
 

 

Číslo spisu:1/2015 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia , ktoré sa konalo  2.1. 2015 v sále Kultúrneho domu  v 

Devičanoch. 

 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

                 Poslanci boli prítomní 5 -  OZ bolo uznášania schopné. 

 

Program  prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

 Otvorenie zasadnutia 

 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Príhovor končiaceho starostu 

 Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy  obce 

(predseda miestnej volebnej komisie) 

 Zloženie sľubu novozvoleného  starostu obce a prevzatie 

insígnií 

 Zloženie  sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

 Vystúpenie  novozvoleného starostu 

 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

 Poverenie poslanca obec. zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obec. zastupiteľstvá 

    10.Voľba komisií a voľba ich predsedov, prípadne ďalších členov    

         komisií. 

  11. Určenie  platu starostu obce v rozsahu záväzku určenom   

        obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na   

        celé funkčné obdobie 

  12.Diskusia 

  13. Schválenie uznesenia 

 14.Záver. 
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1. 

Otvorenie: Prítomných privítala a zasadnutie otvorila starostka obce Devičany Mgr. Monika 

Slížiková.  

2. 

Za zapisovateľa bola určená Bc. Ľubica Bátovská a overovatelia zápisnice Ľubica Lukáčová 

a Milan Bátovský. 

3. Príhovor končiaceho starostu Mgr. Slížiková sa začalo poďakovaním za dôveru a taktiež 

poďakovala odchádzajúcim poslancom. Svoje predchádzajúce volebné obdobie zhrnula do 

niekoľkých bodov kde opísala aktivity ako Rekonštrukcia Kultúrneho domu, Verejného 

osvetlenia, Ihriska, Studničky Zemianka, park v Dol. Devičanoch, vybudovanie komunikácií, 

taktiež   úpravy v Bytovke a budova COOP Jednoty a Pošty. Správa tvorí prílohu zápisnice. 

Taktiež zdôraznila, že novozvolené  OZ  začne s  rozpočtovým prebytkom. 

4. 

Oznámenie výsledkov komunálnych volieb predniesla predsedníčka volebnej komisie Anna 

Čuchorová v Správe miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Devičany do obecného 

zastupiteľstva a starostu obce. Táto správa tvorí prílohu zápisnice.OZ berie na vedomie výsledky 

volieb do orgánov samosprávy obce a vystúpenie novozvolenej starostky. Mandátová komisia  

Mgr. Ján Križan a Mária Šimková. Správu mandátovej komisie predniesol  Mgr. Ján Križan, dňa 

4.12.2014 požiadala novozvolená o vzdanie sa funkcie poslankyne zo zdravotných dôvodov. Na 

jej miesto nastupuje prvý náhradník Milan Bátovský. Žiadosť  a správa tvorí prílohu  Zápisnice . 

5. 

Zloženie zákonom predpísaného sľubu starostky obce Devičany   

6. 

Zloženie zákonom predpísaného  sľubu poslancami obec.zastupiteľstva: Lukáčová Ľubica, Iveta 

Ábelovská, Milan Bátovský, Milan Výboh, Pavol Zachar. 

 OZ konštatuje, že novozvolená starostka obce Ing. Dana Lančaričová a 5 novozvolení poslanci 

zložili zákonom stanovený sľub.  

7. Vystúpenie novozvolenej starostky obce sa začalo poďakovaním za dôveru a taktiež 

poďakovala odchádzajúcim poslancom. Zdôraznila  že bude riadne plniť svoje povinnosti 

a ochraňovať záujmy obce. Novým poslancom popriala veľa síl a úspechov pri plnení úloh pre 

obec a občanov. 

8. 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obec.zastupiteľstva 5 poslancami. 

9. 

Poverenie  poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obec.zastupiteľstva v prípadoch 

podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona 369/1990 

Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. OZ schválilo  poslanca Pavla Zachara, 

ktorý bude poverený viesť OZ v uvedených prípadoch. 

                                                                                                                                                    

10. 

Obec.zastupiteľstvo zriaďuje komisie a to verejného poriadku a ekonomickú komisiu. 

Predsedom ekonomickej komisie bude Ľubica Lukáčová a poriadkovej Milan Bátovský. 

11. 

Určenie platu starostu obce v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 

určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo 

výške 1,49 násobku. OZ určuje plat starostky obce 1,49 násobok 824 x 1,49 =1227,76 eur 



 

 

 

12. 

ECAV Devičany v zastúpení dozorca ECAV,  Ing. Eva Hrtánková poblahoželala starostke obce 

a polancom OZ veľa síl, odhodlania a dobrej spolupráce v nasledujúcom volebnom období pre 

rozvoj kultúrna a duchovna obce. 

Ing. P. Delinga  taktiež poblahoželal starostke obce a obec.zastupiteľstvu. Poukázal na niektoré 

problémy v obci, ktoré je potrebné riešiť. 

Starostka obce na tieto dotazy postupne informovala a taktiež zdôraznila aby bola spolupráca 

občanov s obecným úradom. 

.  

13. 

Návrh na uznesenie. 

14.  

Záver. Starostka obce všetkým prítomným, novozvoleným poslancom a hosťom srdečne 

poďakovala a  popriala všetko dobré do nového roku 2015, ale aj v celom volebnom období. 

 

Príloha:  Správa miestnej volebnej komisie 

               Sľub starostky obce 

               Sľub poslancov OZ 

               Príhovor starostky obce 

               Prezenčná listina 

 

Uznesenie odovzdané: Ľubica Lukáčová  

                                      Mária šimková, hl.kontrolórke obce 

 

Miesto rokovania a dátum: Sála Kultúrneho domu Devičany, dňa 2.1.2015 

 

 

                                                                                                                                                    

 

          podpis                                                                                                podpis 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko 

funkcia overovateľa  zapisovateľa 

Milan Bátovský                  Poslanci  OZ                                         Bc.Ľubica Bátovská 

Ľubica Lukáčová 

 

 

 

 

                                                                    Ing. Dana Lančaričová 

                                                                        starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEC DEVIČANY 

Obecný úrad,935 04 Devičany č.75 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________ 
Číslo spisu:7/2010 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 5.riadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 7. októbra 2010 v sále Kultúrneho domu    

v Devičanoch. 

 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

                 Poslanci boli prítomní 5 -  OZ bolo uznášania schopné. 

 

Program: 1. Otvorenie- určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 



 

 

  2. Schválenie programu 

            3. Správa  kontrolórky obce- kontrola plnenia uznesení 

            4. Výrub dreva – výber ponuky 

            5. Inventarizácia 

            6. Rôzne – Poukážky dôchodcov, Mikuláš, jesenná brigáda    

            7. Diskusia  

            8. Záver 

 

1. 

Otvorenie: Prítomných privítala a zasadnutie otvorila starostka obce Devičany Mgr. Monika 

Slížiková. Za zapisovateľa bola určená Bc.Ľubica Bátovská a overovatelia zápisnice  

M. Bátovský, Ľ. Hícová. 

 

2. 

