
OBEC DEVIČANY
Obecný úrad, 935 04 Devičany č.75

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: 3/2014                                                                  začiatok: 17,30 hod ukonč.: 19,55hod. 

Z á p i s n i c a

z 17.riadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 8 augusta 2014 v zasadačke OCÚ   
v Devičanoch.
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
                 Poslanci boli prítomní 4 – ospravedlnený  bol Mgr. Ján Križan, OZ bolo               
                 uznášaniaschopné.  
                       
Program:  1. Otvorenie zasadnutia

 2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
                        3.  Kontrola plnenia uznesení

            4.  Úprava Rozpočtu obce
            5.  Určenie úväzku starostu obce a počtu poslancov na volebné obdobie 2014-2018
            6.  Výber nájomcu do uvoľneného bytu v bytovke
            7.  Zrušenie uznesenia č. 62/2014 bod 10 o ručiteľskom vyhlásení pre Združenie obci
                TATIAR
            8. Vyhodnotenie športového dňa obce a denného tábora
            9. Diskusia
            10.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 Ing. Eva Hrtánková. Ospravedlnený bol Mgr. Ján Križan. 
 
Hlasovanie: OZ schvaľuje  program za:  4 poslanci, Ing.Lančaričová, Ing. Hrtánková E.,                  
                                                                      Hícová Ľ., Lukáčová Ľ.        
                                         proti :        0        
                                         zdržal sa:   0       
3. 
 Kontrola plnenia uznesení predniesla starostka obce informovala o podpísanej zmluve o predaji
pozemku s Milanom Ošustom s manž.
OZ berie na vedomie danú skutočnosť.
Hlasovanie: OZ berie na vedomie:  4 poslanci, Ing. Lančaričová, Ing. Hrtánková,  
                                                                  Hícová, Lukáčová Ľ.        
                                         proti :        0        
                                         zdržal sa:   0      

4. Starostka  obce informovala   o  zmene rozpočtu  v súlade §14 ods.3 obce môžu vykonať
rozpočtové opatrenie do 31.8. príslušného rozpočtového roka po tomto termíne môžu obce
vykonávať  rozpočtové  zmeny  s  tým  rozdielom,  že  tieto  zmeny  nesmú  zvyšovať  už
schválený  rozpočtovaný  schodok  do  31.8.  Zákonná  úprava  neobmedzuje  možnosti
samospráv pri znížení schváleného rozpočtového prebytku ani po termíne 31.8.
Bola  predložená  úprava  rozpočtu   Rozpočtovým  opatrením  č.  2  v  zmysle  ustanovenia
§14ods.3 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 úpravu rozpočtu za:  4 poslanci, Ing. Lančaričová,  
                                                                                           Ing. Hrtánková                                             
                                                                                           Ľ. Hícová, Lukáčová Ľ.        
                                         proti :        0        
                                         zdržal sa:   0       

5. Určenie úväzku starostu  a počet poslancov na volebné obdobie  2014-2018 bolo navrhnuté
ako doteraz, úväzok plný  pre starostu obce a 5 poslancov.

            Hlasovanie: OZ schvaľuje za:  4 poslanci, Ing.Lančaričová, Ing. Hrtánková,  
                                                                  Hícová, LukáčováĽ.        
                                         proti :        0        
                                         zdržal sa:   0          

6. Starostka predložila poslancom žiadosti  o pridelenie  uvoľneného nájomného 3-izbového
bytu Henrietou Levákovou. 3-izbový byt bol pridelený Františkovi Liptákovi  na základe
jeho  žiadosti  a  1-izbový  bol  pridelený  Kataríne  Gálovej  taktiež  na  základe  priloženej
žiadosti.. Vyjadrenie obce bude doručené .

