
 

               

OBEC DEVIČANY 

Obecný úrad, 935 04 Devičany č.75 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Číslo spisu:2/2013 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 5.mimoriadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 5. apríla 2013 v zasadačke OCÚ    

v Devičanoch. 

 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

                 Poslanci boli prítomní 4 -  OZ bolo uznášaniaschopné. 

                 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

  2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

3  prejednanie finančného vkladu do kúpy nehnuteľnosti pre združenie TATIAR 

4. návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2013 

            5.. Diskusia 

            6.. 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  Ing. Dana 

Lančaričová a Ing. Hrtánková Eva.  

OZ schvaľuje jednohlasne  program. 

 

3. 

Obecnému zastupiteľstvu bola predložený návrh na finančný vklad do kúpy nehnuteľného majetku 

pre združenie TATIAR, pre obec Devičany podľa počtu obyvateľov vychádza suma 1342,37 eura, 

rozpočítaná na 5 rokov splátok, v prvom roku je potrebné zaplatiť 30% z ceny. Suma nemusí byť 

konečná, nakoľko je predpoklad že obec Hronské Kľačany sa tejto kúpy nezúčastnia, v takom 

prípade sa ich podiel rozpočíta medzi ostatné obce.   

OZ schvaľuje finančný vklad pre kúpu daných nehnuteľností a odporúča starostke uzavrieť 

príslušné zmluvy a previesť zodpovedajúce finančné prostriedky na účet združenia TATIAR. 

 

4.  

Účtovníčka obce predniesla návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2013, ktorého 

cieľom je previesť zostatok z roku 2012 na položku finančné operácie pre rok 2013, odvod 10% do 

RF a vyčlenenie finančných prostriedkov na opravu oplotenia cintorína. Návrh je prílohou 

zápisnice. 

OZ schvaľuje. 

 

5. 

V diskusii: 

 p. Lukáčová predniesla sťažnosť na psy p. Ďurčinku, behajú po ceste a okolitých záhradách, 

obec upozorní majiteľa psov. 

 p. Križan podal návrh, aby sa v budúcnosti predaj majetku obce prerokoval na pracovnom 



stretnutí poslancov v predstihu 

 

6. 

Starostka obce  ukončila zasadnutie a poďakovala poslancom OZ za účasť.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                          

Príloha:   

               

                          

              Prezenčná listina 

 

Uznesenie odovzdané: Ing.Lančaričovej, zást.starostky  

                                      p.Šimkovej , hl.kontrolórke obce 

 

Miesto rokovania a dátum: zasadačka OCÚ Devičany, dňa 5.4.2013 

 

                                                                                                                                               

 

 

          podpis                                                                                                podpis 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko 

funkcia overovateľa  zapisovateľa 

 Poslanci  OZ                                                                                        Bc.Ľubica Bátovská 

Ing. Eva Hrtánková 

Ing. Dana Lančaričová 

 

 

                                                                                             Mgr. Monika Slížiková 

                                                                        starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


