
OBEC DEVIČANY
Obecný úrad, 935 04 Devičany č.75

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________

Číslo spisu: 7/2015                                        začiatok: 18,00 hod ukonč.: 19,35hod.

Z á p i s n i c a

zo 4.riadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 9. decembra 2015 v zasadačke OCÚ  
v Devičanoch.

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
                 Poslanci obecného zastupiteľstva:
                 Ľubica Lukáčová, Iveta Ábelovská, Milan Bátovský,
                 Pavol Zachar                  
                 Ospravedlnený Milan Výboh 
     
Program:       1. Otvorenie zasadnutia,
                 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
                 3. Odovzdanie ocenenia darcom krvi za účasti zástupcov SČK-Levice  
                    a poďakovanie starostky obce ocenením
                 4. Kontrola plnenia uznesení
                 5. Schválenie úpravy rozpočtu – rozpočtovým opatrením číslo 3 v zmysle         
                   ustanovenia §14ods.2 písmena a., zákona č.583/2004 Z .z.   

         6. Schválenie rozpočtu na rok 2016  
         7. Schválenie  rozpočtu na rok 2016 bez programovej štruktúry
         8. Schválenie auditu na rok 2015- Ročná závierka spoločnosťou Interaudit, 
           spol .s r. o. Levice
         9. Príkaz starostky obce na vykonanie Inventarizácie  za rok 2015, 
schválenie  
             inventarizačnej komisie 
         10. Schválenie VZN č.1/2015, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok 
              pohrebiska a domu smútku

                11. VZN obce č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku....
     12. VZN 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými 
         odpadmi na území obce...
     13. PHSR – programovacie obdobie na roky 2015-2024
     14. Návrh Rozpočtu na roky 2017 až 2018 
     15. Rôzne – diskusia
     16. Záver

              



             
                         R O K O V A N I E

1.,2.                 
Otvorenie: V zmysle §13 zákona č.369/1990 Zb. z.   o obecnom zriadení v znení jeho
zmien a doplnkov predsedajúca, starostka obce Devičany Ing. Dana Lančaričová otvorila
4. riadne zasadnutie OZ. Za zapisovateľa bola určená Ľubica Bátovská a overovatelia
zápisnice Iveta Ábelovská a Pavol Zachar. 
 
Hlasovanie: OZ schvaľuje predložený program za:  4 poslanci, I. Ábelovská, M. 
Bátovský,
                                                                 Ľ. Lukáčová, P. Zachar,                                         
                                                                proti :  0              
                                                                zdržal sa: 0   
   K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.  7 /2015. 
 
3. Odovzdanie ocenenia darcovi krvi Richardovi Szelényimu za účasti zástupcov SČK –
Levice  
   Bronzovou plaketou, poďakovanie starostky obce ocenenému.  
4.  Kontrolu  plnenia  uznesení  predniesla  kontrolórka  obce  p.  Mária  Šimková,  ktorá
informovala  o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam umiestnených v zastavanom
území obce Devičany u Petera Líšku, Devičany 38 a Pavol Kepko Levice.    
   
  
Hlasovanie: OZ berie na vedomie : Kontrolu plnenia uznesení
                                                 za 4 poslanci, I. Ábelovská, M.,  
                                                               P. Zachar, M.Bátovský
                                                               Ľ. Lukáčová,                                               
                                               proti :     0        
                                               zdržal sa:  0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 11 /2015 

5.Schválenie úpravy rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.3/2015, ktoré je na   
   základe   predpokladaného plnenia  rozpočtu  za  rok  2015.  Rozpočtové  opatrenie  je
priložené   
   k zápisnici.

Hlasovanie: OZ schvaľuje  úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2015 za:
4 poslanci,

                                                              I. Ábelovská,  P. Zachar 
                                                              M. Bátovský, Ľ. Lukáčová,                                      
                                         proti :      0        
                                         zdržal sa:   0      
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.7 /2015   

6.Návrh Rozpočtu na rok 2016 prečítala účtovníčka obce Ľubica Bátovská, bežné príjmy 



   a výdavky , kapitálové príjmy a výdavky, tvorí prílohu zápisnice. Kontrolórka obce 
Devičany prečítala Správu k Návrhu rozpočtu na rok 2016 a Plán  kontrolnej činnosti na 
rok 2016 a zasadnutia OZ na rok 2016 .

