
Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce 

Ličartovce dňa 30.06.2022 o 18.00 hod 

 

 

Zápisnica a uznesenia zo zasadania 

obecného zastupiteľstva zo dňa 30.06.2022 
 

 

Prítomní :    Ing. Stanislav Švihura 

Mgr. Mária Tóthová 

Pavol Jurko 

Katarína Sokolová 

 

 

                    (príloha prezenčná listina) 

 

 

Začiatok: o 18.00 hod  

Koniec:   o 19.00 hod 

 

 

Program : 

1. Otvorenie. 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

4. Zámer na využitie futbalového ihriska, areálu a priestorov budovy CVČ. 

5. Záver. 

 

 

Bod č. 1 – Otvorenie 

 

 Vedením zastupiteľstva bol z dôvodu neprítomnosti starostky obce poverený poslanec 

Ing. Stanislav Švihura, ktorý privítal prítomných poslancov a skonštatoval že sa zišli 4 zo 7– 

ich poslancov, čo znamená, že OZ je uznášaniaschopné. Následne prítomných poslancov 

oboznámil s programom obecného zastupiteľstva.  

 

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

hlasovali v pomere za/zdržal sa/proti – 4/0/0 

 

 

K bodu bolo prijaté : 

 

Uznesenie č. 63/06/2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Ličartovce  v uznesení číslo 63/06/2022 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce 

Ličartovce dňa 30.06.2022 o 18.00 hod 

 

• A.   S c h v a ľ u j e   : 

 

- program zasadnutia OZ v Ličartovciach konaného dňa 30.06.2022              

 

 

 

 

Ličartovce dňa 30.06.2022      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

     starostka obce 

 

 

 

Bod č. 2 – Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Poslanec p. Stanislav Švihura navrhol aby: 

 

- zapisovateľom  na zasadnutí OZ konaného dňa 30.06.2022 bola: Ing. Štofková Lenka 

a overovateľmi boli  Mgr. Mária Tóthová a Pavol Jurko. 
 
 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Všetci prítomní poslanci 

hlasovali  v pomere za/zdržal sa/proti – 4/0/0 

 

K bodu bolo prijaté : 
 

Uznesenie č. 64/06/2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce  Ličartovce  v uznesení číslo 64/06/2022 

• S c h v a ľ u j e: 

 

- zapisovateľa zasadnutia OZ Ličartovce konaného dňa 30.06.2022 – Ing. Lenka Štofková 

a overovateľov zápisnice zasadnutia OZ Ličartovce konaného dňa 30.06.2022 – Mgr. Mária 

Tóthová a Pavol Jurko. 

 
 

 

 

 

Ličartovce dňa 30.06.2022            .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce 

Ličartovce dňa 30.06.2022 o 18.00 hod 

 

K bodu 3.   programu OZ – Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 

21.06.2022 

Predkladá: Ing. Mária Ščepitová, starostka obce 

 

1. Otvorenie. 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

4. Rozpočtové opatrenie č. 03/06/2022. 

5. Individuálna výročná správa Obce Ličartovce za rok 2021. 

6. Určenie volebných obvodov v Obci Ličartovce pre voľby poslancov do obecného 

zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2022 – 2026. 

7. Určenie počtu poslancov Obce Ličartovce na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026. 

8. Určenie  rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Ličartovce na nové volebné obdobie r. 

2022 – 2026. 

9. Dni obce „Rozlúčka s letom“. 

10. Záver. 

 

Prítomní boli oboznámení, že uznesenia zo zasadnutia OZ Ličartovce zo dňa 21.06.2022 boli 

splnené , resp.  budú priebežne plnené.  

 

 

K bodu bolo prijaté : 
 

Uznesenie č. 65/06/2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 65/06/2022  

 

• 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 21.06.2022. 

 

 

 Ličartovce dňa 30.06.2022      ...........................................

          Ing. Mária ŠČEPITOVÁ 

                               starostka obce 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce 

Ličartovce dňa 30.06.2022 o 18.00 hod 

 

K 4. bodu programu OZ – Zámer na využitie futbalového ihriska, areálu a priestorov budovy 

CVČ. 

Materiál predkladá: 

Obec Ličartovce, poslanci OZ Ličartovce -  prerokované dňa 27.06.2022. 

 

Hlasovanie:  Poslanci následne hlasovali za predložený návrh. Všetci prítomní poslanci 

hlasovali  v pomere za/zdržal sa/proti – 4/0/0. 

 

K bodu bolo prijaté : 
 

Uznesenie č. 66/06/2022 
 

 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 66/06/2022   

 

• A.   S c h v a ľ u j e  : 

- Zámer na využitie futbalového ihriska, areálu a priestorov budovy CVČ. 

 

• B.   U k l a d á   : 

- Zverejnenie „Zámeru na využitie futbalového ihriska, areálu a priestorov budovy CVČ 

na web stránke Obce Ličartovce a úradnej tabuli obce. 

 

• C.   U r č u j e   : 

- Komisii pre výstavbu, územné plánovanie, rozvoj a životné prostredie pripraviť 

podklady pre spracovanie poslaneckého návrhu vo veci prípravy Zmluvy o nájme 

futbalového ihriska, areálu a priestorov budovy Centra voľného času. 

 

 

 

 

Ličartovce dňa 30.06.2022      ...........................................

          Ing. Mária ŠČEPITOVÁ 

                               starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce 

Ličartovce dňa 30.06.2022 o 18.00 hod 

 

K 5. bodu programu OZ – „Záver“ 

 

Po  ukončení  programu  poslanec  Stanislav Švihura  poďakoval  prítomným  za  účasť  a 

zasadnutie  obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

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

    Stanislav Jurko                 Ing. Mária Ščepitová 

Zástupca starostky obce           Starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Pavol Jurko                            …………........…….. 

 

 

    Mgr. Mária Tóthová            ……………........….. 

 

 


