
Zápisnica a uznesenia zo zasadania 

obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Prítomní : Pavol Jurko 

Gabriela Dudášová 

Ing.Slávka Sabolová 

Viliam Jurko 

Mgr.Marek Fatľa 

JUDr.Marek Kmec 

Ing.Martin Macák 

 

(príloha prezenčná listina) 

 

Začiatok: o 18.00 hod.  

Koniec:   o 19.00 hod. 

 

 
Program : 

1. Otvorenie. 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

3. Návrh rozpočtu na rok 2023 

4. VZN č.02/12/2022 o určení výšky finančných poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov 

na výchovu   a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách  a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ličartovce. 

5. Rozpočtové opatrenie č. 08/12/2022. 

6. Záver. 

 

 

Bod č. 1 – Otvorenie. 

 

 Starosta obce privítal prítomných poslancov, občanov obce a skonštatoval, že sa zišli  6 

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

oboznámil s programom obecného zastupiteľstva.  

 

Starosta obce predniesol návrh na doplnenie programu : 

 

Bod č. 6. – Inventarizačná komisia 

 

Pôvodný Bod č. 6 sa mení na Bod č. 7 

 

 



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

poslanci hlasovali v pomere za/zdržal sa/proti - 6/0/0 

 

K bodu bolo prijaté : 

Uznesenie č. 4/12/2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo  4/12/2022 

 

•   S c h v a ľ u j e   : 

- doplnený program zasadnutia OZ v Ličartovciach konaného dňa 14.12.2022  nasledovne:                                                      

 

1. Otvorenie. 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

3. Návrh rozpočtu na rok 2023 

4. VZN č.02/12/2022 o určení výšky finančných poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov 

na výchovu   a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách  a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ličartovce. 

5. Rozpočtové opatrenie č. 08/12/2022. 

6. Inventarizačná komisia 

7. Záver. 

 

 

Ličartovce dňa 14.12.2022    ...........................................  

                             Pavol  Jurko 

                             starosta obce 

 

 

Bod č. 2 – Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce navrhol aby: 

 

- zapisovateľom  na zasadnutí OZ konaného dňa 14.12.2022 bola: Stopková Adriana 
 

- overovateľmi zápisnice na zasadnutí OZ konaného dňa 14.12.2022 boli:  

 

Ing. Martin Macák, JUDr. Marek Kmec 

 

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. 5/12/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 5/12/2022 



• S c h v a ľ u j e: 

- zapisovateľom  na zasadnutí OZ konaného dňa 14.12.2022 bola: Stopková Adriana 
- overovateľmi zápisnice na zasadnutí OZ konaného dňa 14.12.2022 boli:  

 

Ing. Martin Macák, JUDr. Marek Kmec 

 

 

Ličartovce dňa 14.12.2022          ..................................  

                             Pavol  Jurko 

                             starosta obce 

 

 

Bod č.3 - Návrh rozpočtu na rok 2023 

Materiál predkladá: 

Obec Ličartovce, poslanci OZ Ličartovce. 

 

Návrh  bol zverejnený na web stránke obce dňa 24.11.2022 a zvesený 09.12.2022. 

 

Starosta obce prečítal dôvodovú správu k návrhu rozpočtu obce Ličartovce na roky           

2023 – 2025 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2023. 

Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa na 

obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2023, pričom 

rozpočet na roky 2024 a 2025 je orientačný. 

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu zohrávala významnú úlohu štruktúra výdavkov podľa 

funkčného členenia a ekonomickej klasifikácie. Pri tvorbe sa vychádzalo z viacročného 

rozpočtu schváleného v minulom období, ako aj z predpokladaného podielu na výnosoch daní 

v správe štátu, z doteraz známych skutočností týkajúcich sa daní a poplatkov v správe obce a 

nadväzuje sa na predpokladané výdavky, ktoré okrem iného obsahujú očakávaný nárast 

zvýšenia miezd a energií. Vychádzalo sa taktiež z povinností obce uložených zákonmi, z 

uzatvorených zmluvných vzťahov, z rozvojových plánov, prevádzkových potrieb a z 

požiadaviek a pripomienok obyvateľov obce. Návrh rozpočtu počíta s upravovaním príjmovej 

aj výdavkovej časti počas roka 2023, nakoľko v období predkladania návrhu rozpočtu nie sú 

známe všetky skutočnosti. 

Rozpočet je členený na rozpočet príjmov a výdavkov v členení na bežné, kapitálové 

a finančné operácie. V predloženom návrhu na rok 2023 bola dodržaná hlavná zásada pri 

zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného, prípadne prebytkového rozpočtu. 

 

Návrh bežného rozpočtu obce na rok 2023 sa zostavuje ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet 

a finančné operácie sa nerozpočtovali. 



1. Bežný rozpočet v Eur:                                       návrh rozpočtu 

Bežné príjmy                                                        586 385,- 

Bežné výdavky                                                     586 385,- 

Rozdiel                                                                             0,- 

 

2. Kapitálový rozpočet v Eur:                                  návrh rozpočtu 

Kapitálové príjmy                                                             0,- 

Kapitálové výdavky                                                          0,- 

Rozdiel                                                                              0,- 

 

3. Finančné operácie v Eur:                                  návrh rozpočtu 

Príjmové finančné operácie                                              0,- 

Výdavkové finančné operácie                                          0,- 

Rozdiel                                                                             0,- 

 

 

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. 6/12/2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 6/12/2022 

 

a) Schvaľuje 

rozpočet na rok 2023 podľa predloženého návrhu na úrovni hlavnej kategórie 

ekonomickej klasifikácie bez programovej štruktúry: 

 

