
 Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce dňa 28.07.2022 

 

 

Zápisnica a uznesenia zo zasadania 

obecného zastupiteľstva zo dňa 28.07.2022 

 

 

 

Prítomní : Ing. Mária Ščepitová 

Mgr. Mária Tóthová 

Katarína Sokolová 

Ing. Stanislav Švihura 

Mgr. Marek Fatľa 

Pavol Jurko 

Marek Žolko 

 

                    (príloha prezenčná listina) 

 

 

 

Začiatok: o 18.00 hod  

Koniec: o 19.15 hod 

 

 

 

Program : 

 

1. Otvorenie. 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

4. Prenájom futbalového ihriska, areálu a priestorov budovy CVČ. 

5. VSD a. s. Košice – železničná trať. 

6. Slovenský zväz zdravotne postihnutých Ličartovce – žiadosť o dotáciu. 

7. 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. Následne prítomných 

poslancov oboznámila s programom obecného zastupiteľstva.  

 

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

hlasovali v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0. 
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K bodu bolo prijaté: 

 

Uznesenie č. 67/07/2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 67/07/2022 

 

•  S c h v a ľ u j e    : 

 

- program zasadnutia OZ v Ličartovciach konaného dňa 28.07.2022. 

 

 

 

Ličartovce dňa 28.07.2022      .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

     starostka obce 

 

 

Bod č.  2 – Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starostka obce navrhla, aby: 

- zapisovateľom  na zasadnutí OZ konaného dňa 28.07.2022 bola: Ing. Alena Švihurová 

- overovateľmi zápisnice na zasadnutí OZ konaného dňa 28.07.2022 boli: Ing. Stanislav Švihura 

a p. Marek Žolko. 

 

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. 68/07/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 68/07/2022 

 

• S c h v a ľ u j e   : 

 

- zapisovateľa  zasadnutia OZ Ličartovce konaného dňa 28.07.2022 – Ing. Alena Švihurová 

- overovateľov zápisnice zasadnutia OZ Ličartovce konaného dňa 28.07.2022 – Ing. Stanislav 

Švihura, Marek Žolko  

 

 

 

Ličartovce dňa 28.07.2022            .......................................... 

            Ing. Mária Ščepitová 

        starostka obce 

 

 

Bod č. 3 – Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

 

Starostka obce oboznámila prítomných o plnení schválených uznesení zo zasadnutia OZ 

Ličartovce konaného dňa 30.06.2022. Konštatovala, že uznesenia boli splnené, resp.                     

sa priebežne plnia. 
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K bodu bolo prijaté : 

 

Uznesenie č. 69/07/2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 69/07/2022 

• 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 

30.06.2022. 

 

 

 

Ličartovce dňa 28.07.2022      ...........................................

         Ing. Mária ŠČEPITOVÁ 

                               starostka obce 

 

 

 

 

Bod č. 4  – Prenájom futbalového ihriska, areálu a priestorov budovy CVČ 

 

Starostka obce predniesla návrh k tomuto bodu, ktorého materiál predložili Obec Ličartovce 

a poslanci OZ Ličartovce a ktorý bol prerokovaný na spoločnom stretnutí dňa 25.07.2022. 

 

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. 70/07/2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 70/07/2022 

 

• A.   S c h v a ľ u j e   : 

 

- výšku nájomného za nájom futbalového ihriska, areálu a priestorov budovy Centra voľného 

času vo výške: 720,00 € (slovom: sedemstodvadsať EUR) na dobu určitú,                                        

od 01. augusta 2022 do ukončenia súťažného ročníka 2022/2023 II. LIGY, do 31. mája 2023. 

 

• B.   S c h v a ľ u j e   : 

 

- výdavky na opravu a údržbu futbalového ihriska, areálu a priestorov budovy Centra voľného 

času v súlade so zámerom do výšky dvoch mesačných nájmov, t. j. do výšky 1 440,00 € 

vrátane DPH.  

