
OBEC   DEVIČANY 

Obecný úrad Devičany č. 75, PSČ 935 04 

 

UZNESENIE 
zo 4. riadneho zasadnutia 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
konaného dňa 09. 12. 2015 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Devičany na 4. riadnom zasadnutí prerokovalo: 

Program zasadnutia: 
 
1./ Otvorenie zasadnutia. 
2./ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 
3./ Odovzdanie ocenenia darcom krvi za účasti zástupcov SČK – Levice   
      a poďakovanie starostky obce oceneným. 
4./ Kontrola plnenia uznesení. 
5./ Schválenie úpravy rozpočtu rok 2015 – Rozpočtovým opatrením číslo 3. 
6./ Schválenie rozpočtu na rok 2016. 
7./ Schválenie rozpočtu na rok 2016 bez programovej štruktúry. 
8./ Schválenie auditu na rok 2015 – Ročná uzávierka, spoločnosťou INTERAUDIT  
     LEVICE. 
9./ Príkaz starostky obce na vykonanie Inventarizácie za rok 2015, schválenie  
     inventarizačnej komisie. 
10./ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2015 , ktorým sa vydáva      
      Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku. 
11./ Všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 2/2015 o miestnych daniach a miestnom  
       poplatku........ 
12./ VZN č. 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 a 2018 – berie na vedomie 
15./ Rôzne - diskusia 
16./ Záver 
 

  

Uznesenie č. 7/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Devičany – schvaľuje: 

1./ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
2./ Úpravu rozpočtu rok 2015 – Rozpočtovým opatrením číslo 3/2015. 
3./ Rozpočet na rok 2016. 

 

Uznesenie č. 8/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Devičany – schvaľuje: 

1./ Rozpočet na rok 2016 bez programovej štruktúry. 
2./ Aaudit na rok 2015 – Ročnú uzávierku, spoločnosťou INTERAUDIT 
     LEVICE. 



3./ Príkaz starostky obce na vykonanie Inventarizácie za rok 2015, schválenie  
     inventarizačnej komisie. 

 

  

Uznesenie č. 9/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Devičany – schvaľuje: 
1./ Všeobecne záväzné nariadenia číslo 1/2015 , ktorým sa vydáva      
     Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku. 
2./ Všeobecne záväzné nariadenia obce číslo 2/2015 o miestnych daniach a miestnom  
      poplatku........ 
3./ Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými   
      stavebným odpadmi na území obce... 
 

 
Uznesenie č. 10/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Devičany – schvaľuje: 

1./ PHSR obce Devičany  – programovacie obdobie na roky 2015 – 2024. 

 

 

Uznesenie č. 11/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Devičany –  berie na vedomie: 

1./ Kontrolu plnenia uznesení. 

2./ Návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018. 

3./ Správu kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

V Devičanoch dňa: 11. 12. 2015                                                      Ing. Dana Lančaričová 

                                                                                                                       starostka obce 

 

 

 