Hlasovanie: OZ schvaľuje Rozpočet na rok 2016, Správu k rozpočtu 2016, Plán 
kontrolnej činnosti a plán zasadnutí OZ na rok 2016.                                           
                                         za:  4 poslanci, , I. Ábelovská, M. Bátovský,   
                                                        Ľ. Lukáčová, P .Zachar                                    

                                         proti:  0        
                                         zdržal sa:   0 
   K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 7 /2015 

7.  Schválenie  Rozpočtu  bez  programovej  štruktúry  na  rok  2016 prečítala  účtovníčka
Ľubica  
   Bátovská  
       Hlasovanie: OZ  schvaľuje rozpočet na rok 2016 bez programovej štruktúry
                                         za:  4 poslanci,  I. Ábelovská, M. Bátovský,   
                                                        Ľ. Lukáčová, P .Zachar,                                   
                                         proti :      0        
                                         zdržal sa:   0 
   K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 8 /2015 

8.Schválenie  auditu  na  rok  2015-  Ročnú  uzávierku  za  rok  2015  .  Audit  uskutoční
INTERAUDIT spol. s. r .o Levice informovala starostka obce.
 Hlasovanie: OZ schvaľuje uskutočnenie auditu  na rok 2015 - INTERAUDIT  Levice.
                                         za:  4 poslanci, , I. Ábelovská, M. Bátovský,   
                                                        Ľ. Lukáčová, P .Zachar,                                    
                                         proti :      0        
                                         zdržal sa:   0 
   K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 8 /2015.
 
9. Príkaz starostky obce na vykonanie Inventarizácie za rok 2015 prečítala pracovníčka
OCÚ  Ľubica  Bátovská  na  fyzickú  a dokladovú  inventúru  a invetarizáciu  hmotného
a nehmotného majetku a vymenovanie invetarizáčnej komisie.
 Hlasovanie: OZ schvaľuje vykonanie Inventarizácie za rok 2015

                                       za:  4 poslanci, , I. Ábelovská, M. Bátovský,   
                                                     Ľ.Lukáčová,P..Zachar,                                 
                                                       
                                        proti :      0        
                                        zdržal sa:   0 

   K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.8 /2015.

10.  Schválenie  VZN  č.  1/2015   Starostka  obce  predložila  poslancom  na  schválenie
Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Devičany . 
   Hlasovanie: OZ schvaľuje VZN č.1/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu
smútku v obci Devičany                                           

                                       za:  4 poslanci, , I. Ábelovská, M. Bátovský,   



                                                     Ľ.Lukáčová,P..Zachar,                                 
                                                       
                                        proti :      0        
                                        zdržal sa:   0 

   K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 9 /2015.

11.  Schválenie  VZN  č.  2/2015   Starostka  obce  predložila  poslancom  na  schválenie
O miestnych daniach a miestnom poplatku v obci Devičany . 
   Hlasovanie: OZ schvaľuje VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny  odpad  a drobný  stavebný  odpad,  daň  za  psa,  daň  za  užívanie  verejného
priestranstva,  daň  za  predajné  automaty,  daň  za  jadrové  zariadenie  na  území  obce
Devičany                                           

                                       za:  4 poslanci, , I. Ábelovská, M. Bátovský,   
                                                     Ľ. Lukáčová, P. Zachar,                                 
                                                       
                                        proti :      0        
                                        zdržal sa:   0 

   K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 9 /2015.

12.  Schválenie  VZN  č.  3/2015   Starostka  obce  predložila  poslancom  na  schválenie
O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území   obce
Devičany . 

Hlasovanie:  OZ  schvaľuje  VZN  č.3/2015  o nakladaní  s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Devičany.
                                       za:  4 poslanci, , I. Ábelovská, M. Bátovský,   
                                                     Ľ.Lukáčová,.P.Zachar,                                 
                                                       
                                        proti :      0        
                                        zdržal sa:   0 
   K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.9 /2015.

13.   Starostka  obce  predložila  poslancom  na  schválenie  PHSR-  Oznámenie
o strategickom dokumente pre obdobie 2015-2024, ku ktorému sa vyjadrila Mgr. Monika
Slížiková, ktorá vypracovala PHSR v spolupráci so starostkou obce. PHSR bude slúžiť na
realizáciu  aktivít  plánovaných  v PRO,  ktoré  budú  monitorované  a hodnotené  podľa
realizovaných projektov v obci Devičany.     

      
Hlasovanie: OZ schvaľuje PHSR na obdobie 2015-2024
                                       za:  4 poslanci, , I. Ábelovská, M. Bátovský,   
                                                     Ľ.Lukáčová, P.Zachar,                                 
                                                       
                                        proti :      0        
                                        zdržal sa:   0 
   K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 10 /2015.