 

• C.   S c h v a ľ u j e    : 

 

- Vzájomný zápočet výdavkov s nájomným za nájom futbalového ihriska, areálu a priestorov 

budovy Centra voľného času. Vzájomný zápočet bude zrealizovaný po predložení dokladov 

a vykonaní kontroly Komisiou pre výstavbu, územné plánovanie, rozvoj a životné prostredie 
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OZ Ličartovce. Faktúry, platby o úhrade a všetku dokumentáciu preukazujúcu  finančné 

výdavky nájomcu v súvislosti s opravami a údržbou prenajatých nehnuteľností vo 

vlastníctve prenajímateľa  doručí nájomca bezodkladne prenajímateľovi, ktorý zabezpečí 

kontrolu, potvrdí výšku oprávnene vynaložených výdavkov na opravy a údržbu prenajatých 

nehnuteľností a následne zamestnanec Obecného úradu Ličartovce zabezpečí fakturáciu. 

Výdavky súvisiace s opravami a údržbou, vykonané na majetku prenajímateľa/obce, ktoré 

boli zrealizované nájomcom sa po vzájomnom zápočte výdavkov s nájomným za nájom 

futbalového ihriska, areálu a priestorov budovy Centra voľného času stávajú majetkom 

prenajímateľa/Obce Ličartovce. 

 

• D.   S c h v a ľ u j e   : 

 

- Zmluvu o nájme futbalového ihriska, areálu a priestorov budovy Centra voľného času 

s nájomcom: 

Názov: 1. FC Tatran Prešov a. s. 

Adresa/Sídlo: Čapajevova 4934/47, 080 01 Prešov 

IČO: 36 503 975 

DIČ: 2021965682 

Štatutárny orgán: Mgr. Ľuboš Micheľ 

 

• E.   S c h v a ľ u j e   : 

 

- uzavretie Zmluvy o nájme futbalového ihriska, areálu a priestorov budovy Centra voľného 

času vo vlastníctve obce Ličartovce, s predmetom zmluvy: 

 

1. Prenajímateľ 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 . 

 

2. Predmetom nájmu sú futbalové ihrisko, tribúny, areál CVČ - parcela registra "C", parcelné 

číslo 326/1 a nebytové priestory budovy, parcela registra „C“, parcelné číslo 326/3 v zmysle 

popisu nasledovne: 

 

2.1. Miestnosti: 1. nadzemné podlažie budovy CVČ: 

2.1.1.miestnosť č. 1.17 Fitnes; 1.15 Sociálne zariadenie – Šatňa HOSTIA   

2.1.2.miestnosť č. 1.13 Kancelária; 1.14 Sociálne zariadenie – ROZHODCOVIA,   DELEGÁTI  

2.1.3. miestnosť č. 1.11 Práčovňa; 1.09 Sklad - PRÁČOVŇA  

2.1.4. miestnosť č. 1.08 Herňa; 1.10 Sociálne zariadenie – Šatňa DOMÁCI  

2.1.5.miestnosť č. 1.06 Telocvičňa; 1.05 Chodba; 1.04 Šatňa; 1.03 Sociálne zariadenie - 

LEKÁR  

2.2. Miestnosti: 2. nadzemné podlažie budovy CVČ: 

2.2.1. miestnosť č. 2.08 Klubovňa (bez časti na vstup do nebytového priestoru 2.06 Kaviareň  

o výmere 11,39 m2, ktorý je v nájme iného nájomcu) – PRESS ZÓNA 

  

v zmysle účelu zámeru a ponuky 1. FC TATRAN Prešov a. s.. 
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•  F.    S p l n o m o c ň u j e   : 

 

➢ starostku obce Ličartovce 

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

č. ../07/2022/ZoN“ s 1. FC TATRAN Prešov a. s. . 

 

 

 

 

Ličartovce dňa 28.07.2022      ...........................................

          Ing. Mária ŠČEPITOVÁ 

                               starostka obce 

 

 

 

 

Bod č. 5 - VSD a. s. Košice – železničná trať 

 

Starostka obce po prerokovaní s poslancami OZ na pracovnom stretnutí  dňa 25.07.2022 

predložila na schválenie návrh prevodu vlastníckeho práva t. j. uzavretie kúpnej zmluvy o 

prevode vlastníckeho práva z vlastníctva spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., 

Mlynská 31, Košice, PSČ 040 01, SR, IČO: 36 599 361 do vlastníctva (majetku) Obce 

Ličartovce  so záväzkom odstránenia na náklady Obce Ličartovce v celom rozsahu za kúpnu 

cenu 1,00 Euro (slovom : jedno Euro). 

