
OBEC DEVIČANY
Obecný úrad, 935 04 Devičany č.75

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu:2/2014                                                                     začiatok: 18,00 hod ukonč.: 19,10hod.

Z á p i s n i c a

z 16.riadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 22 mája 2014 v zasadačke OCÚ   
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. Záverečný účet obce Devičany za rok 2013,správa auditora
            6. Žiadosť na kúpu pozemku: p. Žbirková- predzáhradka, p. Ošust-časť pozemku  
             č.2676/1, p.Blahová - časť pozemku č. 2676/1
            7.Schválenie platu starostky obce
            8. Riešenie vodovodnej šachty pri klzisku
            9. Príprava Športového dňa obce-12.7.2014
            10. Diskusia
            11. Záver

1. a 2.                 
Otvorenie:  Prítomných  privítala  a  zasadnutie  otvorila  starostka  obce  Devičany  Mgr.  Monika
Slížiková. Za zapisovateľa bola určená Ľubica Bátovská a overovatelia zápisnice  Ľubica Lukáčová
a Mgr. Ján Križan. Na návrh starostky obce bol do programu vložený, 
 bod 3A  – Oznámenie o poskytnutí dotácie z Programu obnova dediny.
 bod 3B –  Úprava rozpočtu k 31.5.2014
 bod  3C -  Vyhlásenie o ručení-Združenie obcí pre separ. zber Tatiar
Hlasovanie: OZ schvaľuje  za:  5 poslanci, Ing.Lančaričová, Ing. Hrtánková, Mgr. Križan, 
                                                                  Hícová,LukáčováĽ.        
                                         proti :        0        
                                         zdržal sa:   0       
3. a 4.
 Kontrola plnenia uznesení predniesla hlavná kontrolórka obce a tvorí prílohu zápisnice OZ.
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená  správa kontrolórky obce o vykonaných kontrolách  za  I.
štvrťrok 2014 a plán kontrol na II. polrok 2014 viď. príloha. OZ berie na vedomie
Hlasovanie: OZ schvaľuje  za:  5 poslanci, Ing. Lančaričová, Ing. Hrtánková, Mgr. Križan, 
                                                                  Hícová, Lukáčová Ľ.        
                                         proti :        0        
                                         zdržal sa:   0      
3  A/  Starostka  obce  privítala  sl.  Máriu  Sklenárovú  a  p.  Ladislava   Bira,  ktorí  odprezentovali
Program  obnovy  dediny-  Zelená  dedina.  Obec  Devičany  obdržala   Rozhodnutie  o  poskytnutí
podpory formou dotácie na rok 2014 z Enviromentálneho fondu  dotáciu  vo výške 5.000,-eur
 s 5% spolufinancovaním  vo výške 263,16 eur na projekt Premena verejnej zelene v obci Devičany
s ukončením 31.10.2014.
Hlasovanie: OZ schvaľuje  za:  5 poslanci, Ing. Lančaričová, Ing. Hrtánková, Mgr. Križan, 
                                                                  Hícová, Lukáčová Ľ.        
                                         proti :        0        
                                         zdržal sa:   0       



