Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
Ličartovce dňa 01.03.2022 o 17.30 hod
Zápisnica a uznesenia zo zasadania
obecného zastupiteľstva zo dňa 01.03.2022
Prítomní : Ing. Mária Ščepitová
Stanislav Jurko
Katarína Sokolová
Mgr. Marek Fatľa
Marek Žolko
Pavol Jurko
Ing. Stanislav Švihura
(príloha prezenčná listina)
Začiatok: o 17.30 hod
Koniec: o 18.15 hod

Program :
1. Otvorenie.
2. Voľba zapisovateľa.
3. Voľba predsedu volebnej komisie „Voľba hlavného kontrolóra“.
4. Voľba overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ.
5. Voľba hlavného kontrolóra obce.
6. Záver.

Bod č. 1 – Otvorenie
Starostka obce privítala prítomných poslancov a skonštatovala že sa zišli 6 zo 7– ich
poslancov, čo znamená, že OZ je uznášaniaschopné. Následne prítomných poslancov
oboznámila s programom obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za takto doplnený program s tým, že všetci prítomní
poslanci hlasovali v pomere za/zdržal sa/proti – 6/0/0

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
Ličartovce dňa 01.03.2022 o 17.30 hod
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 29/032022
Obecné zastupiteľstvo Obce Ličartovce v uznesení číslo 29/03/2022
• A. S c h v a ľ u j e :
-

program zasadnutia OZ v Ličartovciach konaného dňa 01.03.2022

Ličartovce dňa 01.03.2022

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

Bod č. 2 – Voľba zapisovateľa.
Starostka obce navrhla aby:
- zapisovateľom na zasadnutí OZ konaného dňa 03.03.2022 bola: Ing. Štofková Lenka.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Všetci prítomní poslanci
hlasovali v pomere za/zdržal sa/proti – 6/0/0
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 30/03/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Ličartovce v uznesení číslo 30/03/2022
•

S c h v a ľ u j e:

- zapisovateľom na zasadnutí OZ konaného dňa 17.02.2022 bola: Ing. Štofková Lenka.

Ličartovce dňa 01.03.2022

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

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
Ličartovce dňa 01.03.2022 o 17.30 hod
K bodu 3. programu OZ – Voľba predsedu volebnej komisie „Voľba hlavného kontrolóra“.

Poslanci OZ navrhli:
- za predsedu volebnej komisie „Voľba hlavného kontrolóra“ p. Jurko Stanislav
- za členov volebnej komisie „Voľba hlavného kontrolóra“ p. Ing. Švihura Stanislav
p. Sokolová Katarína

Obecné zastupiteľstvo Obce Ličartovce v uznesení číslo 31/03/2022
•

A. S c h v a ľ u j e :
-

•

Stanislava Jurka za predsedu volebnej komisie „Voľba hlavného kontrolóra“.

B. S c h v a ľ u j e :
-

Ing. Stanislava Švihuru a Katarínu Sokolovú za členov volebnej komisie „Voľba
hlavného kontrolóra“.

Ličartovce dňa 01.03.2022

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

K 4. bodu programu OZ – Voľba overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ.
Poslanci OZ navrhli za overovateľov zápisnice OZ konaného dňa 01.03.2022 o 17.30 hod
v Základnej škole Ličartovce:
p. Pavol Jurko, Mgr. Marek Fatľa
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Všetci prítomní poslanci
hlasovali v pomere za/zdržal sa/proti – 6/0/0.

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
Ličartovce dňa 01.03.2022 o 17.30 hod
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 32/03/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Ličartovce v uznesení číslo 32/03/2022
•

Schvaľuje :
-

za overovateľov zápisnice OZ konaného dňa 01.03.2022 o 17.30 hod v Základnej škole
Ličartovce:
p. Pavol Jurko, p. Mgr. Marek Fatľa.

