Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 06.10.2021

Zápisnica a uznesenia zo zasadania
obecného zastupiteľstva zo dňa 06.10.2021
Prítomní : Ing. Mária Ščepitová
Stanislav Jurko
Mgr. Mária Tóthová
Mgr. Marek Fatľa
Katarína Sokolová
Pavol Jurko
(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 – zmena
vlastníka.
5. Zmluva o nájme futbalového ihriska a priestorov šatní budovy CVČ
č.
02/09/2021/ZoN. 1. FC TATRAN Prešov – zmena vlastníka.
6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 05/09/2021.
7. Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácií na rok 2022.
8. Zverenie majetku obce do správy Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. –
„Verejný vodovod v obci Ličartovce“.
9. Zverenie majetku obce do správy Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. –
„Vodohospodárske zariadenia verejnej kanalizačnej siete v obci Ličartovce“.
10. Schválenie ÚIK a členov komisií: „Vyraďovacia komisia“ a „Likvidačná komisia“.
11. Schválenie „Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov“ na rok 2022.
12. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci a právnej poradenskej služby na rok 2022.
13. Oplotenie areálu ZŠ, MŠ a OcÚ Ličartovce.
14. Interný predpis o prenájme strojov a zariadení na území obce Ličartovce
15. Záver.

Bod č. 1 – Otvorenie
Starostka obce privítala prítomných poslancov a občanov obce a skonštatovala že sa zišli 5
zo 7– ich poslancov, čo znamená, že OZ je uznášaniaschopné.
Starostka prítomných poslancov oboznámila s programom obecného zastupiteľstva
a upovedomila prítomných, že v zmysle Vyhlášky 241/2021 s účinnosťou od 16.08.2021
Obec Ličartovce uskutočňuje zasadnutia OZ na základe ustanovení uvedenej vyhlášky.
Zasadnutia sa uskutočňujú v režime „OTP“. Stále je potrebné dodržiavať všetky
protiepidemiologické opatrenia. Pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti máme
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zabezpečené v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých povinností – protiepidemiologických
opatrení vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy - zákaz
podávania rúk, povinné ochranné rúško, dodržanie vzdialenosti medzi osobami minimálne 2
m, dezinfekcia rúk, povinný zoznam účastníkov podujatia.
Starostka predniesla návrh na doplnenie programu OZ konaného dňa 06.10.2021:
Bod č. 15 – Geodetické a kartografické služby – zadanie objednávky
Pôvodný bod č. 15 sa mení na bod č. 16.
Hlasovanie: poslanci následne hlasovali za predložený návrh programu. Prítomní poslanci
hlasovali v pomere za/zdržal sa/proti - 5/0/0.
K bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 62/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení č. 62/10/2021
• S ch v a ľ u j e :
-

program zasadnutia OZ v Ličartovciach konaného dňa 06.10.2021

Ličartovce dňa 06.10.2021

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

Bod č. 2 – Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce navrhla aby:
- zapisovateľom na zasadnutí OZ bola: Ing. Lenka Štofková
- overovateľmi zápisnice na zasadnutí OZ boli: Mgr. Mária Tóthová a Katarína Sokolová
Hlasovanie: poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti - 5/0/0.
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K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 63/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení č. 63/10/2021
• S c h v a ľ u j e:
- za zapisovateľa zasadnutia OZ Ličartovce konaného dňa 06.10.2021:
Ing. Lenka Štofková
- za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ Ličartovce konaného dňa 06.10.2021
Mgr. Mária Tóthová a Katarína Sokolová

Ličartovce dňa 06.10.2021

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

Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 05.08.2021
Starostka obce oboznámila prítomných o plnení schválených uznesení zo zasadnutia
predchádzajúceho OZ. Konštatovala, že uznesenia boli splnené a priebežne sú plnené.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 64/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 64/10/2021
• Berie na
-

vedomie

stav plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ličartovce
konaného dňa 05.08.2021.

