
OBEC DEVIČANY

Obecný úrad, 935 04 Devičany č.75
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: 5/2015                                        začiatok: 19,00 hod ukonč.: 20,55hod.

Z á p i s n i c a

z 3.riadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 17 augusta 2015 v zasadačke OCÚ  
v Devičanoch.
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
                 Poslanci obecného zastupiteľstva:
                 Ľubica Lukáčová, Iveta Ábelovská, Milan Bátovský, Milan Výboh, Pavol         
                 Zachar                  
                       
Program:      1. Otvorenie zasadnutia,
                    2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
                    3. Kontrola plnenia uznesení
                    4 .Schválenie zmeny rozpočtu – rozpočtovým opatrením číslo 2 v zmysle                   
                       ustanovenia §14ods.2 písmena a., zákona č.583/2004 Z. z.   

             5. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015  
             6. Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu na rok 2015
             7. Finančné výdavky na oslavy 940.výročia obce /Športový deň/
             8. Žiadosť na kúpu pozemku v kat. území Dolné Devičany, LV č.1, parc. č.  
               2676/8, výmera 80m2, pozemok-zastavané plochy a nádvoria, parcela  
               registra „C“.

         9. Diskusia
        10. Záver

              
             
                         R O K O V A N I E

1.,2.                 
Otvorenie:  V zmysle  §13  zákona  č.369/1990  Zb  o obecnom  zriadení  v  znení  jeho  zmien
a doplnkov  predsedajúca,  starostka  obce  Devičany  Ing.  Dana  Lančaričová  otvorila  3.  riadne
zasadnutie  OZ.  Za zapisovateľa bola určená Ľubica Bátovská a  overovatelia  zápisnice Milan
Bátovský a Pavol Zachar. 
 
Hlasovanie: OZ schvaľuje predložený program za:  5 poslanci, I. Ábelovská, M. Bátovský,
                                                                 Ľ. Lukáčová,P.Zachar,M.Výboh                                        
                                                                proti :      0        
                                                                zdržal sa:   0
   K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 4/2015 bod /1 a 4/2015 bod/2.  
3. Kontrola plnenia uznesení predniesla starostka obce, ktorá informovala o obhliadke požiarnej   



   zbrojnice na opravu strechy a nový program INFOKAT o jeho aktualizácií v tomto roku.
  
Hlasovanie: OZ berie na vedomie : Kontrolu plnenia uznesení
                                                 za 5 poslanci, I. Ábelovská, M.,  
                                                               P. Zachar, M. Výboh, M.Bátovský
                                                               Ľ. Lukáčová,                                               
                                               proti :     0        
                                               zdržal sa:  0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 4/2015 bod /3.

4.Schválenie úpravy rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.2/2015, ktoré je na základe
 prehodnotenia a schválenia cenovej ponuky na opravu strechy, vonkajšej a vnútornej fasády 
hasičskej zbrojnice ako kapitálový výdavok v rozpočte. Starostka obce predložila 3 cenové 
ponuky na opravu strechy , vonkajšej a vnútornej fasády hasičskej zbrojnice v obci Devičany 1. 
TOSTAV s. r. o, Levice, 2.TOSTAV PLUS s. r. o Levice a 3. Hydromeliorácie, a. s.  Kalná nad 
Hronom. Poslanci po prehodnotení jednotlivých cenových ponúk vybrali cenovú ponuku 
Hydromeliorácie Kalná nad Hronom. Prílohy ako cenové ponuky a Rozpočtové opatrenie 
č.2/2015 sú priložené k zápisnici.

Hlasovanie: OZ schvaľuje cenovú ponuku č.3 Hydromeliorácie  Kalná nad Hronom a
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2015       za:  5 poslanci,

                                                              I. Ábelovská, M. Výboh, P. Zachar 
                                                              M. Bátovský, Ľ. Lukáčová,                                                  
                                         proti :      0        
                                         zdržal sa:   0      
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 4/2015 bod /4.   

5. Plnenie rozpočtu – Plnenie za I. polrok 2015 prečítala účtovníčka obce Ľubica Bátovská, 
príjmy sú na 77% a výdavky 46%,  ktoré tvorí prílohu zápisnice  

Hlasovanie: OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu za I. polrok 2015                                 
                                         za:  5 poslanci, , I. Ábelovská, M. Bátovský,   
                                                        Ľ. Lukáčová, P .Zachar,,M.Výboh                                  

