
OBEC DEVIČANY 

Obecný úrad, 935 04 Devičany č.75 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______ 
Číslo spisu: 4/2016                                        začiatok: 19,00 hod ukonč.: 21,00hod. 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 3.riadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 2 september 2016 v zasadačke OCÚ   

v Devičanoch. 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

                 Poslanci boli prítomní 5.           

                    

                        

Program:     1. Otvorenie zasadnutia 

         2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

                    3. Kontrola plnenia uznesení 

                    4. Schválenie  úpravy rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.2 

        5. Na vedomie-vyhodnotenie podujatia na Zelenej Pažiti, a Športového dňa obce    

            Devičany. 

        6. Schválenie žiadosti o posúdenie možnosti uloženia sieťového elektrického   

            kábla v zemi na obecnom pozemku. 

        7. Schválenie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku par.č.2032  

            kat.územie Horné Devičany, vedené na LV č.1- na základe geometrického   

            plánu. 

        8. Cenové ponuky na bezbariérový vchod do Kultúrneho domu- výber a  

            schválenie 

        9. Rôzne- diskusia 

        10. Záver 

             

1. a 2.                  

Otvorenie: Prítomných privítala a zasadnutie otvorila starostka obce Devičany Ing. Dana 

Lančaričová. Za zapisovateľa bola určená Ľubica Bátovská a overovatelia zápisnice  Ľubica 

Lukáčová, Iveta Ábelovská.  

  

Hlasovanie: OZ schvaľuje  program za:  5 poslanci, I. Ábelovská, M. Bátovský, Ľ. Lukáčová,                                                       

                                                        P. Zachar, M. Výboh        

                                         proti :      0         

                                         zdržal sa:   0       

3. 

 Kontrolórka obce  M. Šimková prečítala Kontrolu plnenia uznesení a zároveň bude tvoriť 

prílohu zápisnice. 

Hlasovanie: OZ  berie na vedomie : za  5 poslanci,  

                                                                          I. Ábelovská, M. Bátovský, Ľ. Lukáčová,                                                       

                                                                          P. Zachar, M. Výboh          

                                         proti :       0         

                                         zdržal sa:   0       

4. 

 Schválenie úpravy rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.2 predložila Ľ. Bátovská, v zmysle 



ustanovenia §14 ods.2 písm. a/zákona č.583/2004 Z.z. a tvorí prílohu zápisnice.  

Hlasovanie: OZ schvaľuje úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.2: 

                                         za:  5 poslanci, , I. Ábelovská, M. Bátovský, Ľ. Lukáčová                                                                        

                                                                    P. Zachar, M Výboh                                                                             

                                         proti :      0         

                                         zdržal sa:   0           

5. 

Vyhodnotenie podujatia na Zelenej Pažiti a Športového dňa obce Devičany predložila p. 

Ľubica Bátovská, účtovníčka, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

 Hlasovanie: OZ berie na vedomie : Vyhodnotenie kultúrnej a športovej akcie  v obci        

                                                           Devičany.                                 

                                               za:  5 poslanci, , I. Ábelovská, M. Bátovský,    

                                                            Ľ. Lukáčová,  P. Zachar, M. Výboh                                              

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0  

6.    

Starostka prečítala  žiadosť Michala Kaszása, ul.Saratovská 2926/19, Levice o posúdenie 

možnosti  uloženia sieťového elektrického kábla v zemi k pozemku Horné Devičany C KN    

p. č. 1706 o výmere 3073m2, druh pozemku záhrady , LV č.1148  na tomto pozemku bude 

umiestnená drobná stavba p. Kaszása. Trasa umiestnenia kábla  v zemi sa má umiestniť na 

pozemkoch vo vlastníctve obce Devičany, k.ú. Horné Devičany, C KN p.č. 1970/1, E KN 

p.č.1401, E KN p.č. 1584, C KN p.č. 1708/1. Existujúca stavba-komora nie je zlegalizovaná , 

ktorú si majiteľ musí zlegalizovať a taktiež projekt ak bude prechádzať cez súkromné pozemky 

bude si riešiť majiteľ. Starostka obce dá vyjadrenie o súhlasnom stanovisku obecného 

zastupiteľstva p. Michalovi Kaszásovi. 

