
OBEC   DEVIČANY 

Obecný úrad Devičany č. 75, PSČ 935 04 

 

UZNESENIE 
z 3. mimoriadneho zasadnutia 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
konaného dňa 25. 08. 2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo Devičany na 3. mimoriadnom zasadnutí prerokovalo: 

Program zasadnutia 

1./ Otvorenie zasadnutia 

2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

3./ Schválenie žiadosti o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti – predaja pozemku podľa 
§ 9a ods. 8b/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí, parcelné číslo 2676/8 o výmere 
80m2, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dolné 
Devičany zapísanej v KN, spoluvlastnícky podiel v 1/1, cena podľa Znaleckého posudku číslo 
88/2015, vyhotoviteľ Ing. Jozef Ďuriš, pre žiadateľa Pavel Kepko rod. Kepko, Saratovská číslo 
51, 934 05 Levice, dátum narodenia15. 07. 1977. 
 
4./ Schválenie žiadosti o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam – predajom pozemkov 
podľa § 9a ods. 8b/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v katastrálnom území Dolné 
Devičany, Geometrický plán číslo 14/2014 zo dňa 22.04. 2014, k parcele č. 595/4 diel 10, 
výmera 7m2, k parcele č. 595/5, diel 11, výmera 7m2, k parcele č. 595/1 diel 12, výmera 56 
m2, k parcele 595/1 diel 14, výmera 43 m2, k parcele 595/1 diel č. 13, výmera 39 m2, cena za 
1m2 -3,44 € na základe znaleckého posudku, pre žiadateľa Peter Líška rod. Líška, bytom  
935 04 Devičany č. 38, dátum narodenia 01. 08. 1977. 
 
5./ Záver zasadnutia 
 

Uznesenie č. 5/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Devičany – schvaľuje: 
3./  Schválenie žiadosti o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti – predaja pozemku podľa 
§ 9a ods. 8b/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí, parcelné číslo 2676/8 o výmere 
80m2, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dolné 
Devičany zapísanej v KN, spoluvlastnícky podiel v 1/1, cena podľa Znaleckého posudku číslo 
88/2015, vyhotoviteľ Ing. Jozef Ďuriš, pre žiadateľa Pavel Kepko rod. Kepko, Saratovská číslo 
51, 934 05 Levice, dátum narodenia 15. 07. 1977. 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 6/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Devičany – schvaľuje: 
4./ Schválenie žiadosti o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam – predajom pozemkov 
podľa § 9a ods. 8b/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v katastrálnom území Dolné 
Devičany, Geometrický plán číslo 14/2014 zo dňa 22.04. 2014, k parcele č. 595/4 diel 10, 
výmera 7m2, k parcele č. 595/5, diel 11, výmera 7m2, k parcele č. 595/1 diel 12, výmera 56 
m2, k parcele 595/1 diel 14, výmera 43 m2, k parcele 595/1 diel č. 13, výmera 39 m2, cena za 
1m2 -3,44 € na základe znaleckého posudku, pre žiadateľa Peter Líška rod. Líška, bytom  
935 04 Devičany č. 38, dátum narodenia 01. 08. 1977. 
 

 

 
 

 

V Devičanoch dňa: 27 .08. 2015                                                      Ing. Dana Lančaričová 

                                                                                                                       starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 