Ličartovce dňa 06.10.2021

...........................................
Ing. Mária ŠČEPITOVÁ
starostka obce
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Bod č. 4 – Zámer prenájmu futbalového ihriska a šatní pre 1. FC TATRAN Prešov –
zmena vlastníka
Starostka oboznámila prítomných, že na základe zmeny vlastníka 1. FC TATRAN Prešov bol
prerokovaný zámer o možnosti prenájmu futbalového ihriska Ličartovce a šatní budovy CVČ
pre zabezpečenie účelu zámeru 1. FC TATRAN Prešov. Zámer bol prerokovaný s poslancami
a hlavným kontrolórom obce.
Zámer
na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet prenájmu :
Futbalové ihrisko obce Ličartovce a priestory budovy CVČ na
obecných pozemkoch parc. KNC č. 326/1 – Ostatná plocha o výmere 15 515 m2 a parc. KNC
č. 326/3 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 194 m2, vedené v LV č. 374 v k. ú.
Ličartovce
Nájomca : 1. FC Tatran Prešov
Doba prenájmu : zápasy od 01. októbra 2021 a jesenná futbalová sezóna v roku 2021.
Cena prenájmu :
dvojzápas

100,00 EUR/za 1 futbalový zápas/; 200,00 EUR / za 1 futbalový

Ostatné dojednania: nájomca, 1. FC Tatran Prešov zabezpečí po ukončení zápasov čistotu,
poriadok a dezinfekciu šatní a ostatné činnosti súvisiace s organizáciou a zabezpečením
futbalového zápasu.
Účel využitia: Futbalové ihrisko priestory budovy CVČ budú využité v rámci procesu
zabezpečenia futbalových zápasov a udržania futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov,
s dôrazom na rozvoj a udržanie športu na úrovni mesta Prešov, okresného mesta Prešov, tiež
na úrovni krajského mesta Prešov a v neposlednom rade aj na úrovni Slovenskej republiky.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 5/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 65/10/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 06.10.2021

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 65/10/2021
• A. 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 06.10.2021

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

Bod č. 5 – Zmluva o nájme futbalového ihriska a priestorov šatní budovy CVČ pre 1. FC
TATRAN Prešov – zmena vlastníka.
Starostka oboznámila prítomných, že na základe zmeny vlastníka 1. FC TATRAN Prešov bol
predložený zámer o možnosti prenájmu futbalového ihriska Ličartovce pre zabezpečenie
účelu zámeru 1. FC TATRAN Prešov 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.

- 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 súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 5/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 66/10/2021
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Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 66/10/2021
•

A. 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.
•

B. 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. 02/09/2021/ZoN“ s 1. FC TATRAN Prešov.

Ličartovce dňa 06.10.2021

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

Bod č. 6 – Úprava rozpočtu – „Rozpočtové opatrenie č. 05/10/2021.“
Materiál predložila Finančná komisia po prerokovaní s poslancami OZ obce Ličartovce.
Dokument bol prerokovaný na pracovnom stretnutí Finančnej komisie za účasti poslancov
dňa 22.09.2021. Dokumenty k úprave rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 05/10/2021 bolo
zaslané členom komisie dňa 22.09.2021.
Mgr. Mária Tóthová prečítala obsah rozpočtového opatrenia, kde dochádza k zmene –
navýšenie rozpočtu o 20 885,00 Eur v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Rozpočtové
opatrenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 5/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 67/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 67/10/2021
•

A. B e r i e n a
•
-

•
-

vedomie a Schvaľuje :

Úpravu rozpočtu – „Rozpočtové opatrenie č. 05/10/2021.
B. S c h v a ľ u j e :
Realizáciu výdavkov z finančných prostriedkov rezervného fondu nasledovne:
1. Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Obce Ličartovce.
2. Oprava výtlkov v obci Ličartovce vrátane opravy v časti obce Úvoz.
3. Projektová dokumentácia „Rozšírenie kanalizácie v obci Ličartovce“ – DPH.
4. Oplotenie areálu ZŠ, MŠ a OcÚ.
C. S c h v a ľ u j e :
Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu v súlade s rozpočtovým opatrením
č. 05/09/2021 na akcie schválené OZ nasledovne:
1. Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Obce Ličartovce vo výške 12 000,00 Eur.
2. Oprava výtlkov v obci Ličartovce vrátane opravy v časti obce Úvoz vo výške
4 500,00 Eur.
3. Projektová dokumentácia „Rozšírenie kanalizácie v obci Ličartovce“ – DPH vo
výške 1 080,00 Eur.
4. Oplotenie areálu ZŠ, MŠ a OcÚ Ličartovce vo výške 6 000,00 Eur

Ličartovce dňa 06.10.2021

..........................................
Ing. Mária Ščepitová
starostka obce
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Bod č. 7 – Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácií na rok 2022.
Materiál predkladá:
Ing. Mária Ščepitová po prerokovaní na pracovnom stretnutí s poslancami OZ obce
Ličartovce