                                         proti :      0        
                                         zdržal sa:   0 
   K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 4/2015 bod/5.
6. Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu za I. polrok 2015 prečítala  účtovníčka Ľubica Bátovská
  podľa jednotlivých výdavkových  položiek a ich čerpanie. Táto správa tvorí prílohu zápisnice.  
       Hlasovanie: OZ berie na vedomie Dôvodovú správu k čerpaniu rozpočtu za I. polrok 2015
                                         za:  5 poslanci,  I. Ábelovská, M. Bátovský,   
                                                        Ľ. Lukáčová, P .Zachar, M. Výboh                                  
                                         proti :      0        
                                         zdržal sa:   0 
   K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 4/2015 bod/6.
7. Finančné výdavky na  oslavy 940.výročia  obce  /Športový  deň obce/  predložila  účtovníčka
Ľubica  Bátovská  v sume 1.594,40 eur  z toho rozpočtovaných bolo  350,-  eur,  dotácia  z  NSK



dostaneme po vyúčtovaní 400,-eur a dostali sme granty 300,-eur. Vypracovaný rozpis finančných
výdavkov je prílohou zápisnice.
Hlasovanie: OZ berie na vedomie Finančné výdavky 940.výročia obce Devičany
                                         za:  5 poslanci, , I. Ábelovská, M. Bátovský,   
                                                        Ľ. Lukáčová, P .Zachar, M. Výboh                                    
                                         proti :      0        
                                         zdržal sa:   0 
   K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 4/2015 bod/7
8. 8/a Žiadosť o prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti umiestnenej v zastavanom 
   území obce Devičany na kúpu pozemku LV č.1, parc. „C“ číslo 2676/8, výmera 80m2 
   pre Pavol Kepko ,Levice

8/b Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, Peter Líška, Devičany 38, parcelné
číslo  2676/3,  výmera  39m2,  list  vlastníctva  číslo  1,  Geometrický  plán  číslo  14/2014  na
oddelenie časti pozemku na par. číslo 595/1, výmera 43 m2, diel č. 14, par. č. 595/1, výmera
56m2, diel 12, par. číslo 595/5, výmera 7m2, diel číslo 11, par. číslo 595/4, výmera 7m2, diel č.
10, LV č. 1, katastrálne územie Dolné Devičany.

           Hlasovanie: OZ schvaľuje zámer na odpredanie pozemkov                                           
                                       za:  5 poslanci, , I. Ábelovská, M. Bátovský,   
                                                    L .Lukáčová,.P. Zachar,, M.Výboh
                                                           
                                         proti :      0        
                                         zdržal sa:   0 
   K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 4/2014 bod 8 /a, uznesenie
číslo 4/2015 bod 8/b.

9. Diskusia: Starostka obce informovala poslancov o novom programe INFOKAT, ktorý  bol
prezentovaný  a podpísaná  zmluva  s Geosense  SK  s.  r.  o  Košice.  Tento  program  bude
pomôckou  pre  DZN  a zisťovaní  pozemkov  a parciel  na  území  obce  Devičany.  Ďalej
informovala  poslancov  o oprave  strechy  na  Požiarnej  zbrojnici  a jej  ďalšie  využitie  ako
stretávanie sa požiarnikov.  Poslanec M. Výboh navrhol aby sa z požiarnej  zbrojnice stalo
malé múzeum /pamätná izba požiarnikov/, ktorá by bola pri oslavách obce otvorená.

Starostka  obce  predložila  poslancom  na  pripomienkovanie  Prevádzkový  poriadok
pohrebiska  a domu smútku v obci  Devičany,  ktorý  je  vyvesený na  informačnej  tabuli
obce. Poslankyňa Ľ. Lukáčová upozornila na bránku na cintoríne, ktorá sa nedá zatvárať.
Starostka obce informovala, že už je oprava prevedená a bránka je plne funkčná. 
Poslankyňa I. Ábelovská upozornila na obecné tabule pri vstupe do obce od Bátoviec a
Pukanca že sú zarastené a prekryté haluzami zo stromov. Starostka prisľúbila vypílenie
stromov  a taktiež  vyčistenie  jarkov  v tejto  lokalite  až  v októbri  v čase  vegetačného
pokoja. Poslanec M. Bátovský osloví Ing. P. Gunára o mulčovanie obecných pozemkov
na Pažiti.
Zástupkyňa  obce  Ľ.  Lukáčová  upozornila  starostku  obce  a zastupiteľstvo  obce
o dodržiavaní zákona o reklamách číslo 147/2001 Z. z. 
Starostka  obce  informovala  o oprave  verejného  osvetlenia  v obci  následkom  búrky
a pokračovanie opravy svietidiel  Hor. Devičanoch/ Vršky, Zemianka/. 

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



                                                                                                                                                  
Ukončenie riadneho zasadnutia OZ: 17.8.2015 o  20,55 hod.
                                                                 

Príloha:        
                        
Prezenčná listina
Uznesenie odovzdané: Ľubici Lukáčovej, zást. starostky
                                      p. Šimkovej , hl. kontrolórke obce
Miesto rokovania a dátum: zasadačka OCÚ Devičany, dňa 17.8.2015

          podpis                                                                                                
Meno a priezvisko Meno a priezvisko
funkcia overovateľa Zapisovateľa OZ
 Poslanci                                                                                     
                                                                   Bc. Ľubica Bátovská
Milan Bátovský
Pavol Zachar

                                                                     Ing. Dana Lančaričová                        
                                                        starostka obce
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