
O B E C       D E V I Č A N Y 

   ----------------------------------------------------------------------------------                  
        U Z N E S E N I E              

z 11. riadneho zasadnutia 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
konaného 28.2.2013 

 

 

Uznesenie č.43/2013 

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

  Obecné zastupiteľstvo v Devičanoch berie na vedomie: 

1. správu kontrolórky obce Devičany  

2. Výročnú správu obce za rok 2012, Dôvodovú správu za rok 2012, Monitorovaciu správu za 

rok 2012, Inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie za rok 2012 

3. Návrh záverečného účtu účtu za rok 2012 

4. Správu starostky obce o ukončení prenájmu priestorov Združenia obcí pre separovaný zber 

„Tatiar“ 

 

Uznesenie č. 44/2013 

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

 Obecné zastupiteľstvo v Devičanoch schvaľuje: 

1. program zasadnutia OZ, s doplnením za bod 2 – Žiadosť o odkúpenie časti obecného 

pozemku par.č. 2675/1 v k.ú. Dolné Devičany 

2. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku par.č. 2675/1 v k.ú. Dolné Devičany 

3. plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 

4. plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2013 

5. zámer odpredať časti nehnuteľnosti – pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce,  podľa § 9a 

ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí -prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, na ktorých sú zastavané plochy obyvateľmi obce a ich rodinnými domami, ktoré 

priamo susedia s ich vlastnou nehnuteľnosťou – rodinným domom. Obyvatelia užívajú 

uvedené časti obecných pozemkov ako predzáhradky, majú ich oplotené a udržiavanjú ich, 

často vo viere že sú ich vlastné. Obec odpredá časti nehnuteľnosti podľa vyššie uvedeného 

všetkým vlastníkom, ktorí o to požiadajú. 

 

 

Uznesenieč. 45/2013 

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

 Obecné zastupiteľstvo v Devčianoch schvaľuje: 

1. dotáciu pre MOMS vo výške 166 eur 

2. poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť CVČ Levice na jeno dieťa z obce Devičany 

navštevujúce toto CVČ vo výške 50 eur na kalendárny rok 

3. podanie projektu formou LEADER na VUC Nitra na rekonštrukciu studničky – Zemianka  

4. vykonanie rekonštrukcie oplotenia cintorína v Devičanoch na základe vykonaného 

prieskumu trhu a víťaznej cenovej ponuky p. Jozefa Šediho ml.  

   
 

Uznesenie č. 46/2013 

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

 Obecné zastupiteľstvo v Devičanoch odporúča: 

1. na správnej rade Združenia obcí pre separovaný zber „Tatiar“ jednať v zmysle kúpy 

pozemkov a budov pre združenie s financovaním prepočítaným na obyvateľa 



2. zabezpečiť montáž snehových zábran na strechu obecnaj budovy Pošty 

3. vyhlásiť brigádu na búracie a výkopové práce při rekonštrukcii cintorína 

   

V Devičanoch, 28.2.2013 

         Mgr. Monika Slížiková 

               starostka obce              