1. Schválenie podania žiadosti „Ličartovce
na poskytnutie dotácie na rok 2022.

–

rozšírenie

stokovej

siete“

Starostka obce oboznámila prítomných, že obci Ličartovce nebola schválená žiadosť
o poskytnutie dotácie na rok 2021, ktorá bola doručená na Environmentálny
fond Bratislava v roku 2020. Keďže na portáli Environmentálneho fondu je už
nová výzva na rok 2022 a vzhľadom k tomu, že uvedená akcia patrí medzi priority riešenia
aktivít obce, navrhla podanie žiadosti aj na rok 2022. Celkový predpokladaný náklad
predstavuje sumu 210 526,33 €, z toho dotácia vo výške 200 000,00 € a predpokladané
spolufinancovanie obce predstavuje sumu 10 526,33 €.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili
v pomere za/zdržal sa/proti - 5/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 68/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 68/10/2021
•
-

A. S c h v a ľ u j e :
Podanie žiadosti „Ličartovce – rozšírenie stokovej siete“ na poskytnutie dotácie na rok
2022.

•

B. S c h v a ľ u j e :
- 5 % spolufinancovanie projektu „Ličartovce – rozšírenie stokovej siete“ z poskytnutej
dotácie na rok 2022 z finančných prostriedkov rezervného fondu.

•

C.

Splnomocňuje:

➢ starostku obce Ličartovce
-

k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP projektu „Ličartovce – rozšírenie stokovej siete“
na poskytnutie dotácie na rok 2022.

Ličartovce dňa 06.10.2021

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

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
2. Schválenie podania žiadosti „Rozšírenie
na poskytnutie dotácie na rok 2022.

Ličartovce dňa 06.10.2021
kanalizácie

v obci

Ličartovce“

Starostka obce oboznámila prítomných, že obci Ličartovce nebola schválená žiadosť
o poskytnutie dotácie na rok 2021, ktorá bola doručená na Environmentálny
fond Bratislava v roku 2020. Keďže na portáli Environmentálneho fondu je už
nová výzva na rok 2022 a vzhľadom k tomu, že uvedená akcia patrí medzi priority riešenia
aktivít obce, navrhla podanie žiadosti aj na rok 2022. Celkový predpokladaný náklad
predstavuje sumu 216 000,00 €, z toho dotácia vo výške 200 000,00 € a spolufinancovanie
obce predstavuje sumu 10 800,00 €.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 5/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 69/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 69/10/2021
•

A.
-

•

B.
-

•

C.

Schvaľuje :

Podanie žiadosti „Rozšírenie kanalizácie v obci Ličartovce“ na poskytnutie dotácie na
rok 2022.
Schvaľuje :
5 % spolufinancovanie projektu „Rozšírenie kanalizácie v obci Ličartovce“
z poskytnutej dotácie na rok 2022 z finančných prostriedkov rezervného fondu.
Splnomocňuje:

➢ starostku obce Ličartovce
-

k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP projektu „Rozšírenie kanalizácie v obci
Ličartovce“ na poskytnutie dotácie na rok 2022.

Ličartovce dňa 06.10.2021

..........................................
Ing. Mária Ščepitová
starostka obce
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3. Schválenie podania žiadosti „Ličartovce – vjazd na zberný dvor a kompostovisko“
na poskytnutie dotácie na rok 2022.
Starostka obce oboznámila prítomných, že obci Ličartovce nebola schválená žiadosť
o poskytnutie dotácie na rok 2021, ktorá bola doručená na Environmentálny
fond Bratislava v roku 2020. Keďže na portáli Environmentálneho fondu je už
nová výzva na rok 2022 pre oblasť „C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového
hospodárstva z pohľadu odpadov na rok 2022 – činnosť C2“ a vzhľadom k tomu, že uvedená
akcia patrí medzi priority riešenia aktivít obce, navrhla podanie žiadosti aj na rok 2022.
Celkový predpokladaný náklad predstavuje sumu 121 664,07 €, tento môže byť zmenený
v závislosti s realizáciou verejného obstarávania. V tomto čase sme vychádzali z cien
zistených začiatkom roka 2021.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 5/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 70/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 70/10/2021
•

A.
-

•

B.
-

•

C.

Schvaľuje :

Podanie žiadosti „Ličartovce – vjazd na zberný dvor a kompostovisko“ na poskytnutie
dotácie na rok 2022.
Schvaľuje :
5 % spolufinancovanie projektu „Ličartovce – vjazd na zberný dvor a kompostovisko“
z poskytnutej dotácie na rok 2022 z finančných prostriedkov rezervného fondu.
Splnomocňuje:

➢ starostku obce Ličartovce
-

k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP projektu „Ličartovce – vjazd na zberný dvor
a kompostovisko“ na poskytnutie dotácie na rok 2022.