Schválenie programu: program bol schválený podľa predloženej pozvánky 5-timi poslancami 

OZ. 

 

3. 

Správa kontrolórky obce p. A.Čuchorovej pozostávala z kontroly plnenia uznesení, ktorú OZ v 

Devičanoch berie na vedomie. Starostka obce upozornila na skutočnosť, že úloha nie je čiastočne 

plnená ale naďalej  trvá / Čistenie a vytvorenie protipovodňových jarkov/. 

-Starostka obce informovala o stretnutí  starostky obce, Poriadkovej komisie a Ing. Gunára. Je 

potrebné ďalšie jednanie na tvare miesta s Ing. Gunárom. Momentálne to nie je možné z dôvodu 

zdravotných problémov Ing. Gunára. Starostka obce ďalej informovala o ponuke a zabezpečení 

vhodných mechanizmov z PD Bátovce a o stanovisku p.Nemcovej, ktorá má v tejto lokalite 

pozemky, a súhlasila s reguláciou. Do diskusie vstúpil p. Homoľa, ktorý upozornil na reguláciu 

jarkov zo strany Ing. Gunára, aby nedošlo k nedorozumeniu. Poslanec M.Bátovský apeloval, aby  

sa ďalšie kroky podnikli na základe osobnej obhliadky terénu, za prítomnosti Ing. Gunára a 

p.starostky. 

 

 

                                                                                                                                                        2. 

4. 

Výrub dreva – Ponuka bola obdržaná len jedna a to p. Homoľa Vladimír, cenová ponuka bola 

12,50€ za 1m priestorový-metrovica a 14,50€ za 1m na polienka + 9,-€ obec Devičany s 

dovozom do domácnosti. Bude podpísaná Nájomná zmluva na prenájom pozemku na výrub 

dreva, podpísaná starostkou obce a nájomníkom. Nájomca pozemku uhradí prenájom do 

31.12.2010 na základe Nájomnej zmluvy. Kritéria dovozu dreva sú: 10 m priest.dreva na 1 

rodinu. Upratanie priestoru z pedchádzajúcej ťažby dreva – p. Homoľa dal prísľub na upratanie 

priestoru. OZ v Devičanoch schválilo tento postup uskutočnenie pílenia, dovozu a ceny dreva pre 

obyvateľov obce Devičany. Neskoršie požiadavky na drevo  budú  uskutočnené dodatočne. Pán 

Homoľa vyzval p. starostku, aby ona a kompetentná osoba štátnych lesov, boli prítomní pri 

vyznačení parciel na výrub dreva .  

 

5. 

Inventaizácia- starostka obce oboznámila s Príkazom starostky obce na vykonanie inventarizácie 

majetku obce určenou komisiou. Príkaz starostky obce k inventarizácií tvorí prílohu zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie príkaz starostky obce. 

6. 



 

 

Rôzne:  Poukážky pre dôchodcov  boli odsúhlasené: počet dôchodcov je 128 a suma v Rozpočte 

je 996,-€. OZ v Devičanoch schválilo hodnotu 1 nákupnej poukážky 10,-€, čím sa prekročí 

Rozpočet o 284,-€.  

Mikulášske balíčky  pe 52 detí boli schválené na hodnotu 5,38€, kde  Rozpočet nebude 

pekročený / 282,-€/. Mikuláš bude chodiť po domácnostiach dňa 5.12.2010.  

Brigáda v obci Devičany sa prekladá na deň 23.10.2010. 

Je potrebné osadiť kôš na odpadky v Dol.Devičanoch pri detskom ihrisku. 

V dolnej časti obce je potrebné spraviť zábradlie cez potok na dvoch úsekoch a to pri 

Ábelovskom a pri Beťkovi. Obec.zastupiteľstvo, jej členovia navrhovali čistenie potoka v  

Dol .Devičanoch. Starostka obce upozornila na porušenie zákona, pretože potok nie je majetok 

obce  ale štátnych lesov. 

7. Diskusia 

Ing. Lančaričová upozornila, že niektorí občania odpad z dvorov ako je pokosená tráva a lístie 

vysýpajú do potokov a tým sa potoky ešte viac znečisťujú. Ďalším problémom sú spravené 

zátarasy v potokoch zhotovené deťmi, ktoré je potrebné odstrániť. 

R.Matiašovicová, poslankyňa upozornila na neúčasť občanov na brigáde, ktorých sa čistenie 

jarkov týka. Ďalej upozornila na potrebnú  inštaláciu svitidla pred jej domom. Ďalej mala dotaz 

na zabezpečenie levov u p. Devošu v našej obci. 

Je potrebné upratať parky pomocou mulčovača . 

Brigáda- je potrebné dať do poriadku cintorín, parky v obci a pokosenie obecného priestoru na 

Bukovci. Bude oslovený p. Majsniar Jozef na pristavenie vlečky, kde bude dávaný odpad trávy a 

zeminy. 

M.Výbohová prítomná občianka na obec.zastupiteľstve poukázala na zlé praktiky kosenia pred 

domami niektorým občanom p. Benickým a p. Sabom. 

Starostka obce informovala, že po rozhovore s veterinárom, sú levy zabezpečené dobre a nehrozí  

ich útek z koniarne. Bátovský M., dal návrh aby sa spravila obhliadka bezpečnosti. Starostka 

obce informovala, že na takúto obhliadku je potrebné povolenie. P.Devoša má všetky doklady v 

poriadku. Ďalej informovala o zaplatení 3 poškodeným rodinám, ktorých majetok bol 

znehodnotený kravami p. Devošu. 

 

 

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                              3. 

 

 

Príloha:   

               Správa kontrolórky obce  

               Príkaz starostky obce na inventarizáciu 

               Prezenčná listina 

 

Uznesenie odovzdané: Ing.Lančaričovej, zást.starostky  

                                      p. Čuchorovej, hl.kontrolórke obce 

 

Miesto rokovania a dátum: Sála Kultúrneho domu Devičany, dňa 7.10.2010 

 

 

 



 

 

 

          podpis                                                                                                podpis 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko 

funkcia overovateľa  zapisovateľa 

 Poslanci  OZ                                                                                         Ľubica Bátovská 

Milan Bátovský 

Ľubica Hícová 

 

 

 

                                                                    Mgr. Monika Slížiková 

                                                                        starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Kňazovičová 

 

Úprava zápisnice 

 

 Úprava zápisnice nie je  predpísaná normou. Má ale  ustálenú formu. 

 

Obsahuje: 

 

 Záhlavie – označenie zostavovateľa zápisnice 

 Názov registratúrneho záznamu – zápisnica 

 Predmet zápisnice, dátum a miesto konania  rokovania 

 Prezencia 

 Program 

 Stručný  obsah jednotlivých bodov programu (vrátane uložených  úloh) 

 Miesto a dátum vyhotovenia  zápisnice 



 

 

 Strojom písané meno a  priezvisko zapisovateľa 

 Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá  rokovania  viedla (overovateľ zápisnice) 

 Vlastnoručný podpis  overovateľa zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola plnenia uznesení. 

