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Zápisnica  

z  14.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce  Devičany,  

konaného dňa 15.12. 2013.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Mgr. Monika Slížiková, starostka obce 

                           Poslanci : Ing. Eva Hrtánková,   

                                            Ing.Dana Lančaričová- ospravedlnená 

                                            Ľubica Lukáčová 

                                            Ľubica Hícová 

                                            Mgr. Ján Križan -ospravedlnený                           

Neprítomní:    0 

                           

Ďalší prítomní: Mária Šimková, hlavný kontrolór obce - ospravedlnená 

                          Bc. Ľubica Bátovská, zam. obce 

 

Verejnosť:        podľa prezenčnej listiny  

PROGRAM  : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Správa kontrolórky obce 

5. Úprava rozpočtu rok 2013 

6. Inventarizácia majetku 

7. Rozpočet na rok 2014,2015,2016 

8. VZN o miestnych daniach 

9. Žiadosť o prenájom pozemku - Homoľa 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvorila Mgr. Monika Slížiková, starostka obce.  Privítala všetkých 

prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: Ing. Dana Lančaričová, Mária Šimková-kontrolórka obce, 

                                        Mgr. Ján Križan,  

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je  3 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  

Overovatelia zápisnice:  Ing. Hrtánková Eva, Ľubica Hícová 

Zapisovateľka:              Bc. Ľubica Bátovská 

Hlasovanie:                    za:              počet 3        Ing. Eva Hrtánková,                                                     

                                        proti :         počet 0         Ľubica Lukáčová, Ľubica Hícová                                   

                                        zdržal sa:    počet 0               
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Správa kontrolórky obce 

5. Úprava rozpočtu rok 2013 

6. Inventarizácia majetku  

7. Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016 

8. VZN o miestnych daniach 

9. Žiadosť o prenájom pozemku- Vladimír Homoľa 

10. Diskusia 

11. Záver. 

 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 22.8.2013 zasadnutia OZ 

Predložila písomne  hlavná kontrolórka obce, túto správu prečítala starostka obce z dôvodu 

neprítomnosti kontrolórky obce , ktorá tvorí prílohu zápisnice. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení z 22.8.2013  zasadnutia OZ. 

 

 

K bodu  4. Správa kontrolórky obce 

Správu o vykonaných kontrolách za II. polrok 2013 prečítala Ľubica Bátovská, správa  tvorí 

prílohu zápisnice. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Devičany je vypracované samostatne a 

tvorí prílohu. 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany 

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 berie na vedomie  

    Správu hlavnej kontrolórky obce k  plneniu plánu kontrolnej činnosti za II.polrok 2013 a 

stanovisko k návrhu rozpočtu obce Devičany. 

 

 

K bodu 5.  Úprava rozpočtu rok 2013 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 zmena rozpočtu obce Devičany prečítala  účtovníčka obce 

Ľubica Bátovská. Poslanci OZ boli oboznámení s plnením a úpravou rozpočtu v jednotlivých 

kapitolách a medzi položkové úpravy rozpočtu.  

Rozpočtové opatrenie 3/2013  tvorí prílohu zápisnice. 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany 

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 schvaľuje  

Úpravu a zmenu rozpočtu na 2013 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2013. 

 

Hlasovanie:                    za:              počet 3        Ing. Eva Hrtánková,                                                        

                                        proti :         počet 0         Ľubica Lukáčová, Ľubica Hícová                                   
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                                        zdržal sa:    počet 0                      

Ďalej účtovníčka obce predložila odpis pohľadávky z obchodného styku pri trvalom upustení 

od jej vymáhania v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, jedná sa o 

výpis zo živnostenského registra- obchodné meno LABOR- ukončenie živnosti. Poslanci boli 

oboznámení s touto pohľadávkou, ktorá tvorí prílohu zápisnice. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie  

Hlasovanie:                    za:              počet 3        Ing. Eva Hrtánková,                                                        

                                        proti :         počet 0         Ľubica Lukáčová, Ľubica Hícová                                   

                                        zdržal sa:    počet 0         

 

K bodu 6. Inventarizácia majetku 

 

Starostka obce predložila na vykonanie inventarizácie „Príkaz starostky obce“ na vykonanie 

inventarizácie majetku a záväzkov a vlastné imanie obce Devičany k 31.12.2013. 

Vymenovala  zloženie inventarizačnej komisie a odovzdala menovacie dekréty na vykonanie 

inventarizácie majetku fyzickou a dokladovou formou od 165.12.2013 do 31.12.2013. Prílohu 

zápisnice tvorí príkaz starostky a menovacie dekréty. 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie  

Hlasovanie:                    za:              počet 3        Ing. Eva Hrtánková,                                                        

                                        proti :         počet 0         Ľubica Lukáčová, Ľubica Hícová                                   

                                        zdržal sa:    počet 0         

K bodu 7. Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016 

Starostka obce informovala poslancov OZ o stanovisku  Finančnej komisie obce Devičany     

k navrhovanému rozpočtu na rok 2014, 2015,2016   komentárom, ktorý tvorí prílohu 

zápisnice. Ďalej schvaľuje rozpočet bez programového rozčlenenia s navýšením potrebných 

kapitol a taktiež znížením uvedených kapitol kapitol. 