Ličartovce dňa 06.10.2021

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

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 06.10.2021

4. Schválenie podania žiadosti „Mechanizácia na zber, triedenie a zhodnotenie
odpadu v Ličartovciach“ na poskytnutie dotácie na rok 2022.
Starostka obce oboznámila prítomných, že obci Ličartovce nebola schválená žiadosť
o poskytnutie dotácie na rok 2021, ktorá bola doručená na Environmentálny
fond Bratislava v roku 2020. Keďže na portáli Environmentálneho fondu je už
nová výzva na rok 2022 pre oblasť „C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového
hospodárstva z pohľadu odpadov na rok 2022 – činnosť C4“ a vzhľadom k tomu, že uvedená
akcia patrí medzi priority riešenia aktivít obce, navrhla podanie žiadosti aj na rok 2022.
Celkový predpokladaný náklad predstavuje sumu 70 000,00 €, tento môže byť zmenený
v závislosti s realizáciou verejného obstarávania. V tomto čase sme vychádzali z cien
zistených začiatkom roka 2021. Oblasť „C4“ nemá spolufinancovanie = 0 %, dotácia je
poskytovaná vo výške 100 % žiadanej sumy.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 5/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 71/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 71/10/2021
•

A.
-

•

B.

Schvaľuje :

Podanie žiadosti „Mechanizácia na zber, triedenie
v Ličartovciach“ na poskytnutie dotácie na rok 2022.

a zhodnotenie

odpadu

Splnomocňuje:

➢ starostku obce Ličartovce
- k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP projektu „Mechanizácia na zber, triedenie
a zhodnotenie odpadu v Ličartovciach“ na poskytnutie dotácie na rok 2022.

Ličartovce dňa 06.10.2021

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

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 06.10.2021

Bod č. 8 - Zverenie majetku obce do správy Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a. s. – „Verejný vodovod v obci Ličartovce“.
Materiál predkladá:
Ing. Mária Ščepitová po prerokovaní na pracovnom stretnutí s poslancami OZ obce
Ličartovce
Na základe oznámenia prevádzky VaK Prešov, Generálne riaditeľstvo VVS, a.s. vrátili
Zmluvy o výkone správy po kúpe časti majetku a je potrebné doložiť nový výpis z uznesenia
OZ vzhľadom k tomu, že ide o novú zmluvu . Zmluva o výkone správy majetku obce tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti – 5/0/0
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 72/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 72/10/2021
•
-

A.

Prerokovalo :

Návrh Zmluvy o výkone správy majetku obce Ličartovce s Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s. – „Verejný vodovod v obci Ličartovce“
➢ Bez pripomienok

•

B.

Schvaľuje :

1. zverenie majetku obce „miestnych rozvodov verejného vodovodu v obci Ličartovce“
do správy pre Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. s obstarávacou cenou
41 520,00,- € bez DPH
2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
/definovať zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas výkonu správy,
najdôležitejšie práva a povinnosti zmluvných strán/ - výtlačné potrubie, ČS, iné – oplotenie,
elektrická prípojka k VDJ. Výtlačné potrubie – materiál PVC, DN 80 mm, dĺžka 1 414,2 m;
Zásobné potrubie – materiál PVC, DN 150mm, dĺžka 358,5 m; Čerpacia stanica šachtová, Vrt
VSL – 1; Oplotenie ČS; Prístupová cesta k ČS; Elektrická prípojka k vodojemu; Prístupová
cesta k vodojemu.
Ostatné podmienky sú predmetom „Zmluvy o výkone správy majetku obce
Ličartovce“ – „Verejný vodovod v obci Ličartovce“.

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 06.10.2021

Z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 5 poslanci.
- za schválenie návrhu zmluvy hlasovali
- proti schváleniu návrhu zmluvy hlasovali

Ličartovce dňa 06.10.2021

5 poslanci
0 poslanci

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

Bod č. 9- Zverenie majetku obce do správy Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a. s. – „Vodohospodárske zariadenia verejnej kanalizačnej siete v obci Ličartovce“.
Materiál predkladá:
Ing. Mária Ščepitová po prerokovaní na pracovnom stretnutí s poslancami OZ obce
Ličartovce.
Na základe oznámenia prevádzky VaK Prešov, Generálne riaditeľstvo VVS, a.s. vrátili
Zmluvy o výkone správy po kúpe časti majetku a je potrebné doložiť nový výpis z uznesenia
OZ vzhľadom k tomu, že ide o novú zmluvu . Zmluva o výkone správy majetku obce tvorí
prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci súhlasili v
pomere za/zdržal sa/proti - 5/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 73/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 73/10/2021
•

A. P r e r o k o v a l o :
- Návrh Zmluvy o výkone správy majetku obce Ličartovce s Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s. – „Vodohospodárske zariadenia verejnej kanalizačnej
siete v obci Ličartovce“.
➢ Bez pripomienok

•

B.