 

    V zmysle Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v obci Devičany, schváleného dňa 

26.8.2010 predkladám Obec. zastupitzeľstvu, správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia 

Obec.zastupiteľstva konaného dňa 26.8.2010. 

 

     Pri kontrole boli prekontrolované: 

 

Uznesenie č. 70/10 Obec.zastupiteľstvo berie na vedomie. 

Uznesenie č. 71/10 a 72/10 Obec.zastupiteľstvo schvaľuje. 

Uznesenie č. 73/10  

  

 Obec.zastupiteľstvo odporúča pani starostke v bode 1/ vyvolať jednanie za účelom riešenia 

prívalových vôd v oblasti Dol.Devičian v zložení: Poriadková komisia 

                                                                                  postihnuté rodiny 

                                                                                  Ing. Gunár a Ing. Delinga 

Úloha je splnená čiatočne. 

Jednanie sa uskutočnilo dňa 16.9.2010 na Obec.úrade Devičany za prítomnosti : 

 starostka obce Mgr.Slížiková 

 p. Bátovský predseda Poriadkovej komisie 

 postihnuté rodiny 

 Ing. Gunár , Ing.Delinga /ospravedlnený/ 

  



 

 

 - Bolo navrhnuté riešenie – na Krížnych cestách vykopať jarky a odtok vody rozdeliť na 3 

smery /bližšie vysvetlenie podá p. starostka /. Nositeľom úlohy zostáva naďalej p.starostka v 

spolupráci s poriadkovou komisiou a Ing. Gunárom. 

 

 Obec.zastupiteľstvo v bode 2/ odporúča pani starostke osloviť záujemcov o výrub dreva 

novým prieskumom trhu. Úloha splnená. Na Obecný úrad boli doručené ponuky – 

záujemcov o výrub dreva: …................................................................................................ 

  

 Obálky s ponukami sa budú otvárať na Obec.zastupiteľstve dňa 7.10.2010. 

 

 Obec.zastupiteľstvo v bode 3/ odporúča pani starostke vyhlásiť na 16.10.2010 brigádu v obci 

so zameraním na čistenie odtokových jarkov pred zimou, ako aj čistenie potoka. 

 Zároveň zistiť cenu mechanizmov na čistenie potoka. Úloha čiastočne splnená. 

 PD Bátovce zaslalo cenovú ponuku  mechanizmov na čistenie potoka- DH 112   25,-€/hod. + 

19% DPH 

auto, traktor  19,-€ /hod + 19%DPH. 

 Brigáda  v obci sa bude ešte len konať.  

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Anna Čuchorová, kontrolórka obce 

 

 

Dňa: 6.10.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEC DEVIČANY 

Obecný úrad,935 04 Devičany č.75 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________Z á p i s n i c a 

 

 

z 4.riadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 26.augusta 2010 v sále Kultúrneho domu    

v Devičanoch. 

 

 



 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

                 Poslanci boli prítomní 5 -  OZ bolo uznášania schopné. 

 

Program: 1. Otvorenie- určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

  2. Schválenie programu 

            3. Polročná monitorovacia správa obce 

            4. Správa kontrolórky obce 

            5. Určenie úväzku starostu obce na celé volebné obdobie 2010-2014 

            6. Rokovací poriadok OZ 

            7. Rôzne -odtokové jarky v Dol.Devičanoch,Ťažba dreva, Úver VO obce,Brigáda    

                v obci  

            8. Záver 

 

1. 

Otvorenie: Prítomných privítala a zasadnutie otvorila starostka obce Devičany Mgr. Monika 

Slížiková. Za zapisovateľa bola určená Bc.Ľubica Bátovská a overovatelia zápisnice 

S.Kňazovičová a Ing. Lančaričová. 

 

2. 

Schválenie programu: program bol schválený podľa predloženej pozvánky 5-timi poslancami 

OZ. 

 

3. 

Polročnú monitorovaciu správu predniesla pracovníčka OCÚ, ktorá je prílohou Zápisnice. Po 

informovaní plnenia za I.polrok 2010 reagoval poslanec M.Bátovský o predražení nákladov na 

Ihrisko, navrhol, by sa prehodnocovali viaceré ponuky na dané práce a tým sa zamedzí vysokým 

nákladom. Starostka odpovedala na dotaz, že boli oslovené aj iné firmy, ale tie mali cenovú 

ponuku ešte vyššiu. OZ obce Devičany berie na vedomie. 

4. 

Správa kontrolórky obce p.Čuchorovej bola prečítaná, ktorá je prílohou Zápisnice. 

OZ obce Devičany berie na vedomie. 

5. 

Určenie úväzku starostu na volebné obdobie 2010-2014. 

Obecné zastupiteľstvo prehodnotilo pozitívne i negatívne stránky polovičného úväzku. Po 

konzultovaní 5 členov OZ, odhlasovali plný úväzok pre starostu obce. OZ obce Devičany 

schvaľuje plný úväzok pre starostu obce Devičany na volebné obdobie 2010-2014. 

6. 

Rokovací poriadok OZ Devičany 

Starostka obce informovala o zmene zákona 369/1990 Zb.o obecnom zriadení čl.11, ako 

Uznesenie OZ sa doručí do 5 dní zástupcovi starostu obce a hlavnému kontrolórovi formou 

email, alebo poštou. Kontrolór obce kontroluje uznesenia a podáva písomné vyjadrenie z 

predchádzajúceho zastupiteľstva o plnení Uznesení. OZ obce Devičany schvaľuje. 

7. 

Rôzne 

Odtokové jarky v Dolných Devičanoch, nedostatočný priepust vody v jarkoch zapríčinený 

nedostatočným čistením a tým dochádza k upchatiu a rozvodneniu vody pred domami, takto 

informovala starostka obce poslancov a prítomnú p.Tóthovú, ktorá sa sťažovala na malý spád 

odtokovej vody do potoka. Starostka obce prisľúbila rozšírenie jarkov, ale zároveň upozornila na 

aktivitu zo strany občanov pri čistení nánosu v jarkoch. 



 

 

Poslanec Bátovský informoval o množstve vody, ktorá prichádza z polí Ing. P.Gunára SHR a 

tým  vzniká nános muliny v jarkoch. Je potrebné dohodnúť stretnutie Ing. Gunára, Ing. 

Delingu/jedná sa o pozemky cirkvi/ a Poriadkovou komisiou v obci – prehodnotiť situáciu a 

dohodnúť ďalšie kroky k zamedzeniu vody tečúcej z polí, ktorá ohrozuje občanov v tejto lokalite 

pri prívalových dažďoch. OZ v obci Devičany sa uznieslo na vyvolaní jednania v zložení: 

Poriadková komisia obce Devičany, Ing. Gunár a Ing. Delinga a postihnuté rodiny. 