Starostka obce taktiež upovedomila prítomných, že Obec Ličartovce bola oboznámená 

s vypracovaným „znaleckým posudkom“ vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov 

parc. C KN č. 581 a 936 v k. ú. Ličartovce, okr. Prešov pre účely prevodu do majetku Obce 

Ličartovce za sumu v súlade s uvedeným znaleckým posudkom. Celková suma za kúpu 

železničnej trate – vlečky predstavuje hodnotu:  

 

1. Pozemok k. ú. Ličartovce, parc. C KN č. 581 (4 391 m2) – všeobecná hodnota: 

19 276,49 EUR 

2. Pozemok k. ú. Ličartovce, parc. C KN č. 936 (13 773 m2) – všeobecná hodnota: 

60 463,47 EUR 

 

Znenie návrhu na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v návrhu na uznesenie číslo ../07/2022 

 

• A.   S c h v a ľ u j e   : 

 

- prevod vlastníckeho práva t. j. uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva                     

k inžinierskej železničnej stavbe (vlečke) postavenej na nehnuteľnosti (pozemku) parcelné 

číslo KNC č. 581 o výmere 4391 m2, druh pozemku zastavané plochy                         

a nádvoria; na nehnuteľnosti (pozemku) parcelné číslo KNC č. 936 o výmere 13773 m2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria zapísaných na liste vlastníctva č. 58 pre katastrálne 

územie Ličartovce a na nehnuteľnosti (pozemku)  parcelné číslo  KNC č. 653 o výmere 

19398 m2 , druh pozemku ostatná plocha zapísanej na liste vlastníctva č. 30 pre katastrálne 

územie Obišovce z vlastníctva spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 

Košice, PSČ 040 01, SR, IČO: 36 599 361 do vlastníctva (majetku) Obce Ličartovce              
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so záväzkom odstránenia na náklady Obce Ličartovce v celom rozsahu za kúpnu cenu       

1,00 Euro (slovom : jedno Euro). 

 

• B.   S p l n o m o c ň u j e   : 

 

- starostku obce k podpisu kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k inžinierskej 

železničnej stavbe (vlečke) postavenej na nehnuteľnosti (pozemku)  parcelné číslo  KNC     

č. 581 o výmere 4391 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria; na nehnuteľnosti 

(pozemku) parcelné číslo KNC č. 936 o výmere 13773 m2, druh pozemku zastavané plochy  

a nádvoria zapísaných na liste vlastníctva č. 58 pre katastrálne územie Ličartovce  a na 

nehnuteľnosti (pozemku)  parcelné číslo  KNC č. 653 o výmere 19398 m2 , druh pozemku 

ostatná plocha zapísanej na liste vlastníctva č. 30 pre katastrálne územie Obišovce                      

z vlastníctva spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice, PSČ 040 

01, SR, IČO: 36 599 361 do vlastníctva (majetku) Obce Ličartovce  so záväzkom 

odstránenia na náklady Obce Ličartovce v celom rozsahu za kúpnu cenu 1,00 Eur (slovom : 

jedno Eur). 

 

• C.   S c h v a ľ u j e   : 

 

- prevod nehnuteľností - pozemkov nachádzajúcich sa pod inžinierkou železničnou stavbou 

(vlečkou)   a to parcely číslo  KNC  č. 581 o výmere 4391 m2 , druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria a parcely číslo KNC č. 936 o výmere 13773 m2, druh pozemku zastavané 

plochy  a nádvoria zapísaných na liste vlastníctva č. 58 pre katastrálne územie Ličartovce   

(o celkovej výmere 18164 m2) za kúpnu cenu 79 739,96 Eur (slovom: 

sedemdesiatdeväťtisícsedemstotridsaťdeväť Eur a deväťdesiatšesť centov) určenú 

znaleckým posudkom číslo 103/2022 zo dňa 13.06.2022 od vlastníka  Východoslovenská 

distribučná,  a. s., Mlynská 31, Košice, PSČ 040 01, SR, IČO: 36 599 361 do vlastníctva 

(majetku) Obce Ličartovce. 