Hlasovanie: OZ  schvaľuje  súhlas na položenie el. kábla v zemi na obecných pozemkoch  

C KN p.č. 1970/1, E KN p.č. 1401, E KN p.č. 1584, C KN p.č. 1708/1 

                                                                 : za 5 poslanci , I. Ábelovská,          

                                                                   M. Bátovský, Ľ. Lukáčová ,P. Zachar  M. Výboh                                                     

                                        proti :      0         

                                        zdržal sa:   0 

7.Starostka predložila poslancom žiadosť Ing. Davida Urbáska s manželkou o odkúpenie časti 

obecného pozemku p.č.2032 k.ú Horné Devičany- Vršky za účelom vyčlenenia pozemku 

geometrickým plánom, k stavbe viničného domčeka súpisné číslo 345 / viničný domček je 

postavený na obecnom pozemku/. Poslanec M. Bátovský sa vyjadril, že ak sa časť pozemku 

odpredá, vlastníci viničných .domčekov postavených na obecnom pozemku nebudú mať prístup 

k svojim stavbám z dôvodu malého priestranstva okolo viničných domčekov.  

Hlasovanie: OZ hlasovalo proti odpredaju pozemku nasledovne: 

                                          za: 0  

                                         proti :      M. Bátovský, I. Abelovská, P. Zachar, M. Výboh 

                                         zdržal sa:  Ľ. Lukáčová  

Starostka obce predložila poslancom obce  3 Cenové ponuky na bezbariérový vchod a opravu 

schodov do Kultúrneho domu. Boli predložené cenové ponuky:  

                                                                     KVK s. r. o Kalná nad Hronom  6693,26 eur 

                                                                     EKOFORM s. r. o Levice  6578,90 eur 

                                                                     Hydromeliorácie a. s. Kalná nad Hronom 6292,85 

Hlasovanie: OZ schvaľuje :  Cenovú ponuku Hydromeliorácie a. s. Kalná nad Hronom                     

                                                6292,85 eur                                                                                           

                                               za:  5 poslanci,  I. Ábelovská, M. Bátovský,    

                                                            Ľ. Lukáčová,  P. Zachar, M. Výboh  



9. Starostka obce informovala poslancov OZ o stretnutí Ekonomickej komisie, kde 

predmetom zasadnutia bolo polročné plnenie rozpočtu obce Devičany a úhrady nájomného za 

nájomné byty.  Ekonomická komisia navrhuje  OZ schváliť polročné plnenie rozpočtu obce a 

upozorniť písomnou formou p. Richarda Szelényiho na úhradu dlžného nájomného. 

 Starostka ďalej informovala poslancov o zapojení sa obce do celoslovenskej  súťaže 

Slovenská kronika 2016, kde naša obec poslala Monografiu obce Devičany. Ďalej sme sa 

zúčastnili o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP 2016, forografky boli Ivana 

Lančaričová a Eva Hrtánková umiestnené na 13. a 8. mieste.  Poslankyňa  Ľ. Lukáčová  

upozornila na nespokojnosť niektorých občanov s umiestnením basketbalového koša pri 

detskom ihrisku ( došlo k dehonestácii pietneho miesta jeho osadením). 

Poslanci OZ po skončení zasadnutia  na tvare miesta konštatovali, že pripomienka bola 

neopodstatnená.  

Starostka obce a poslanci navrhli oddeliť areál pamätníka  SNP vhodným oplotením, ktoré by 

zabránilo deťom hrať sa na pomníku a v jeho blízkosti.  

Starostka tiež informovala o prácach a problémoch s aktivačnými ktorí pracujú v obci. 

Ďalej informovala o danej výpovedi predavačiek COOP Jednota Devičany a tiež o opravenej 

streche na COOP Jednote, kde pri demontáži starej strechy zostalo na povale množstvo 

materiálu, ktorý zaťažuje plochu na budove. Taktiež bolo poukázané na priestranstvá pri 

vodných tokoch ktoré si občania neudržujú a obec to nestačí kosiť.  

Starostka pozvala poslancov na podujatie, ktoré sa uskutoční  10.9.2016 v Santovke Dobruo 

jedlo z Tekova a Hontu, kde bude mať  zastúpenie aj naša obec.                                        

11.Starostka obce  ukončila zasadnutie a poďakovala poslancom OZ  za účasť.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   

Ukončenie mimoriadneho zasadnutia OZ: 2.9.2016 o  21,00 hod. 

                                                                                                                                          

Príloha:             

                         

              Prezenčná listina 

Uznesenie odovzdané: Ľubici Lukáčovej, zást. starostky 

                                      p.Šimkovej , hl. kontrolórke obce 

Miesto rokovania a dátum: zasadačka OCÚ Devičany, dňa 27.5.2016                                                                                                                                              

 

          podpis                                                                                                podpis 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko 

funkcia overovateľa  Zapisovateľa OZ 

 Poslanci                                                                                          Bc. Ľubica Bátovská 

Ľubica Lukáčová 

Iveta Ábelovská 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Dana Lančaričová                         

                                                        starostka obce 

 
 

 



 