 Interiérové vybavenie – zakúpenie ústredne pre potreby v Dome smútku. 

Športové služby- rekonštrukcia strechy a elektrických rozvodov 

Rozvoj objektov – alarm na celý KD 

Cintorín- pokračovanie druhej časti pevnej ohrady a ďalšie oplotenie cintorína. 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

- schvaľuje 

 Rozpočet na rok 2014 bez  programového rozpočtu s navrhnutými zmenami ako vyrovnaný. 

 - berie na vedomie 

rozpočty na rok 2015 a 2016 

K bodu 8.  VZN o miestnych daniach 

 

Starostka obce v súlade s ustanovením §6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. O miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov predložila Návrh VZN č. 1/2013 upravené v časti lesné pozemky na ktorých sú 

hospodárske lesy hodnota pozemku  0,0766 eura za 1 m2, s ročnou sadzbou  0,30% zo 

základu dane. Návrh VZN č. 1/2013 tvorí prílohu zápisnice. 
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany 

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 schvaľuje 

 VZN o miestnych daniach č. 1/2013 o podmienkach určovania a vyberania dane z 

nehnuteľnosti, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za nevýherné 

hracie prístroje a dane za jadrové zariadenia na území obce Devičany. 

Hlasovanie:                    za:              počet 3        Ing. Eva Hrtánková,                                                        

                                        proti :         počet 0         Ľubica Lukáčová, Ľubica Hícová                                   

                                        zdržal sa:    počet 0          

K bodu 9. Žiadosť o prenájom pozemku Vladimír Homoľa 

Žiadosť o prenájom pozemku predložil p. Vladimír Homoľa , Devičany č.227.Jedná sa o  

pozemok parc. č. 773/1   -pod Sýpokou v Horných Devičanoch, s požiadavkou o prenájom, 

nakoľko majiteľom budovy nachádzajúcej sa na tomto pozemku je p. Vladimír Homoľa. 

Poslanci OZ obce po predložení priloženej žiadosti navrhli aby žiadosť o zámenu pozemku 

bol klasifikovaný ako Zámer na prenájom pozemku.  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany 

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 schvaľuje  

Zámer  na prenájom pozemku č. 773/1 pre p. Vladimíra Homoľu č. 227 

   

Hlasovanie:                    za:              počet 3        Ing. Eva Hrtánková,                                                        

                                        proti :         počet 0         Ľubica Lukáčová, Ľubica Hícová                                   

                                        zdržal sa:    počet 0                           

 

K bodu  10.  Diskusia 

 

Starostka obce informovala prítomných o zaslaní žiadosti Evanjelické Sitno, redakcia pri 

Farskom úrade ECAV v Devičanoch o finančnú dotáciu pre potreby výroby časopisu 

Evanjelické Sitno. Poslanci OZ odsúhlasili dotáciu 500,- eur. 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany 

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 schvaľuje  

Dotáciu z rozpočtu obce Devičany 500,- eur pre potreby na výrobu časopisu Evanjelické 

Sitno na rok 2014. 

   

Hlasovanie:                    za:              počet 3        Ing. Eva Hrtánková,                                                        

                                        proti :         počet 0         Ľubica Lukáčová, Ľubica Hícová                                   

                                        zdržal sa:    počet 0                          

 

Starostka ďalej informovala, že realizovanie Monografie obce bude menej nákladné ak obec 

dostane formou darovacej zmluvy prostriedky na pokrytie nákladov na vydanie tejto 

publikácie. Na web., stránke  obce Devičany bude Darovacia zmluva, na základe ktorej 

darcovia nám môžu poslať financie.  

Ďalej bola predložená Cenová ponuka  Jozef Šedi ml., Levice, na vyhotovenie nového plotu v 

cintoríne Devičany. Poslanci po prehodnotení sa zhodli na pokračovaní prác, nakoľko sa 

jedná o ručnú prácu umelecké kováčstvo, odporučili vychádzať z predchádzajúceho 

výberového konania a uzatvoriť zmluvu s Jozefom Šedim ml. 
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany 

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 schvaľuje  

Realizácia oplotenia cintorína v roku 2014. 

   

Hlasovanie:                    za:              počet 3        Ing. Eva Hrtánková,                                                        

                                        proti :         počet 0         Ľubica Lukáčová, Ľubica Hícová                                   

                                        zdržal sa:    počet 0                           

 

K bodu  10. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť, popriala všetko dobré do nového roku 2014 a 

naďalej dobrú spoluprácu a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o  20,00 h. 

 

Zapísala: Bc. Ľubica Bátovská 

 

                                                                       Mgr. Monika Slížiková     

                                                                                starostka obce 

 

 

Overovatelia:  

Ing. Hrtánková                                          ........................................ 
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