Rok: 2023 

Bežné príjmy :  586 385,00              Bežné výdavky :  586 385,00 

Kapitálové príjmy : 0,00   Kapitálové výdavky : 0,00 

Finančné príjmové operácie :  0,00  Finančné výdavkové operácie : 0,00 

Príjmy celkom:    586 385,00   Výdavky celkom:   586 385,00                                          

 

b) Berie na vedomie 

viacročný rozpočet na rok 2024 a rok 2025 

 

Rok: 2024 

Bežné príjmy :  586 385,00              Bežné výdavky :  586 385,00 

Kapitálové príjmy : 0,00   Kapitálové výdavky : 0,00 

Finančné príjmové operácie :  0,00  Finančné výdavkové operácie : 0,00 

Príjmy celkom:    586 385,00   Výdavky celkom:   586 385,00                                          



Rok: 2025 

Bežné príjmy :  586 385,00              Bežné výdavky :  586 385,00 

Kapitálové príjmy : 0,00   Kapitálové výdavky : 0,00 

Finančné príjmové operácie :  0,00  Finančné výdavkové operácie : 0,00 

Príjmy celkom:    586 385,00   Výdavky celkom:   586 385,00                                          

 

c) Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 

2023 

 

Ličartovce dňa 14.12.2022       ...........................................  

                                Pavol  Jurko 

                                starosta obce 

 

 

 

Bod č. 4  – VZN č.02/12/2022 o určení výšky finančných poplatkov na čiastočnú úhradu 

nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách  a 

školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ličartovce. 

 

Materiál predkladá: 

Obec Ličartovce, riaditeľka Materskej školy Ličartovce.  

 

Obecnému úradu Ličartovce bol predložený dokument – Návrh „VZN o určení výšky 

finančných poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov 

spojených so stravovaním v školách  a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 

Ličartovce“ spracovateľmi Mgr. Alena Kovářová, riaditeľka MŠ a Bc. Danka Kišidayová, 

vedúca ŠJ. Uvedený dokument bol zverejnený na pripomienkovanie na web stránke obce.  

 

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. 7/12/2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach v uznesení číslo 7/12/2022 

 

•  S c h v a ľ u j e   : 

 



• VZNč.02/12/2022 o určení výšky finančných poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov 

na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách  a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ličartovce.  

 

• P o v e r u j e   : 

 

• starostu obce Ličartovce 

 

• k zverejneniu schváleného VZN č.02/12/2022 o určení výšky finančných poplatkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so 

stravovaním v školách  a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 

Ličartovce.  

 

 

Ličartovce dňa 14.12.2022           ....................................  

                                Pavol  Jurko 

                                 starosta obce 

 

 

 

 

Bod č.5 – Rozpočtové opatrenie č. 08/12/2022  

 

Materiál predkladá: 

Obec Ličartovce 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s jednotlivými položkami úpravy rozpočtu a odporúča 

schváliť úpravu rozpočtu č.08/12/2022  na zasadnutí OZ dňa 14.12.2022.  Rozpočtové opatrenie 

tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice. 

 

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. 8/12/2022 
 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 8/12/2022   

 

• S c h v a ľ u j e 

 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. (a, b, c, 

d) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu: 

 



 

 

 

Rozpočet na 

rok 2022  

v € 

7. zmena 

rozpočtu 

na rok 2022 

v € 

Návrh na  

8. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2022 v € 

Rozpočet po 

8. zmene 

rozpočtu na 

rok 2022 

v € 

Bežné príjmy  516 356 614 669,64 + 4 466,96 619 136,60 

Kapitálové príjmy 0 0 0 0 

Finančné operácie príjmové  4 696,14 121 341,73 0 121 341,73 

Príjmy spolu 521 052,14 736 011,37 + 4466,96 740 478,33 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2022  

v € 

7. zmena 

rozpočtu  

na rok 2022 

v € 

Návrh na  

8. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2022 v € 

Rozpočet po 

8. zmene 

rozpočtu na 

rok 2022 

v € 

Bežné výdavky  516 356 625 652,23 + 4 466,96 630 119,19 

Kapitálové výdavky 0 105 663 0 105 663 

Finančné operácie výdavkové 4 696,14 4 696,14 0 4 696,14 

Výdavky spolu 521 052,14 736 011,37 + 4466,96 740 478,33 

 

Úprava rozpočtu sa týka finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR: 

- Dotácia na predškolskú výchovu v MŠ 

- Voľby do OSO a VÚC 2022 

- Normatívne fin. prostriedky ZŠ 

- Vzdelávacie poukazy ZŠ 

- Učebnice ZŠ 

- Dotácie z UPSVR na zamestnancov 
 

 

Ličartovce dňa 14.12.2022        ......................................  

                              Pavol  Jurko 

                              starosta obce 

 

 



Bod č.6  – Inventarizačná komisia 

 

Materiál predkladá: 

• Pavol Jurko 

 

Starosta obce  predniesol návrh na určenie členov Inventarizačnej komisie v zložení : 

Mgr Marek Fatľa, Viliam Jurko , JUDr. Marek Kmec 

 

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. 9/12/2022 
 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Ličartovciach  v uznesení číslo 9/12/2022   

• S c h v a ľ u j e: 

- Inventarizačnú komisiu v zložení : Mgr Marek Fatľa, Viliam Jurko , JUDr. Marek Kmec 
 
 

 

Ličartovce dňa 14.12.2022           .................................  

                               Pavol  Jurko 

                               starosta obce 

 

 

Bod č.7  – „Záver“ 

 

Po  ukončení  programu  starosta  obce  poďakoval  prítomným  za  účasť  a zasadnutie  

obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

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

                               Pavol  Jurko 

                               starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing.Martin Macák              …………........…….. 

 

    JUDr.Marek Kmec             ……………........….. 