Starostka obce dala návrh na zaradenie opravy priepustu a spriechodnenie jarkov do Rozpočtu 

2011. Pri riešení tohto problému budú prizvaní aj Správa ciest o možnostiach realizácie a taktiež 

aj zapojenia sa občanov pri činnosti čistení jarkov.  

 Starostka obce predniesla návrh na brigádu v obci Devičany na 15.október 2010, tak ako bola 

aj 1.5.2010 so zameraním sa na čistenie jarkov a potoka v obci. Pani Tóthová apelovala na 

starostku obce, aby jarky boli vyčistené do zimy a tak sa zamedzí nepríjemnostiam. Starostka 

obce prisľúbla, že zistí cenu strojov potrebných na výkon daných prác za ktorú by mohli 

uskutočniť rozšírenie a vyčistenie jarkov. 

 Ďalším bodom diskusie bol návrh na ťažbu  palivového dreva  pre občanov z obecných 

pozemkov TTP. Je potrebné osloviť záujemcov o túto pilčícku prácu. Starostka zvolá 

mimoriadne zastupiteľstvo ohľadne ťažby dreva, je potrebné určiť podmienky ceny ťažby 

dreva a prenájmu TTP na ťažbu palivového dreva za účelom vyčistenia TTP. 

 Starostka obce informovala poslancov OZ o požiadavke predloženej na obec, kosenie 

súkromných záhrad  pracovníkmi AČ.Poslanci túto požiadavku zamietli. 

 Starostka obce oboznámila poslancov OZ o uskutočnení rekonštrukcie  Verejného osvetlenia 

v obci Devičany, ktoré sa posunulo z mesiaca júl na september 2010. Je potrebné schváliť 

úver na VO obce Devičany, kde účet je už otvorený. Oprávnené výdavky predstavujú sumu 

64.319,-eur a pre obec nenávratný finančný príspevok činí 61.103,05eur čo je 95% . Obec vo 

výdavkoch znáša 5% /3.215,95eur/ a úroky. 

Polanci OZ v obci Devičany schvaľujú úver na rekonštrukciu VO. 

 

 

Príloha:  Monitorovacia správa 

               Správa kontrolórky obce  

               Rokovací poriadok 

               Prezenčná listina 

 

Uznesenie odovzdané: Ing.Lančaričovej, zást.starostky  

                                      p. Čuchorovej, hl.kontrolórke obce 

 

Miesto rokovania a dátum: Sála Kultúrneho domu Devičany, dňa 26.8.2010 

 

 

 

 

          podpis                                                                                                podpis 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko 

funkcia overovateľa  zapisovateľa 

Ing.Lančaričová Dana                  Poslanci  OZ                                    Bc.Ľubica Bátovská 

Silvia Kňazovičová 

 

 

 



 

 

 

                                                                    Mgr. Monika Slížiková 

                                                                        starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEC DEVIČANY 

Obecný úrad,935 04 Devičany č.75 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________ 
Číslo spisu:8/2010 

 

 



 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 6.riadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 9. decembra 2010 v sále Kultúrneho domu    

v Devičanoch. 

 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

                 Poslanci boli prítomní 5 -  OZ bolo uznášaniaschopné. 

 

Program: 1. Otvorenie- určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

  2. Schválenie programu 

3.Správa  kontrolórky obce- kontrola plnenia uznesení a plán kontrol,stanovisko 

   k rozpočtu obce 2011. 

            4. Úprava rozpočtu 

            5. VZN – na rok 2011 

            6. Rozpočet obce na rok 2011,2012,2013 

            7. Inventaizácia – návrh na vyradenie  

            8. Rôzne 

            9. Diskusia  

           10. Záver 

 

1. 

Otvorenie: Prítomných privítala a zasadnutie otvorila starostka obce Devičany Mgr. Monika 

Slížiková. Za zapisovateľa bola určená Ľubica Bátovská a overovatelia zápisnice  

Ing.Lančaričová D., R. Matiašovicová 

 

2. 

Schválenie programu: program bol schválený podľa predloženej pozvánky 5-timi poslancami 

OZ. 

3. 

Správa kontrolórky obce p. A.Čuchorovej pozostávala z kontroly plnenia uznesení, ktorú OZ v 

Devičanoch berie na vedomie.  

Úlohy neboli určené pre starostku obce a OCÚ. 

Správa kontrolórky obce Devičany o vykonaných kontrolách za II. porok 2010, bola prečítaná 

kontrolórkou obce. Ďalej predložila kontrolórka obce Plán kontrol na I.polrok 2011 a Stanovisko 

kontrolórky obce k Rozpočtu  obce na rok 2011.Správu, Plán kontrol a Stanovisko k rozpočtu 

obce na rok 2011 kontrolórky obce tvorí prílohu zápisnice. Túto správu OZ berie na vedomie.                                                                                                                                                       

4. 

Úprava Rozpočtu obce Devičany na rok 2010, ktorá bola predložená poslancom OZ a  

odsúhlasená pre nasledovné položky, ktoré tvoria prílohu zápisnice. Rozpočet po úprave musí 

zostať vyrovnaný alebo prebytkový. Poslanci OZ túto úpravu schvaľujú. 

 

                                                                                                                                                        2. 

5. 

VZN na rok 2011 – Daň z nehnutelnosti č. 1/2010 a VZN o podmienkach určovania a vyberania 

dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za nevýherné hracie prístroje a dane 

za jadrové zariadenia na území obce Devičany č. 2/2010. Polanci OZ schválili VZN na rok 2011. 

6. 



 

 

Rozpočet obce na rok 2011, poslanci OZ schválili. Rozpočet na roky 2012,2013 berú na 

vedomie. 

Starostka obce informovala, že financie budú z jednotlivých položiek presúvané v priebehu roka 

2011, podľa potreby ako je čistenie jarkov a pod. 

7.  

Inventarizácia- starostka obce oboznámila s Príkazom starostky obce na vykonanie 

inventarizácie majetku obce určenou komisiou. Pracovníčka OCÚ ,členka inventarizačnej 

komisie informovala o skutočnosti, kde je potrebné v dôsledku zastarania a nepoužitelnosti 

vyradiť majetok , ktorý je nepoužiteľný. . 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na vyradenie majetku, uvedený Návrh na vyradenie 

majetku tvorí prílohu zápisnice. 

8. 

Rôzne:   

Ing. Delinga vyjadril poďakovanie ECAV Devičany za dobrú spoluprácu v priebehu roku 2010, 

kde ocenil ústretovosť Obecného úradu Devičany v aktivitách ECAV. 

Zároveň poukázal na staré zastupiteľstvo, chcel vedieť viac informácií, čo OZ urobilo za rok 

2010, jeho aktivity. Ďalej poukázal na úpravu rozpočtu, ktorú považoval za bezpredmetnú. 