Schvaľuje :

1. zverenie majetku obce „Vodohospodárske zariadenia verejnej kanalizačnej siete v obci
Ličartovce“ do správy pre Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. s obstarávacou
cenou 143 578,93,- € bez DPH

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
2.

Ličartovce dňa 06.10.2021

podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.

/definovať zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas výkonu správy,
najdôležitejšie práva a povinnosti zmluvných strán/
Uličná stoka
kanalizácia
stoka I
stoka B
stoka B1
stoka B3

materiál
ŽB
PVC
PVC
PVC

DN
400
300
300
300
Celková dĺžka

dĺžka
720,00 m
234,47 m
117,88 m
93,80 m
1.166,15 m

Počet prípojok: 65 ks, pričom prípojky nie sú predmetom výkonu správy majetku obce
Obstarávacia cena : 143 578,93,- € bez DPH
(slovom : jednostoštyridsaťtrisícpäťstosedemdesiatosem Eur a deväťdesiattri centov)
Ostatné podmienky sú predmetom „Zmluvy o výkone správy majetku obce Ličartovce“ „Vodohospodárske zariadenia verejnej kanalizačnej siete v obci Ličartovce“.
Z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 5 poslanci.
- za schválenie návrhu zmluvy hlasovali
- proti schváleniu návrhu zmluvy hlasovali

5 poslanci
0 poslanci

Ličartovce dňa 06.10.2021

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

Bod č. 10 - Schválenie ÚIK a členov komisií: „Vyraďovacia komisia“ a „Likvidačná
komisia“.
Starostka obce predložila návrh na ustanovenie ÚIK a na členov komisií „Vyraďovacia
komisia“ a „Likvidačná komisia“:
ÚIK:
- za predsedu ÚIK: Mgr. Mária Tóthová
- za členov ÚIK :Mgr. Marek Fatľa a Marek Žolko

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 06.10.2021

Vyraďovacia komisia:
- za predsedu vyraďovacej komisie : Mgr. Mária Tóthová
- za členov vyraďovacej komisie : Mgr. Marek Fatľa a Marek Žolko

Likvidačná komisia:
- za predsedu likvidačnej komisie: Mgr. Mária Tóthová
- za členov likvidačnej komisie : Mgr. Marek Fatľa a Marek Žolko

Hlasovanie: poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti – 5/0/0
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 74/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 74/10/2021
•
-

•
-

•
-

A. S c h v a ľ u j e :
Zloženie ÚIK k inventarizácii obce :
o za predsedu ÚIK: Mgr. Mária Tóthová
o za členov ÚIK : Mgr. Marek Fatľa a Marek Žolko
B. S c h v a ľ u j e :
Zloženie Vyraďovacia komisia k inventarizácii obce :
o za predsedu ÚIK: Mgr. Mária Tóthová
o za členov ÚIK : Mgr. Marek Fatľa a Marek Žolko
C. S c h v a ľ u j e :
Zloženie Likvidačná komisia k inventarizácii obce :
o za predsedu ÚIK: Mgr. Mária Tóthová
o za členov ÚIK : Mgr. Marek Fatľa a Marek Žolko

Ličartovce dňa 06.10.2021

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

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 06.10.2021

Bod č. 11 - Schválenie „Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa § 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov“ na rok 2022.
Materiál predkladá:
Ing. Mária Ščepitová, starostka
-

viď príloha Návrhu

Hlasovanie: poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti – 5/0/0
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 75/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 75/10/2021
• A. S c h v a ľ u j e :
-

„Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov“

• B. S p l n o m o c ň u j e :
➢ Starostku obce Ličartovce
-

k podpisu „Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov“

Ličartovce dňa 06.10.2021

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

Bod č. 12 - Zmluva o poskytovaní právnej pomoci a právnej poradenskej služby na rok
2022.
Materiál predkladá:
Ing. Mária Ščepitová, starostka. Návrh zmluvy tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti – 5/0/0

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 06.10.2021

K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 76/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 76/10/2021
• A. S c h v a ľ u j e :
-

Zmluvu o poskytovaní právnej pomoci a právnej poradenskej služby na rok 2022.