 

• D.   S c h v a ľ u j e   : 

 

- úhradu kúpnej ceny z finančných prostriedkov rezervného fondu Obce Ličartovce za prevod 

nehnuteľností - pozemkov  na základe kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva                           

a to  parcely číslo  KNC  č. 581 o výmere 4391 m2 , druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria a parcely číslo KNC č. 936 o výmere 13773 m2, druh pozemku zastavané plochy  

a nádvoria zapísaných na liste vlastníctva č. 58 pre katastrálne územie Ličartovce (o celkovej 

výmere 18164 m2), zastavaných inžinierskou železničnou stavbou (vlečkou) kúpnu cenu 

79 739,96 Eur (slovom: sedemdesiatdeväťtisícsedemstotridsaťdeväť Eur a deväťdesiatšesť 

centov) určenú znaleckým posudkom číslo 103/2022 zo dňa 13.06.2022                                                

od vlastníka  Východoslovenská distribučná,  a. s., Mlynská 31, Košice, PSČ 040 01, SR, 

IČO: 36 599 361 do vlastníctva (majetku) Obce Ličartovce. 

 

• E.   S p l n o m o c ň u j e   : 

 

- starostku Obce Ličartovce k podpisu Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva,                

na prevod pozemkov nachádzajúcich sa pod inžinierkou železničnou stavbou 

(vlečkou)  z vlastníctva spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 

Košice, PSČ 040 01, SR, IČO: 36 599 361 do vlastníctva, majetku Obce Ličartovce, t. j. 

parcely číslo  KNC  č. 581 o výmere 4391 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

a parcely číslo KNC č. 936 o výmere 13773 m2, druh pozemku zastavané plochy  a nádvoria 

zapísaných na liste vlastníctva č. 58 pre katastrálne územie Ličartovce  (o celkovej výmere 
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18164 m2) za kúpnu cenu 79 739,96 Eur (slovom: 

sedemdesiatdeväťtisícsedemstotridsaťdeväť Eur a deväťdesiatšesť centov) určenú 

znaleckým posudkom číslo 103/2022 zo dňa 13.06.2022 od vlastníka  Východoslovenská 

distribučná,  a. s., Mlynská 31, Košice, PSČ 040 01, SR, IČO: 36 599 361 do vlastníctva 

(majetku) Obce Ličartovce. 

 

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

hlasovali  v pomere za/zdržal sa/proti - 0/1/5. 

 

Návrh na uznesenie s navrhovaným znením nebol schválený. V súlade s tým bolo k bodu 5. 

programu OZ Ličartovce, konaného dňa 28.07.2022 prijaté : 

 

Uznesenie č. 71/07/2022   

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 71/07/2022   

 

• A.   N e s c h v a ľ u j e   : 

 

- prevod vlastníckeho práva t. j. uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva                     

k inžinierskej železničnej stavbe (vlečke) postavenej na nehnuteľnosti (pozemku) parcelné 

číslo  KNC č. 581 o výmere 4391 m2 , druh pozemku zastavané plochy                             

a nádvoria; na nehnuteľnosti (pozemku) parcelné číslo KNC č. 936 o výmere 13773 m2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria zapísaných na liste vlastníctva č. 58 pre katastrálne 

územie Ličartovce a na nehnuteľnosti (pozemku)  parcelné číslo  KNC č. 653 o výmere 

19398 m2 , druh pozemku ostatná plocha zapísanej na liste vlastníctva č. 30 pre katastrálne 

územie Obišovce z vlastníctva spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 

Košice, PSČ 040 01, SR, IČO: 36 599 361 do vlastníctva (majetku) Obce Ličartovce so 

záväzkom odstránenia na náklady Obce Ličartovce v celom rozsahu za kúpnu cenu 1,00 Eur 

(slovom : jedno Eur). 

  

• B.   N e s c h v a ľ u j e   : 

 

- prevod nehnuteľností - pozemkov nachádzajúcich sa pod inžinierkou železničnou stavbou 

(vlečkou)   a to parcely číslo  KNC  č. 581 o výmere 4391 m2 , druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria a parcely číslo KNC č. 936 o výmere 13773 m2, druh pozemku zastavané 

plochy  a nádvoria zapísaných na liste vlastníctva č. 58 pre katastrálne územie Ličartovce   

(o celkovej výmere 18164 m2) za kúpnu cenu 79 739,96 Eur (slovom: 

sedemdesiatdeväťtisícsedemstotridsaťdeväť Eur a deväťdesiatšesť centov) určenú 

znaleckým posudkom číslo 103/2022 zo dňa 13.06.2022 od vlastníka  Východoslovenská 

distribučná,  a. s., Mlynská 31, Košice, PSČ 040 01, SR, IČO: 36 599 361 do vlastníctva 

(majetku) Obce Ličartovce. 