3B/ Úprava rozpočtu  Rozpočtovým opatrením č.1 v zmysle ustanovenia §14ods.2 písm. a, 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. 
Hlasovanie: OZ schvaľuje  za:  5 poslanci, Ing. Lančaričová, Ing. Hrtánková, Mgr. Križan, 
                                                                  Hícová Ľ., Lukáčová Ľ.        
                                         proti :        0        
                                         zdržal sa:   0 
3C/  Vyhlásenie  o ručení-Združenie  obcí  pre  separovaný zber  TKO,  Tatiar  Pukanec,  ktoré  tvorí
prílohu zápisnice.   
Hlasovanie: OZ schvaľuje za:  5 poslanci, Ing.Lančaričová, Ing. Hrtánková, Mgr. Križan, 
                                                                  Hícová,LukáčováĽ.        
                                         proti :        0        
                                         zdržal sa:   0          
5.  Záverečný účet obce Devičany za rok 2013, správa auditora a stanovisko hlav.  kontrolóra k
záverečnému účtu za rok 2013. Obecné zastupiteľstvo obce Devičany v súlade s §11ods.4 písm. b/
zákona 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v z. n.p.
 Berie na vedomie stanovisko hlav. kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2013.
Schvaľuje bez výhrad celoročné hospodárenie obce za rok 2013.
Schvaľuje prebytok hospodárenia v sume 37.839,65 eur zistený podľa ustanovenia §10 ods.3 písm.
a/  a   b/  zákona 583/2004  Z.  z.  O rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy a  o  zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: OZ schvaľuje  za:  5 poslanci, Ing.Lančaričová, Ing. Hrtánková, Mgr. Križan, 
                                                                  Hícová,LukáčováĽ.        
                                         proti :        0        
                                         zdržal sa:   0       
6.Žiadosť na kúpu pozemku: p. Žbirková- predzáhradka, p.Ošust-časť pozemku  
č.2676/1, p. Blahová-časť pozemku č. 2676/1
 Starostka obce predložila žiadosti menovaných, ktoré tvoria prílohu Zápisnice OZ.
Starostka obce dala návrh na schválenie na odpredaj uvedených pozemkov s termínom  o 15 dní na
mimoriadnom zastupiteľstve z dôvodu dodržania lehoty na odpredaj.         
 Hlasovanie: OZ schvaľuje zámer na odpredanie pozemkov
                                          za:  5 poslanci, Ing.Lančaričová, Ing. Hrtánková, Mgr. Križan, 
                                                                  Hícová,LukáčováĽ.        
                                         proti :        0        
                                         zdržal sa:   0 
7.  Prerokovanie  platu  starostky  obce  –  obecné zastupiteľstvo  v počte  5 členov ponecháva plat
starostky v zmysle zákona 253/1994 podľa §4 ods. 5. a to mzda v národnom hospodárstve
           824,-eur x koeficient  priem. mzdy 1,49 = 1228,-eur minimálny plat stanovený zákonom.
Hlasovanie: OZ schvaľuje  za:  5 poslanci, Ing. Lančaričová, Ing. Hrtánková, Mgr. Križan, 
                                                                  Hícová, Lukáčová Ľ.        
                                         proti :        0        
                                         zdržal sa:   0       
 8. Riešenie vodovodnej šachty pri klzisku. Starostka obce oboznámila poslancov o nutnej oprave
vodovodnej šachty, ktorá patrí obci. Je potrebné uvedenú šachtu opraviť v spolupráci s odberateľmi
a zhotoviť prípojky na čerpanie vody  a taktiež s uzamknutím z dôvodu poškodzovania nešetrným
zaobchádzaním. Kľúče obdržia záujemcovia o vodu na OCÚ.
Hlasovanie: OZ schvaľuje  za:  5 poslanci, Ing. Lančaričová, Ing. Hrtánková, Mgr. Križan, 
                                                                  Hícová, Lukáčová Ľ.        
                                         proti :        0        
                                         zdržal sa:   0       



9. Starostka informovala obecné zastupiteľstvo o príprave Športového dňa obce, ktoré sa uskutoční
12.7.2014.Starostka oslovila p. Michalova, ktorý prisľúbil  trampolínu a skákací hrad. Ďalej bude v
programe ukážka psovodov. Večer vystúpi country skupina Orion . Poslanec Mgr. J.Križan navrhol
disciplínu hod káľačom. Starostka navrhla stretnutie a doplnenie organizačných podrobností    jeden
týždeň pred Športovým dňom obce. OZ berie na vedomie.
Starostka ďalej  informovala poslancov o Letnom tábore pre deti,  ktorý sa uskutoční 28.7.2014-
1.8.2014 a to v Devičanoch, Pukanci, Drženiciach a v Bátovciach.
Ďalej  informovala  o  dotácií  z  Leadra,  kde  sme  žiadali  1.500,-  eur  na  lavice  a  stoly  pevne
zabudované na ihrisku.
 10. Diskusia: Poslankyňa Ľ. Lukáčová upozornila na neobývané domy, kde rastie burina  a množia
sa hlodavce a iné zvieratá, ktoré znepríjemňujú život susedom. Ďalej bola vyjadrená sťažnosť na
časté  vyhadzovanie  TKO  v  igelitových  vreckách  pri  kontajneroch  obchodov  alebo  rodinných
domov. Mgr. Križan navrhol mini anfiteáter na ihrisku, ktorý by sa v budúcnosti mohol vybudovať.
Ing. Hrtánková, poslankyňa ocenila prezentáciu súvisiacu s projektom Obnova dediny.
Starostka  informovala  o  pripojení  obce  na  iný  internet,  z  dôvodu častých výpadov a  slabšieho
signálu, oslovila Ing. Hrtánkovú na možnosť umiestnenia vysielača /mikrovlnky/ na kostolnú vežu.
Ing. Hrtánková prisľúbila, že prednesie túto možnosť na presbyterstve.                      
11.
Starostka obce  ukončila zasadnutie a poďakovala poslancom OZ za účasť.

                                                                                                                                                   

Ukončenie riadneho zasadnutia OZ: 22.5.2014 o  19,50 hod.
                                                                                                                                         

Príloha:  
              
                         
              Prezenčná listina

Uznesenie odovzdané: Ing.Lančaričovej, zást.starostky 
                                      p.Šimkovej , hl.kontrolórke obce

Miesto rokovania a dátum: zasadačka OCÚ Devičany, dňa 22.5.2014

                                                                                                                                              

          podpis                                                                                                podpis
Meno a priezvisko Meno a priezvisko
funkcia overovateľa zapisovateľa
 Poslanci  OZ                                                                                        Bc.Ľubica Bátovská
Mgr. Ján Križan
Ľubica Lukáčová

                                                                                             Mgr. Monika Slížiková
                                                                        starostka obce
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