Starostka obce vyjadrila stanovisko k úprave rozpočtu, ktorá musí byť v zmysle zákona a taktiež 

audit, kontroluje túto úpravu. Ďalej informovala starostka obce o financiach na ďalší rok 2011, s 

ktorými začne nové obecné zastupiteľstvo.  

Pozvánky na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 17.12.2010 budú zaslané  

a tiež občania budú informovaní obecným rozhlasom. 

9. 

Diskusia. 

Poslankyňa OZ  S. Kňazovičová poukázala, že vedenie ECAV neprajavili písomný, ani osobný 

záujem pri úprave rozpočtu na rok 2011, na vyčlenenie financií pre výdavky ECAV. Požiadavky 

na OCÚ je potrebné predkladať skôr, aby poslanci OZ potom mohli zaujať stanovisko k daným 

požiadavkám ECAV. 

10. 

Starostka obce sa poďakovala poslancom OZ a občanom, ktorí boli prítomní na poslednom  

riadnom zastupiteľstve obce Devičany.                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                               

 

 

Príloha:   

               Správa kontrolórky obce  

               Návrh na vyradeniemajetku 

               Úprava rozpočtu 

               Prezenčná listina 

 

Uznesenie odovzdané: Ing.Lančaričovej, zást.starostky  

                                      p. Čuchorovej, hl.kontrolórke obce 

 

Miesto rokovania a dátum: Sála Kultúrneho domu Devičany, dňa 9.12.2010 

 

                                                                                                                                               3. 

 

 



 

 

          podpis                                                                                                podpis 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko 

funkcia overovateľa  zapisovateľa 

 Poslanci  OZ                                                                                        Bc.Ľubica Bátovská 

Ing. Lančaričová 

R. Matiašovicová 

 

 

                                                                                             Mgr. Monika Slížiková 

                                                                        starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEC DEVIČANY 

Obecný úrad, 935 04 Devičany č.75 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________ 
Číslo spisu:3/2011 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 1.riadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 8. februára 2011 v sále Kultúrneho domu    

v Devičanoch. 

 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

                 Poslanci boli prítomní 4 -  OZ bolo uznášaniaschopné. 

                 1 poslankyňa Ing. Hrtánková – ospravedlnená 

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 



 

 

  2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

3. Správa  kontrolórky obce- kontrola plnenia uznesení  

            4. Správa kontrolórky obce 

            5. Správa o vykonaní inventarizácie 2010 

            6. Monitorovacia správa  obce za rok 2010 

            7. Interná smernica na rok 2011  

            8. Doplnenie členov komisí 

            9. Plán činnosti na volebné obdobie 2010-2014  

           10.Plán zasadnutí a plán činnosti na rok 2011 

           11. Diskusia 

1.                    12. Záver 

Otvorenie: Prítomných privítala a zasadnutie otvorila starostka obce Devičany Mgr. Monika 

Slížiková. Za zapisovateľa bola určená Ľubica Bátovská a overovatelia zápisnice  

Ing.Lančaričová D., Ľubica Hícová.Poslankyňa Ing. Hrtánková sa ospravedlnila pre neúčasť z 

dôvodu ochorenia. 

2. 

Schválenie programu: program bol schválený podľa predloženej pozvánky 4-timi poslancami 

OZ. 

4. 

Správa kontrolórky obce p. A.Čuchorovej pozostávala z kontroly plnenia uznesení, ktorú OZ v 

Devičanoch berie na vedomie.  

Úlohy neboli určené pre starostku obce a OCÚ. 

OZ berie na vedomie.                                                                                                                                                       

5. 

Inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov a vlastného imania obce podľa §30 ods.3 zákona 

431/2002 Z.z., 562/2003 Z.z.,561/2004 Z.z., 688/2006 Z.z., 198/2007 Z.z o učtovníctve v znení 

neskorších predpisov  za rok 2010 bola skontrolovaná a podpísaná členmi inventarizačnej 

komisie.OZ berie na vedomie. 

                                                                                                                                                         

6. 

Monitorovacia správa za rok 2010 bola prečítaná učtovníčkou obce, ktorá vyhodnotila celoročné 

plnenie rozpočtu obce, jej náklady, výnosy, príjmy a výdavky.Tvorí prílohu Zápisnice. 

 OZ schvaľuje . 

7. 

Interná smernica – jej obsahom je vedenie učtovníctva a agendy obce Devičany, 

vnútroorganizačná tvorba a použitie sociálneho fondu, cestovné náhrady pre pracovné cesty a 

vyplácanie náhrad pri pracovných cestách -  predložila učtovníčka obce. OZ schvaľuje. 

8. 

Doplnenie členov komisie :  

                                             Komisia pre ochranu verejného záujmu- členovia poslanci OZ,   

                                             predsedom bude Mgr. J.Križan. 

OZ postupuje do ďalšieho zasadnutia obec. zastupiteľstva na doplnenie členmi Poriadkovej a  

Finančnej komisie. 

9.  

Plán činnosti na volebné obdobie 2011-2014 starostka obce predniesla návrhy, ku ktorým sa 

vyjadrili poslanci nasledovne: 

° Cyklotrasa v hornej časti obce – poslanci OZ zamietli. 

° Čistenie potokov a jarkov v obci – prioritné sú Feriancov potok, jarok smer Bátovce a Háj.  

° Zateplenie Pošty a COOP Jednoty s námietkami a  odvodnenie , izoláciu budovy bez námietok.  



 

 

° Kultúrny dom a OCÚ – dokončenie prebiehajúcej rekonštrukcie- bez námietok. 

° Miesto cyklotrasy je hlavnou prioritou  oprava miestnych komunikácií – najkritickejšie úseky – 

Bukovec, potrebnosť dopravných značiek  do 15t a tým zamedziť zvoz dreva  ťažkými autami. 

Oslovenie Reg.správ ciest na osadenie dopravných značiek. Potreba vyčistenia jarku pri č.d.59  

Majsniarová E. a zamedziť tečenie vody po ceste a tiež osloviť PEKOP P.Koblena na vyčistenie 

jarku pri pozemku, ktorý obrába a má v prenájme – bez námietok.   

° Rekonštrukcia oplotenia cintorína, natretie plechu na budove domu smútku a prilepenie   

  odpadnutých dlaždíc – s námietkami.  

° Osadenie informačných tabúľ a smetných košov v obci s námietkami. 

° Vyčistenie a upravenie studničky pod skalou – v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi sa toto   

    može uskutočniť – bez námietok. 

° Likvidácia čiernych skládok a úprava okolia obce za pomoci aktivity nezamestnaných- bez   

   námietok. 

° Jarné a jesenné upratovanie v obci pokračuje aj tento rok-  bez námietok. 

 

10. 

Plán zasadnutí a plán činnosti na rok 2011. 