Ličartovce dňa 01.03.2022

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

K 5. bodu programu OZ – Voľba hlavného kontrolóra.
Obec Ličartovce na základe ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a uzneseniami zo zasadnutia OZ čč. 97/12/2021 zo dňa
09. decembra 2021 a 22/02/2022 zo dňa 17. februára 2022 vyhlásila voľby hlavného kontrolóra
obce na deň 01. 03 2022 o 17.30 hod v budove Základnej školy Ličartovce. Zverejnené na web
stránke Obce Ličartovce bolo „Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra“ dňa 30.01.2022
a doplnené, upresnené o stanovenie hodiny zasadnutia OZ dňa 22.02.2022. Zverejnené
vyhlásenie obsahuje požadované údaje:
1. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Ličartovce v súlade s § 18a
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
2. náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady,
3. rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Ličartovce,
4. spôsob doručenie písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra.
Predsedovi bola odovzdaná prihláška, ktorá bola doručená na Obecný úrad Ličartovce dňa
15.02.2022.
Predseda volebnej komisie „Voľba hlavného kontrolóra“, p. Stanislav Jurko prevzal doručenú
prihlášku na voľbu hlavného kontrolóra. V stanovenom termíne bola prijatá jedna prihláška.
Následne bola doručená obálka otvorená.
Uchádzač č. 1. : Mgr. Ing. Baranová Veronika, Ličartovce č. 114, 082 03

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
Ličartovce dňa 01.03.2022 o 17.30 hod
Obálka obsahovala:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania
Životopis
Čestné vyhlásenie
Diplom o ukončení VŠ
Diplom o ukončení VŠ
Komisia zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Ličartovce prekontrolovala
doručené doklady v súlade s vyhlásením voľby hlavného kontrolóra a pristúpila k hlasovaniu.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Všetci prítomní poslanci
hlasovali v pomere za/zdržal sa/proti – 6/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 33/03/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Ličartovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. v uznesení číslo 33/03/2022 k voľbe hlavného kontrolóra:
•
-

•
•

A. K o n š t a t u j e , že :
Na základe vyhlásenej voľby hlavného kontrolóra obce bol prihlásený jeden uchádzač,
ktorý splnil stanovené podmienky.
B. B e r i e n a

vedomie :

Prezentáciu kandidáta na funkciu kontrolóra obce Ličartovce.
C. V o l í :
1. V súlade s § 11 ods. 4 písm. j); § 18a ods. 3) a § 18a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., v platnom znení do funkcie hlavného kontrolóra
obce na dobu určitú (šesť rokov) od 02.03.2022 do 01.03.2028 p. Ing. Mgr.
Veroniku Baranovú s nástupom do práce odo dňa 02.03.2022.
2. V súlade s § 18a ods. 3) a § 18a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., v platnom znení do funkcie kontrolóra obce na dobu určitú (šesť
rokov) od 02.03.2022 do 01.03.2028 p. Ing. Mgr. Veroniku Baranovú s nástupom
do práce odo dňa 02.03.2022.

Ličartovce dňa 01.03.2022

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

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
Ličartovce dňa 01.03.2022 o 17.30 hod
Ďalej poslanci hlasovali k platu hlavného kontrolóra.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Všetci prítomní poslanci
hlasovali v pomere za/zdržal sa/proti – 6/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 34/03/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Ličartovce v uznesení číslo 34/03/2022 k platu hlavného
kontrolóra:
•
-

•
-

A. U r č u j e :
Plat hlavného kontrolóra v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) a podľa § 18c ods. 1) písm. b)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., v platnom znení v rozsahu
9 % úväzku v nadväznosti na uznesenie OZ č. 97/12/2021 zo dňa 09. decembra 2021
a uznesenie OZ č. 22/02/2022 zo dňa 17. februára 2022 s účinnosťou odo dňa nástupu
výkonu do funkcie.
B. B e r i e n a

vedomie :

Že plat hlavného kontrolóra upraví obec pri zmene priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok v súlade
s § 18c ods. 1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., v platnom
znení

Ličartovce dňa 01.03.2022

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

Ďalej poslanci hlasovali k povinnostiam hlavného kontrolóra pred nástupom do práce.
Hlasovanie: Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Všetci prítomní poslanci
hlasovali v pomere za/zdržal sa/proti – 6/0/0.
K bodu bolo prijaté :
Uznesenie č. 35/03/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
Ličartovce dňa 01.03.2022 o 17.30 hod
Obecné zastupiteľstvo Obce Ličartovce v uznesení číslo 35/03/2022 pred nástupom
hlavného kontrolóra do práce :
•
-

A. S ú h l a s í :
V súlade s § 18 ods. 1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
v platnom znení s podnikaním, resp. s výkonom inej zárobkovej činnosti kontrolóra
obce.

Ličartovce dňa 01.03.2022

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

K bodu 6. programu OZ – „Záver“
Po ukončení programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončila.

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

Overovatelia zápisnice:

..................................
Ing. Mária Ščepitová
Starostka obce

Pavol Jurko

…………........……..

Mgr. Marek Fatľa

……………........…..