 

• C.   N e s c h v a ľ u j e   : 

 

- úhradu kúpnej ceny z finančných prostriedkov rezervného fondu Obce Ličartovce za prevod 

nehnuteľností - pozemkov  na základe kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva                  

a to  parcely číslo  KNC  č. 581 o výmere 4391 m2 , druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria a parcely číslo KNC č. 936 o výmere 13773 m2, druh pozemku zastavané plochy  

a nádvoria zapísaných na liste vlastníctva č. 58 pre katastrálne územie Ličartovce (o celkovej 

výmere 18164 m2), zastavaných inžinierskou železničnou stavbou (vlečkou) kúpnu cenu 

79 739,96 Eur (slovom: sedemdesiatdeväťtisícsedemstotridsaťdeväť Eur a deväťdesiatšesť 

centov) určenú znaleckým posudkom číslo 103/2022 zo dňa 13.06.2022                                             
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od vlastníka  Východoslovenská distribučná,  a. s., Mlynská 31, Košice, PSČ 040 01, SR, 

IČO: 36 599 361 do vlastníctva (majetku) Obce Ličartovce. 

 

 

 

 

Ličartovce dňa 28.07.2022      ...........................................

         Ing. Mária ŠČEPITOVÁ 

                               starostka obce 

 

 

 

 

Bod č. 6 – Slovenský zväz zdravotne postihnutých Ličartovce – žiadosť o dotáciu. 

 

Po prerokovaní s poslancami starostka obce predložila na schválenie novú žiadosť                                 

od organizácie Základná organizácia Slovenský zväz zdravotne postihnutých Ličartovce 

o dotáciu vo výške 100,00 €. Oboznámila prítomných, že už bola podpísaná dohoda                                

na 200,00 €, ale vzhľadom k realizovaným aktivitám je potrebné dofinancovanie. 

 

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. 72/07/2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 72/07/2022 

 

• A.   S c h v a ľ u j e :  

- dotáciu vo výške 100 € pre Základnú organizáciu Slovenský zväz zdravotne postihnutých 

Ličartovce. 

 

• B.  S p l n o m o c ň u j e  : 

 

➢ starostku obce Ličartovce 

 

- k podpisu Dodatku č. 1 k Dohode na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre organizácie 

v obci s možnosťou čerpania dotácie na základe predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie 

na rok 2022. 

 

 

 

 

Ličartovce dňa 28.07.2022      ...........................................

         Ing. Mária ŠČEPITOVÁ 

                               starostka obce 
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Bod č. 7 – Záver 

 

Po  ukončení  programu  starostka  obce  dala občanom obce Ličartovce priestor na otázky.           

Na záver poďakovala  prítomným  za  účasť  a zasadnutie  Obecného zastupiteľstva konaného 

dňa 28.07.2022 ukončila. 

 

 

 

   

 

 

 

 

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

Stanislav Jurko                 Ing. Mária Ščepitová 

Zástupca starostky obce           Starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

    Marek Žolko                    ……………........…... 
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Otázky občanov obce Ličartovce – návrhy a podnety po zasadnutí OZ dňa 28.07.2022 

 

p. Štefan Krivý 

- Neodbytne požadoval, aby starostka pred všetkými prečítala stanovisko zo strany 

polície ohľadom šetrenia vo veci podaného podnetu sfalšovania úradnej pečiatky obce 

Ličartovce, lebo polícia mu povedala, že stanovisko bude zaslané iba obci, ale tvrdí, že  

starostka podala trestné oznámenie priamo na neho bez nejakých dôkazov a neprávom ho 

obvinila a tým ho očiernila pred občanmi a že ako on teraz vyzerá v ich očiach ? 

- Chcel vysvetlenie prečo bol predvolaný políciou ak nebol podnet podaný voči nemu ? 

- Chcel od pani starostky aby menovite povedala kto bol ešte predvolaný na políciu. 