Starostka obce informovala poslancov o znížení dane za jadrové zariadenia a zvýšenie 

Podielových daní, čo sa  navzájom v rozpočte v príjmových položkách vyrovná. 

Kultúrne aktivity obce poslanci postupne konzultovali, len Hrušov zamietli, doporučili inú  už 

navrhnutú aktivitu ako je Majáles v máji. 

Prioritou roku 2011 je vyčistenie potokov a jarkov v obci Devičany a to Feriancov potok, jarok v 

Dol.Devičanoch smer Bátovce a Háj. Je potrebné zabezpečenie pracovníkov na dočistenie 

potoka po ťažkých mechanizmoch. 

Bytovka – starostka obce informovala potrebu odvodnenia budovy, osadenie vchodových dvier a 

okna na chodbe. Poukázala na aktivitu nájomcov, ktorí sa len niektorí  podieľajú na kosení okolo 

bytovky, chýba im motivácia. 

Rekonštrukcia Kultúrneho domu- rekonštrukcia strechy je potrebná z dôvodu zhotovenia 

podkrovia. Túto rekonštrukciu bude Obec financovať z vlastných zdrojov. Cenovú ponuku 

predložil p. Tošal v sume 12000,-€, ktorý prevádza celú rekonštrukciu KD a OCÚ. 

Pošta – odvodnenie a fasáda 30000,-€, Cesty 5000,-€. Poslanci OZ schvaľujú rozdelenie financií, 

ktoré zostali z roku 2010 a ich použitie na uvedené účely. 

Plán zasadnutí a plán činnosti na rok 2011- poslanci OZ schvaľujú podľa rozpísaných bodov. 

11. 

Diskusia. Starostka obce odpovedala na otázku, či miestni dobrovoľní hasiči prevádzajú 

preventívne prehliadky komínov. Túto činnosť neprevádzajú, sú na to určení kominári. Ďalej 

informovala, že je potrebné informovať 158 pri pálení halúz. 

Kontrolórka obce poukázala, aby obec vyzvala občanov aby si udržiavali poriadok pred svojimi 

domami. 

Poslankyňa Ľ. Lukáčová poukázala na množstvo zvery, ktorá sa pohybuje pri štátnej ceste a tým 

ohrozuje bezpečnosť dopravy. Možnosť osadenia dopravnej značky. Ďalej upozornila na č.d.60 

Ing. Adamec má schody z rod. domu vysunuté do cesty- požiadala o prešetrenie. 

Ing. Lančaričová upozornila na neplatiča nájomného v bytovke p.Szelényiho a opatrenia. 

Poslanec Mgr. J.Križan upozornil na vodu pred domom p.Grausovej, prekopanie jarku a 

zvedenie vody do potoka. 

Starostka obce osloví Voj.útvar Levice na opravu cesty, ktorú svojimi aktivitami poškodzujú. 

   

12. 

Starostka obce sa poďakovala poslancom OZ a občanom, ktorí boli prítomní .                                                                                                                                                       



 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                               

 

 

Príloha:   

               Správa kontrolórky obce  

               Monitorovacia správa 

               Prezenčná listina 

 

Uznesenie odovzdané: Ing.Lančaričovej, zást.starostky  

                                      p. Čuchorovej, hl.kontrolórke obce 

 

Miesto rokovania a dátum: Sála Kultúrneho domu Devičany, dňa 8.2.2011 

 

                                                                                                                                               

 

 

          podpis                                                                                                podpis 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko 

funkcia overovateľa  zapisovateľa 

 Poslanci  OZ                                                                                        Bc.Ľubica Bátovská 

Ing. Lančaričová 

Ľubica Hícová 

 

                                                                                             Mgr. Monika Slížiková 

                                                                        starostka obce 

 

 

OBEC DEVIČANY 

Obecný úrad, 935 04 Devičany č.75 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________ 
Číslo spisu:4/2011 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 1.riadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 24 mája 2011 v sále Kultúrneho domu    

v Devičanoch. 

 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

                 Poslanci boli prítomní 5 -  OZ bolo uznášaniaschopné. 

                 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

  2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 



 

 

3 .Kontrola plnenia uznesení  

            4. Správa kontrolórky obce 

            5. Správa auditora za rok 2010 

            6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2010, Výročná správa 

            7. Informácia z 21.snemu ZMOS  

            8. Doplnenie členov komisí 

            9. Rekonštrukcia KD- informácia  

           10.Čistenie jarkov 

           11. Diskusia 

1.                    12. Záver 

Otvorenie: Prítomných privítala a zasadnutie otvorila starostka obce Devičany Mgr. Monika 

Slížiková. Za zapisovateľa bola určená Ľubica Bátovská a overovatelia zápisnice  

Ing.Hrtánková E., Ľubica Lukáčová. 

2. 

Schválenie programu: program bol schválený podľa predloženej pozvánky 5-timi poslancami 

OZ. 

3. 

Kontrola plnenia uznesení obsahovala Upozornenie na pohybujúcu sa zver po hlavnej ceste. 

Starostka informovala, že oslovila PZ Levice, ale bude potrebná urgencia. Ďalej informovala o  

dôležitosti stretnutia medzi VÚ Levice a OCU z dôvodu prehodnotenia uztvorených zmlúv, ktoré 

je potrebné prerobiť na súčastné podmienky a skutočnosti. Drevo z obec.pozemkov pre 

obyvateľov obce, bude dodané na jeseň. 

OZ berie na vedomie.                                                                                                                                                       

4. 

 Správa kontrolórky obce k Návrhu záveečného účtu obce Devičany za rok 2010, ktorá tvorí 

prílohu  zápisnice. OZ berie na vedomie. 

 

 

 

                                                                                                                                                         

5. 

Správa nezávislého auditora bola za  rok 2010 bola prečítaná a predložená k nahliadnutiu 

učtovníčkou obce, v ktorej je vyhodnotené celoročné plnenie rozpočtu obce, jej náklady, výnosy, 

príjmy, výdavky a celkové hospodárenie obce.  

6. 

Učtovníčka obce prečítala Návrh záverečného účtu za rok 2010 a taktiež bola prečítaná Výročná 

správa obce Devičany za rok 2010. Tvoria prílohu Zápisnice. 

 OZ schvaľuje Záverečný účet obce 2010 s výrokom „bez výhrad“ . 

7. 

Informácie z 21.snemu ZMOS deklarovala starostka obce s tým, že predsedom sa stal 

Ing.Dvonč. Zároveň poukázala na množstvo sľubov, ktoré neboli splnené zo strany vlády. Ďalej 

informovala OZ o tom, že starostom klesne plat o 10% s tým, že OZ môže zákonnú mzdu 

starostu zvýšiť max. O 70%. OZ postupuje do ďalšieho zasadnutia OZ a vyjadrí sa na 

mimoriadnom zastupiteľstve. 

8. 

Doplnenie členov komisie : Poriadková komisia obce                                                                                

predsedom bude Mgr. J.Križan a členovia M:Bátovský a A.Bátovský. 

