
OBEC DEVIČANY 

Obecný úrad, 935 04 Devičany č.75 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Číslo spisu:1/2014                                                                     začiatok: 18,00 hod ukonč.: 19,55hod. 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 15.riadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 20 februára 2014 v zasadačke OCÚ    

v Devičanoch. 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

                 Poslanci boli prítomní 4 -  OZ bolo uznášaniaschopné. Poslankyňa Ľubica Hícová bola   

                 ospravedlnená.               

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

  2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

                        3.Kontrola plnenia uznesení 

            4. Správa kontrolórky obce 

            5.Dôvodová  a Monitorovacia správa, Správa o inventarizácií za 2013 

            6. Návrh na prenájom pozemku - Homoľa 

            7. Plán zasadnutí na rok 2014 

            8. Žiadosť o dotáciu – Miestny odbor MS 

            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. Lančaričová Dana. Zmena programu, za bod 5. bol vložený bod – Program odpadového 

hospodárstva na roky 2011-2015.  

OZ schvaľuje jednohlasne  zmenu programu. 

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  2. 

polrok 2013 viď. príloha. OZ berie na vedomie 

5. 

Dôvodová správa za rok 2013, Monitorovacia správa za rok 2013 a Inventarizačný zápis o výsledku 

inventarizácie za rok 2013, ktoré prečítala Ľubica Bátovská účtovníčka obce a tieto zároveň tvoria 

prílohu Zápisnice. OZ berie na vedomie 

5a.  

Program odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 predložila starostka obce   

OZ schvaľuje. 

6. 

 Starostka obce predložila - Návrh na prenájom pozemku, kde obec odsúhlasila zámer prenajať 

pozemok v uznesení č. 57/2013 zo dňa 15.12.2013    p. V. Homoľu. Žiadosť p. Vladimíra Homoľu 

na prenájom pozemku parc. č.773/1 – užívaná plocha 2.050.m2 s možnosťou realizovať stavebné 

práce, nakoľko je majiteľom budovy, ktorá sa nachádza na tomto pozemku.  Poslanci po konzultácii 

odsúhlasili prenájom na max. na 15 rokov a  nájom na    1 rok v sume 70,52eura.,  s tým že  OZ  

odporúča   starostke obce  aby ešte prehodnotila Nájomnú zmluvu s právnikom.   

7. 

Plán zasadnutí OZ na rok 2014  predložila starostka obce. OZ schvaľuje jednohlasne. 

8. 

 Miestny odbor MS Devičany  predložil žiadosť na poskytnutie dotácie pre činnosť MO MS na rok 

2014 vo výške 166,- eur. OZ schvaľuje jednohlasne. 



9. 

Starostka informovala obecné zastupiteľstvo o prípravných prácach na monografií, Ďalej 

informovala obecné zastupiteľstvo o podpísaní zmluvy na rekonštrukciu II. časti ohrady cintorína v 

našej obci. 

                        

10. 

Starostka obce  ukončila zasadnutie a poďakovala poslancom OZ za účasť.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    

 

Ukončenie riadneho zasadnutia OZ: 20.2.2014 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 20.2.2014 

 

                                                                                                                                               

 

 

          podpis                                                                                                podpis 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko 

funkcia overovateľa  zapisovateľa 

 Poslanci  OZ                                                                                        Bc.Ľubica Bátovská 

Ing. Dana Lančaričová 

Ľubica Lukáčová 

 

                                                                                             Mgr. Monika Slížiková 

                                                                        starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