- Kedy bude kanalizácia v obci ? 

- Či sa stále platí právničke pani JUDr. Farbakyovej 300 € ? 

- Výtlky ku kostolu treba robiť, veď sú tu firmy Scania, tak kde sú peniaze ? 

      Odpovede starostky: 

- podnet nebol podaný voči Vašej osobe a z toho dôvodu, myslím si,  že Vám nebolo 

doručené stanovisko polície k predmetnej veci, ale ak chcete byť oboznámený  so  stanoviskom 

je potrebné osloviť políciu, 

- na políciu ste nebol predvolaný len Vy, boli predvolaní aj iní,  

- kto bol predvolaný ? – treba požiadať políciu o informáciu, 

- kanalizácia v obci bude, ak obci schvália projekt, na ktorý bola opätovne podaná 

opakovane žiadosť každý rok, od roku 2019, 

- pani právničke, JUDr. Farbakyovej sa platí podľa platnej zmluvy, ktorá je zverejnená 

na webovej stránke obce Ličartovce, 

- vo veci výtlkov Vám bolo vysvetlené aj prítomnými poslancami, že nebolo možné 

predmetné výtlky zrealizovať všetky, 

- peniaze Scanie ? – platia miestne dane a poplatky tak, ako ostatní daňovníci v našej 

obci. 

 

p. Imrich Molnár  

 

 - Navrhuje, aby sa opätovne pozval zástupca KDI v Prešove a nanovo zmapoval situáciu 

ohľadom bezpečnosti premávky v časti obce, kde sa nachádzajú zastávky a kultúrny dom. 

Podľa jeho a iných názorov je v tejto časti potrebné obmedziť rýchlosť na 40 km/h, nakoľko je 

tu nebezpečná zákruta a neprehľadný výjazd z bočnej ulice. Je to časť, kde je veľký pohyb ľudí, 

ktorí idú do kostola alebo z kostola, na zastávky, vlakovú stanicu, kedy musia tiež prechádzať 

cez cestu. 

-  Upozornil na zavadzajúcu značku upozorňujúcu na prechod pre chodcov, ktorá uvádza,                      

že prechod pre chodcov sa nachádza vo vzdialenosti 100 m, lebo on osobne to premeral                   

a je to presne 50 m. Pýta sa či si KDI zoberie na seba zodpovednosť ak sa stane nejaké nešťastie. 

On sám bol svedkom niekoľkých kolízií. 

- Označenie ulíc. 

- Upozornil na nebezpečné vychádzanie z bočnej ulice a že niekedy tam bola príkazová značka 

odbočenia, takže by bolo dobré,  ak by sa tam dala zase a tiež, že pred kultúrnym domom, je 

úzka cesta a nie je tam ani chodník, kvôli čomu je problém sa vyhnúť okoloidúcemu autu. 
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- Keď sa bude robiť chodník, akým spôsobom bude riešený zvod dažďovej vody ? Keď príde 

veľká prívalová voda od kostola, fary ? 

- Zberný dvor. 

 

 Odpovede starostky: 

- Vo veci opätovného zvolania pracovného stretnutia, OcÚ Ličartovce osloví KDI 

v Prešove a dohodne stretnutie, na ktoré pozve aj Vás. 

- Čo sa týka rozšírenia cesty, tá sa bude riešiť, ak to bude možné, keď sa bude realizovať 

havarijný stav chodníka na „Valale“. 

- Výstavbu chodníka bude realizovať odborná firma, ktorá sa zaoberá takouto činnosťou 

a po obhliadke priamo na mieste navrhli, aby bola dažďová voda odvádzaná žľabovkami, ktoré 

budú zberať dažďovú vodu z ulice. 

- Keď príde veľká prívalová voda, bude problém všade, nielen na tejto ulici. 

-  Obec Ličartovce získala dotáciu na mechanizáciu pre zberný dvor. Projekt na zriadenie 

zberného dvora schválený nebol (o čom ešte stále nemáme oficiálne rozhodnutie, iba 

nepotvrdenú informáciu). Po konzultácii s poskytovateľom dotácie a položením otázky kde je 

logika, že budeme mať mechanizáciu pre zberný dvor, ktorý však nemáme, sme nedostali 

odpoveď. „Vec na zamyslenie .....“ – čo Vy na to ? 

 