 Finančná  komisia jej zloženie : predseda Ing. Hrtánková, členovia Mária Šimková a Ľubica 

Lukáčová. OZ berie na vedomie 



 

 

9.  

Rekonštrukcia KD – informácie budú prezentované po doložení správy p. Tošala, ktorý 

uskutočnuje rekonštrukciu. OZ postupuje do ďalšieho zasadnutia OZ. 

10. 

Starostka obce informovala poslancov o čistení jarkov, kde obec zamestnala 2 pracovníkov a to 

Ľ. Hamaliar na Dohodu a R.Kolár na AČ podľa §50j 

Prioritou  je vyčistenie potokov a jarkov v obci Devičany a to Feriancov potok, jarok v 

Dol.Devičanoch smer Bátovce a Háj títo pracovníci vykonávajú práce ako je kosenie, čistenie 

jarkov a  dočistenie potoka po ťažkých mechanizmoch. 

Dosali sme 3 cenové ponuky. Z ktorých bola od PEKOPu finančne aj účelovo najvýhodnejšia. 

Odvodnenie najkritickejších úsekov zhodnotil a vypracoval postup p.Straka, ktorý bude obec 

rešpektovať a podľa neho postupovať. 

 OZ schvaľuje cenovú ponuku. 

11. 

Diskusia. Starostka obce informovala o akcii „ Priatelia zeme“, ktorí sú ochotní vyčistiť a 

upraviť okolie studničky pod skalou. Bude možnosť zakladania si domácich kompostovísk, kde 

poskytnú rady a informácie.  

Ďalej bola predložená ponuka dodania smetných košov pre obec Devičany- 1 ks je umiestnený 

na ihrisku. OZ postupuje do ďalšieho zasadnutia OZ. 

Bytovka- zakúpenie nového kotla pre rodinu D. Ábelovského z dôvodu nefunkčnosti. Prítomný 

bola aj P.Levák, ktorý kritizoval poruchovosť ventilov po kontrole revíz.technikom. Je potrebné 

urgovať tieto konroly. 

Cesty- cez obec je realizovaná oprava hlavnej cesty od N.Dediny až po Pukanec. Oprava cesty 

na Bukovci by mala byť zrealizovaná máj-jún.  

 

Kontrolórka obce poukázala, aby obec vyzvala občanov aby si udržiavali poriadok pred svojimi 

domami. 

Poslankyňa Ľ. Lukáčová poukázala na množstvo zvery, ktorá sa pohybuje pri štátnej ceste a tým 

ohrozuje bezpečnosť dopravy. Možnosť osadenia dopravnej značky. Ďalej upozornila na č.d.60 

Ing. Adamec má schody z rod. domu vysunuté do cesty- požiadala o prešetrenie. 

Ing. Lančaričová upozornila na neplatiča nájomného v bytovke p.Szelényiho a opatrenia. 

 

Starostka obce osloví Voj.útvar Levice na opravu cesty, ktorú svojimi aktivitami poškodzujú. 

   

12. 

Starostka obce sa poďakovala poslancom OZ a občanom, ktorí boli prítomní .                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                               

 

 

Príloha:   

               Správa kontrolórky obce  

               Správa Audit Levice 

               Prezenčná listina 

 

Uznesenie odovzdané: Ing.Lančaričovej, zást.starostky  

                                      p. Čuchorovej, hl.kontrolórke obce 

 

Miesto rokovania a dátum: Sála Kultúrneho domu Devičany, dňa 24.5.2011 



 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

          podpis                                                                                                podpis 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko 

funkcia overovateľa  zapisovateľa 

 Poslanci  OZ                                                                                        Bc.Ľubica Bátovská 

Ing. Lančaričová 

Ľubica Hícová 

 

                                                                                             Mgr. Monika Slížiková 

                                                                        starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEC DEVIČANY 

Obecný úrad, 935 04 Devičany č.75 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________ 
Číslo spisu:2/2012 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 7.riadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 24 mája 2012 v zasadačke Obecného úradu    

v Devičanoch. 

 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

                 Poslanci boli prítomní 4 -  OZ bolo uznášaniaschopné. 

                 Ing. Lančaričová bola ospravedlnená pre nemoc. 

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa kontrolórky obce 

5. Správa audítora 



 

 

6. Návrh záverečného účtu 

7. Správa o kontrole PPA na rekonštrukciu KD 

8. Prerokovanie platu starostky obce 

9. Príprava športového dňa obce 

10. Úprava rozpočtu 

11. Diskusia 

12. Záver. 

 

 

            

1.                    

Otvorenie: Prítomných privítala a zasadnutie otvorila starostka obce Devičany Mgr. Monika 

Slížiková. Za zapisovateľa bola určená Bc.Ľubica Bátovská a overovatelia zápisnice  

Ing. Hrtánková E., Hícová Ľ. 

2. 

Schválenie programu: program bol schválený podľa predloženej pozvánky 4-timi poslancami 

OZ. Ing. Lančaričová D. – ospravedlnená. 

3. Do programu bol vsunutý 1. bod. Žiadosť nájomníka bytovky D. Ábelovský – výmena 

kuchynskej linky,  za podmienky, že linka zostáva v byte aj po prípadnom  odchode nájomníkov 

z bytu.OZ Schvaľuje: Výmenu kuch.linky v nájomnom byte 182/2 za uvedených podmienok. 

3a. Kontrola plnenia uznesení- kontrolórka obce informovala, že neboli žiadne úlohy, ktoré bolo  

potrebné riešiť starostkou a obecným úradom. 

Starostka obce informovala  o  stratégií MAS, stretnutia podnikateľov, obcí , SHR.  Niektoré 

obce už čerpali  fondy na toto určené. Ďalej informovala o odtokových jarkoch, na ktorých sa 

priebežne pracuje a osádzajú sa odtokové rúry. Momentálne  sa uskutočňuje odvodnenie budovy 

COOP Jednota a Pošta, kde Hydromeliorácie Kalná nad Hronom nám spravili práce búracím 

kladivom. Výkopy odvodň.jarkov boli spravené za 5 dní. Po  spravení odvodnenia a zasypania  

budú položené obrubníky.                                                                                                                                                      
4. 

Správu kontrolórky obce  predniesla p. Anna Čuchorová, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.  

OZ: berie na vedomie správu kontrolórky obce. 

5. 

Správu audítora prečítala kontrolórka obce,  vyjadrenie audítora a to „Správa nezávislého audítora OZ 

obce Devičany“,“ Dodatok správy audítora“ a „Manažérsky list z overenia ročnej účtovnej závierky a 

rozpočtu  r.2011  tvorí prílohu zápisnice. Vyjadrenie audítora bolo kladné. 

6. 

Návrh záverečného účtu obce Devičany za rok 2011, prečítala učtovníčka obecného úradu Ľ. Bátovská , 

celkovú bilanciu, hospodárenie obce za rok 2011.Tvorí prílohu zápisnice. 