• B. S p l n o m o c ň u j e :
➢

starostku obce Ličartovce
- k podpisu Zmluvy poskytovaní právnej pomoci a právnej poradenskej služby na rok
2022.

Ličartovce dňa 06.10.2021

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

Bod č. 13 – Oplotenie areálu ZŠ a MŠ
Materiál predkladá:
Ing. Mária Ščepitová, starostka, poslanec Ing. Švihura Stanislav (prieskum trhu)
Na základe požiadaviek OcÚ sa vykonal v spolupráci s poslancami prieskum cien nového
oplotenia areálu ZŠ a MŠ. Predpokladaný náklad je 6 000,00 €
Hlasovanie: poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti – 5/0/0
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 77/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 77/10/2021
• A. S c h v a ľ u j e :
-

Obstaranie nového oplotenia areálu ZŠ, MŠ a OcÚ Ličartovce.

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 06.10.2021

• B. S c h v a ľ u j e :
- financovanie obstarania oplotenia areálu ZŠ, MŠ a OcÚ Ličartovce z finančných
prostriedkov rezervného fondu.
• C. S p l n o m o c ň u j e :
➢ starostku obce Ličartovce
- k podpisu Objednávky/Zmluvy na obstaranie oplotenia areálu ZŠ, MŠ a OcÚ Ličartovce.

Ličartovce dňa 06.10.2021

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

Bod č. 14 – Interný predpis o prenájme strojov a zariadení na území obce Ličartovce
Materiál predkladá:
Ing. Mária Ščepitová, starostka, prerokované s poslancami OZ
Na základe požiadaviek občanov, OcÚ predkladá návrh na doplnenie a zmenu interného
predpisu o prenájme strojov a zariadení na území obce Ličartovce. Návrh - Interný predpis
o prenájme strojov a zariadení na území obce Ličartovce tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti – 5/0/0
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 78/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 78/10/2021
• Schvaľuje :
-

Interný predpis č. 001/10/2021/IP o prenájme strojov a zariadení na území obce
Ličartovce.

Ličartovce dňa 06.10.2021

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

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 06.10.2021

Bod č. 15 – Geodetické a kartografické služby – zadanie objednávky
V zmysle Uznesenia č. 47/07/2021 zo dňa 14.07.2021 bod E. Obec Ličartovce zadáva nové
výkony geodetických a kartografických služieb pre obec Ličartovce v súlade s „Rámcovou
zmluvou na poskytnutie služby ...“
Hlasovanie: poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Prítomní poslanci hlasovali
v pomere za/zdržal sa/proti – 5/0/0
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 79/10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 79/10/2021
• Schvaľuje :
-

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:
„Predrealizačné zameranie - zobrazenie polohopisu a výškopisu; bodové pole
pre líniové alebo plošné stavebné objekty; zamerania; ostatné geodetické
a kartografické služby a výkony súvisiace s účelom zadania a predmetu
„Rámcovej zmluvy ...), vrátane zabezpečenia účelu prípravy podkladov
na spracovanie projektovej dokumentácie projektu „Rozšírenie kanalizácie
v obci Ličartovce“ (celá obec mimo častí, kde už je, prípadne sa spracováva
projektová dokumentácia napojenia občanov na existujúcu kanalizáciu).
Vytýčenie pozemkov parciel na ulici, tzv. „Nová ulica“ pri ihrisku za účelom
prípravy podkladov na prevod a zmenu vlastníka na Obec Ličartovce
pre zápis do Katastera a zcelenie parciel do jedného parcelného čísla.
Vytýčenie komunikácií v obci Ličartovce.

Ličartovce dňa 06.10.2021

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

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 06.10.2021

Bod č. 16 – 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. Mária Tóthová

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

Katarína Sokolová

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

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce

Ličartovce dňa 06.10.2021

Otázky občanov obce Ličartovce – návrhy a podnety po zasadnutí OZ dňa 06.10.2021
- Pán Jozef Kmec navrhuje, aby boli v obci po miestnych komunikáciách rozmiestnené
spomaľovacie retardéry z dôvodu bezpečnosti občanov.
Odpoveď:
- poslanci sa budú návrhom „Rozmiestnenie spomaľovacích prahov alebo retardérov“
na miestnych komunikáciách zaoberať na najbližšom pracovnom stretnutí.