14. Starostka obce predložila poslancom  Návrh rozpočtu na rok 2017 a 2018         



Hlasovanie: OZ berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2017 a 2018.  
                                       za:  4 poslanci, , I. Ábelovská, M. Bátovský,   
                                                     Ľ. Lukáčová, P. Zachar,                                 
                                                       
                                        proti :      0        
                                        zdržal sa:   0 
   K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 11 /2015.

15. Diskusia – rôzne .
Starostka obce informovala poslancov o celoročnom pôsobení na poste starostky obce, jej
výsledky sú nasledovné ako CO-sklad, ktorý je nový a spĺňa požadované predpisy.           
Park v D. Devičanoch –vyčistenie a úprava                                                                          
Potok  D. Devičany – vyčistenie, dokončenie parku pred kostolom + fontána                     
Bytovka – oprava schodov, 940. výročie – úprava priestorov                                               
Bukovec – vyčistenie protipovodňových jarkov                                                   
Požiarna zbrojnica- strecha a ďalšia oprava budovy podľa jednotlivých etáp.                     
Projekt na chodník v kú. D. Devičany obchádzka hlavnej cesty.                                          

                                                        
Poslanec M. Bátovský mal pripomienku - aby  socha pri fontáne bola oficiálne odhalená.
Starostka  obce  uistila,  že  ak  bude  príležitosť  k tomuto  aktu  tak  sa  to  v roku  2016
uskutoční.  Ďalej  uviedla,  že  sa  chystá  obnovenie  parku  pre  deti  v D  .Devičanoch
a pribudnú  tam  drevené  hojdačky,  stena  na  lezenie,  hrací  domček  a iné.  Starostka
informovala poslancov, že je naplánované  čistenie jarkov v H. Devičanoch a poslanec M.
Bátovský pripomenul , že je potrebné vyčistiť aj priestor pod mostom na Vrškoch, čo
starostka tiež prisľúbila.
Poslankyňa   Lukáčová  upozornila  na  neprehľadnosť  pri  výjazde  na  hlavnú  cestu
z dôvodu kríkov, ktoré prekážajú vo výhľade na cestu a je potrebné spraviť opatrenie.
Starostka  prisľúbila  spraviť  nápravu  oslovením  vlastníka  nehnuteľnosti,  ktorý  je
majiteľom vysadenej zelene.
Poslanec P. Zachar informoval o potrebe úpravy odtokových jarkov pri ceste vo viniciach
smer Paseky, kde starostka oznámila, že cesta patrí SPF a obec nemôže riešiť opravu na
cudzom  pozemku  a tiež  informovala  o požiadavke  na  opravu  viničnej  cesty  p.  M.
Gubčom, čo tiež nemôže riešiť obec, nakoľko je to majetok Slov. pozemkového  fondu. 
Starostka informovala poslancov o narušení statiky na dome smútku a tiež šatniach na
ihrisku,  čo  bude  potrebné  riešiť  v r.  2016.  Mgr.  Slížiková  upozornila  na  problém  s
vyčistením zarastených k pozemkov v lokalite H. Devičany č. d. 134, je potrebné osloviť
majiteľov a aby dali predmetné pozemky  do poriadku- náprava písomným napomenutím.
Poslankyňa I. Ábelovská upozornila na úpravu zábradlia na schodišti kultúrneho domu do
knižnice z dôvodu  úrazu, /keď sú deti bez dozoru / starostka prisľúbila spraviť opatrenie
podľa možností a s pomocou bezpečnostného technika. 
 11. Starostka obce ukončila zasadnutie  poďakovaním  poslancom OZ  a zúčastneným  
     občanom.                                                                                                                           

 
Ukončenie riadneho zasadnutia OZ: 9.12.2015 o  19,35 hod.
                                                                 

Príloha:        



                        
Prezenčná listina
Uznesenie odovzdané: Ľubici Lukáčovej, zást. starostky
                                      p.Šimkovej , hl.kontrolórke obce
Miesto rokovania a dátum: zasadačka OCÚ Devičany, dňa 9.12.2015
          podpis                                                                                                

Meno a priezvisko Meno a priezvisko
funkcia overovateľa Zapisovateľa OZ

 Poslanci
Bc.Ľubica Bátovská 
   Iveta Ábelovská, Pavol Zachar                                 Ing .Dana Lančaričová

                                                        starostka obce