OZ obce Devičany schvaľuje : celoročné hospodárenie obce a záverečný účet obce Devičany za rok 2011 

s výrokom „Bez výhrad“. 

7. 

Správa o kontrole PPA na rekonštrukciu KD a OCÚ, ktorá bola vykonaná 22.3.2012 

Starostka informovala o priebehu kontroly z PPA . Obec už len čaká na finančné plnenie. 

OZ obce Devičany: berie na vedomie. 

8. 

Prerokovanie platu starostky bol predložený obec. zastupiteľstvu na základe každoročného prerokúvania 

platu starostu Novela zákona 253/1994 §4. 
 OZ obce Devičany schvaľuje : Plat starostke Mgr. Monike Slížikovej,  podľa § 3 ods. 1 zák. č. 

253/1994 Z. z.  786,- x  1,49/koef./= 1172,- eur mesačne. 

9. 



 

 

Príprava Športového dňa obce Devičany, ktorý sa uskutoční 14.7.2012 o 9,30hod na miestnom ihrisku – 

starostka obce informovala o schválenej dotácií z NSK 300,-eur a rozpočtované obcou na r.2012 je 350,-. 

Ponuku na lukostreľbu máme od p. Máčovského, potom trampolínu s hradom máme tiež v ponuke. 

Jedenástky budú ako každý rok . Poslanci si rozdelia jednotlivé disciplíny a taktiež zakúpia ceny pre 

víťazné 3 miesta. Hícová Ľ.- staršie deti a Lančaričová D. - mladšie deti. Križan J., Hrtánková E. a 

Lukáčová Ľ., zabezpečia súťažné disciplíny pre dospelých. Je potrebné osloviť sponzorov. Guláš varí 

OCÚ- Kňazovičová S. a Bátovská M. Bufet bude zabezpečený Potraviny  p. Jahelková. Ďalej je potrebné 

dať do poriadku ihrisko aby bolo funkčné na dobrý priebeh  športového dňa.  

Ďalšie organizačné stretnutie pre Športový deň bude 2.7.2012 pondelok o 19,00hod. 

10. 

OZ obce Devičany schvaľuje: zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.2 v zmysle ustanovenia §14 

ods.2 písm.1, zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. 

11. 

Diskusia. 

Prvá sa prihlásila Ľ. Hícová, kde žiadala vysvetlenie ohľadne sute vysypanej pri ceste smerom na Háj. 

Starostka  informovala, že prišlo k omylu, omylom bola dovezená nezdrvená stav.suť, bude odvezená a 

bude privezený zdrvený recyklovaný stav. materiál, ktorý bude vysypaný na cestu ako pevný podklad.. 

Ďalej je potrebné upratať kuchyňu v KD- OCÚ spraví nápravu. 

 OZ obce Devičany odporúča: starostke obce zariadiť potrebné opatrenia 

p. Čuchorová upozornila na silné znečistenie potoka v Dol.Devičanoch v časti od č.domu 220 až po 225, 

kde sa nachádza v určitom úseku hrubý nános, ktorý je potrebné odstrániť mechanizmami. Starostka obce 

prisľúbila, že osloví Povodie Hrona na vyčistenie daného úseku. OZ obce Devičany odporúča: starostke 

obce doriešiť čistenie 

Poslanec Križan J. položil otázku, kedy bude uskutočnené štiepkovanie halúz uložených na Pažiti, horná 

časť obce, starostka informovala zastupiteľstvo, že viac krát oslovila p. P.  Koblena, ktorý jej prisľúbil, že 

tieto práce budú uskutočnené v čo najkratšom čase. Ďalej p. Križan upozornil na vyvážanie ciest 

prebytočným stavebným materiálom, ktorý môže byť vyvezený len po odsúhlasení starostky obce s 

presným uvedením, kde sa daný materiál vyvezie a vystaví písomné Potvrdenie. 

Starostka obce upozornila na skutočnosť, že je potrebné rozobrať šopu pri bytovke, lenže krytina je z 

nebezpečného odpadu ako je eterník /azbest/, ktorý musí obec odstrániť. Ďalej poukázala na niektoré 

domácnosti, ktoré nemajú niekoľko rokov vyvezené fekálie zo žumpy a začína to robiť starosti susedom a 

taktiež celá ulica zapácha. To sa týka aj TKO uskladňovaného vo vlastnom dvore, kde sa šíri zápach a 

množstvo hlodavcov. 

Starostka navrhla poslancom uskutočniť súpis žúmp a čističiek v našej obci a zhotovenie evidencie 

vývozu TKO a dokladov o vývoze fekálií, počet obyvateľov v 1 domácnosti  a zakúpenie žetónov v 

jednotlivých domácnostiach. OZ obce Devičany: berú na vedomie 

Poslankyňa Ľ. Lukáčová položila otázku- kedy bude brigáda v obci? Je potrebné sa dohodnúť a určiť, na 

ktoré lokality sa je potrebné zamerať. 

Poslanec Križan J. oboznámil poslancov ohľadne urbárskeho spoločenstva, ktoré bude mať zhromaždenie 

členov urbáru 27.5.2012 a obec má taktiež hlasy v tomto spoločenstve. Navrhol hlasovanie starostky obce 

ako štatutárneho orgánu aby starostka obce zaujala nestranné stanovisko. 

OZ obce Devičany odporúča starostke obce : zapojiť sa do hlasovania vo veciach administratívnych 

OZ obce  Devičany  odporúča  starostke obce: zdržať sa hlasovania čo sa týka   hlasov obce pre vedenie  

urbárskeho spoločenstva. 

Starostka obce vyjadrila názor, že ako štatutár obce bude zastupovať obec na členskej schôdzi, nakoľko 

neboli  doručené dopredu materiály k hlasovaniu, bude sa musieť rozhodnúť na mieste a hlasovať bude 

tak, aby bol dodržaný zákon.                                                                                                                                                                     

12. Záver. 

Starostka obce sa poďakovala poslancom OZ a občanom, ktorí boli prítomní.                                                                                                                                                      
  

 

                                                                                                                                  



 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                               

 

 

Príloha: Správa audítora  

              Správa kontrolórky obce 

              Rozpočtové opatrenie č.2 

              Prezenčná listina 

 

Uznesenie odovzdané: Ing.Lančaričovej, zást.starostky  

                                      p. Čuchorovej, hl.kontrolórke obce 

 

Miesto rokovania a dátum: Zasadačka OCÚ Devičany, dňa 24.5.2012                                                                                                                                               

 

 

          podpis                                                                                                podpis 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko 

funkcia overovateľa  zapisovateľa 

 Poslanci  OZ                                                                                        Bc.Ľubica Bátovská 

Ing. Hrtánková Eva 

Hícová Ľubica  

 

                                                                                             Mgr. Monika Slížiková 

                                                                        starostka obce 

 


