vyššie ako profit, čo obec získa za nájom 

- mám dotaz, či nie je lepšie dokončiť jednu akciu a prejsť na realizáciu ďalšej, ako mať 

rozpracované tri až štyri akcie, a ani jedna nie je dokončená 

Odpovede: 

- Podmienky pre túto jesennú sezónu roku 2021 pre 1. FC TATRAN Prešov už boli 

dohodnuté a potvrdené uznesením OZ. V prípade, že 1. FC TATRAN Prešov by obec 
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požiadal o nájom aj na budúce sezóny, budeme rokovať o ich požiadavke. Výsledkom 

by teda malo byť čo najvýhodnejšie riešenie pre obec. 

- Je potrebné konkrétne zadefinovať rozpracované – ktoré ? Ak sa myslí 

rozpracovanosť lokality „Úvoz“ dokončenie sa bude realizovať po obhliadke a vydaní 

posudku odborne spôsobilou osobou „geológom“. K dnešnému dňu, na základe 

podanej žiadosti o vydanie posudku nebola na obec doručená informácia o termíne 

obhliadky.   

- Na Obecný úrad neboli doručené žiadne žiadosti s možnosťou napojenia sa                           

na dažďovú kanalizáciu, čo by vo veľkej miere pomohlo tomu, aby sa dažďové vody 

dostali tam, kam patria, nie na verejné priestranstvo, ale do dažďovej kanalizácie. Túto 

možnosť pre rodinné domy, ktoré sú v lokalite Hôrka  sme už viacnásobne 

prezentovali na zasadnutiach OZ. (zverejnené na web stránke obce pri zasadnutiach 

OZ) 

- Obec tiež aktuálne rieši zmenu druhu pozemku, na ktorom „je/nie je  komunikácia“. 

(aktuálne je to druh pozemku „zastavaná plocha a nádvorie“ a „ostatná plocha“ – 

pozemok registra E – pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.                  

Po vykonaní všetkých činností súvisiacich s predložením žiadostí na Kataster môže 

obec začať riešiť ďalšie aktivity v rámci finančných možností obce, prípadne ak bude 

zverejnená vhodná výzva, obec podá žiadosť o poskytnutie príspevku formou dotácie 

na príslušný kalendárny rok. 