            Hlasovanie: OZ schvaľuje pridelenie uvedených bytov  za:  4 poslanci, Ing.Lančaričová, 
                                                                                                  Ing. Hrtánková,  Hícová, Lukáčová  Ľ.
                                         proti :        0        
                                         zdržal sa:   0    
   
     7.   Zrušenie uznesenia 62/2014 bod 10 znie: Ručiteľ obec Devičany v zastúpení starostkou obce
     Mgr. Monikou Slížikovou, starostkou obce, vyhlasuje že v zmysle §303 a nasl. Obch. zák. ručí    
     za prípadný budúci záväzok Združenia obcí pre separovaný zber“TATIAR“, Čierne blato 38, 935
    05 Pukanec, IČO 37856847 vrátiť Recyklačnému fondu, pri splnení podmienok návratnosti 
    uvedených v čl. IV. Zmluvy č. 1186/14/30 zo dňa 12.mája 2014 o poskytovaní účelovej dotácie 
   na realizáciu projektu č. P 11598/2013 s názvom „Nákup zberového vozidla na separované 
   komodity“ uzavretej podľa §64 ods.10 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, dotáciu poskytnutú   
   Združeniu obcí pre separovaný zber „TATIAR“ Pukanec na základe označenej zmluvy spolu s  
   prípadnou zmluvnou pokutou podľa čl. VI. označenej zmluvy v celkovej výške prípadného  
   budúceho záväzku prípadného dlžníka 68.200,-eur. Zrušenie  uznesenia je z dôvodu ručenia   
   existujúcim  majetkom Združenia Tatiar Pukanec.
   Hlasovanie: OZ schvaľuje zrušenie uzn.62/2014 bod.10
                                          za: 4 poslanci, Ing.Lančaričová, Ing. Hrtánková,  
                                                                  Hícová,LukáčováĽ.        
                                         proti :        0        
                                         zdržal sa:   0 

 8.Vyhodnotenie Športového dňa obce informovala starostka: obec dostala  a uplatnila  dotáciu z
NSK  300,-eur  a  rozpočtované  náklady  obce  boli  350,-eur.  Celkové  výdavky  činili  833,57  eur
prekročenie nákladov bolo o 183,57 eur. Celkové náklady tvoria prílohu zápisnice.
Vyhodnotenie  denného  tábora  bolo  kladné deti  boli  spokojné  a  tešia  sa  na  ďalšie  prázdniny a
kamarátov.
Hlasovanie: OZ berie na vedomie:  4 poslanci, Ing. Lančaričová, Ing. Hrtánková, 
                                                                             Hícová, Lukáčová Ľ.        
                                         proti :        0        
                                        zdržal sa:   0
     
10. Diskusia: Poslankyňa Ing. E. Hrtánková upozornila na silne znečistený jarok pred domom Ing.
Gullu č. 67, kde rastie burina  a šíri sa zápach, taktiež pred týmto domom je vysadený živý plot,



ktorý bráni výhľadu na cestu a ohrozuje občanov pri stretávaní sa dvoch vozidiel na hlavnej ceste,
kde chodec sa nemá kam vystúpiť a tak je ohrozovaný vozidlom idúcim po hlavnej ceste. Ďalej bola
vyjadrená sťažnosť na silne znečistený potok v Dolných Devičanoch a v jeho ústí  stromy, ktoré
bránia voľnému prietoku vody prichádzajúcej z hory. Starostka oboznámila poslancov, že čistenie
potoka v Hor.Devičanoch prebieha za účasti nezamestnaných a v Dol. Devičanoch dostala prísľub
Štátnych lesov o vyčistenie potoka prechádzajúceho cez dedinu. Starostka sa vyjadrila,  že bude
urgovať túto požiadavku  u Štátnych lesov. 

Starostka obce  ukončila zasadnutie a poďakovala poslancom OZ za účasť.
                                                                                                                                                   

Ukončenie riadneho zasadnutia OZ: 8.8.2014 o  19,55 hod.
                                                                                                                                         

Príloha:  
              
                         
              Prezenčná listina

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

Miesto rokovania a dátum: zasadačka OCÚ Devičany, dňa 8.8.2014

                                                                                                                                              

          podpis                                                                                                podpis
Meno a priezvisko Meno a priezvisko
funkcia overovateľa zapisovateľa
 Poslanci  OZ                                                                                        Bc.Ľubica Bátovská
Mgr. Ing. Eva Hrtánková
Ľubica Lukáčová

                                                                                             Mgr. Monika Slížiková
                                                                        starostka obce
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