
OBEC DEVIČANY 

Obecný úrad, 935 04 Devičany č.75 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______ 
Číslo spisu: 1/2016                                        začiatok: 19,00 hod ukonč.: 21,15hod. 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 1.riadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 14 marca 2016 v zasadačke OCÚ   

v Devičanoch. 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

                 Poslanci boli prítomní 5.           

                    

                        

Program:     1. Otvorenie zasadnutia 

         2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

                    3. Kontrola plnenia uznesení 

                    4. Schválenie Individuálnej výročnej správy obce Devičany za rok 2015 

        5. Dôvodová správa obce Devičany 

        6. Plán zasadnutia Obecného zastupiteľstva na rok 2016 

        7. Inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie za rok 2015 

        8. Diskusia 

        9 . Záver 

             

1. a 2.                  

Otvorenie: Prítomných privítala a zasadnutie otvorila starostka obce Devičany Ing. Dana 

Lančaričová. Za zapisovateľa bola určená Ľubica Bátovská a overovatelia zápisnice  

 Ľ .Lukáčová a M. Výboh.  

  

Hlasovanie: OZ schvaľuje  program za:  5 poslanci, I. Ábelovská, M. Bátovský, Ľ. Lukáčová,                                                       

                                                       M. Výboh , P. Zachar        

                                         proti :      0         

                                         zdržal sa:   0       

3. 

 Kontrola plnenia uznesení -  predniesla  kontrolórka obce Devičany M. Šimková, ktorá tvorí     

 prílohu Zápisnice . Starostka informovala o splnených úlohách ako poslankyňa Ľ. Lukáčová 

žiadala o opílenie kríkov na križovatke pri dome Ing. Gullu, úloha splnená.  Okolie rod. domu 

č. 132 nebolo vyčistené od krovia na viacej výziev, budú potrebné ďalšie opatrenia. 

Hlasovanie: OZ berie na vedomie: za 5 poslanci, I. Ábelovská, M. Bátovský, Ľ. Lukáčová,                                                       

                                                       M. Výboh, P. Zachar          

                                         proti :       0         

                                         zdržal sa:   0       

4. 

Schválenie Individuálnej výročnej správy obce Devičany za rok 2015, prečítala učtovníčka 

obce Ľubica Bátovská a správa tvorí prílohu Zápisnice OZ.  

            Hlasovanie: OZ schvaľuje Indiv.výročnú správu za:  5 poslanci, , I. Ábelovská, M.  

                                                                     Bátovský, Ľ. Lukáčová,                                                       

                                                                     M. Výboh, P. Zachar           

                                         proti :      0         



                                         zdržal sa:   0           

5. 

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu na rok 2015- prečítala učtovníčka Ľubica Bátovská 

a tvorí prílohu Zápisnice OZ. Hlasovanie: OZ berie na vedomie Dôvodovú správu r.2015                                            

                                           za:  5 poslanci, , I. Ábelovská, M. Bátovský,    

                                                            Ľ. Lukáčová,  P. Zachar, M.Výboh                                               

                                         proti :      0         

                                         zdržal sa:   0  

6.    

Plán zasadnutia Obecného zastupiteľstva na rok 2016 predniesla starostka obce. 

Hlasovanie: OZ schvaľuje Plán zasadnutí OZ na rok 2015:za 5 poslanci , I. Ábelovská,          

                                                                 M. Bátovský, Ľ. Lukáčová,M.Výboh,P.Zachar                                                       

                                        proti :      0         

                                        zdržal sa:   0 

7. 

Inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie za rok 2015 predniesol predseda   

inventarizačnej komisie Pavol Zachar, kde oboznámil o stave majetku obce Devičany.       

   Hlasovanie: OZ berie na vedomie Inventarizáciu za rok 2015 

                                          za: 5 poslanci, I. Ábelovská, M. Bátovský,   

                                                           Ľ. Lukáčová, M. Výboh, P. Zachar                                                  

                                         proti :      0         

                                         zdržal sa:   0 

8. 

Diskusia: Starostka obce informovala poslancov o rekonštrukcii Požiarnej zbrojnice, 

vonkajšie omietky, plafón-jeho spevnenie/vyjadrenie statika/, výmena okien na budove. 

Prívod vody do budovy Požiarnej zbrojnice, kde je už rozpracovaná dokumentácia.  Ďalej  

informovala o žiadosti na dotáciu na zhotovenie vstupných schodov do Kultúrneho domu 

jedná sa o bezbariérový vstup. Ďalej informovala poslancov  o vypílení  stromov pri ceste do 

Bátoviec, kde sme čakali na povolenie 3 mesiace taktiež opílenie stromov v parku. Ďalej 

informovala starostka obce o skládke odpadu, ktorá sa likvidovala v mesiaci január medzi 

Devičanmi a Dreženicami a o vyhodených 7 vreciach na poli s odpadom, ktoré sme museli 

odviezť na náklady obce a zistiť vinníka podľa obsahu. 

Starostka obce informovala o podanej sťažnosti na neznámeho páchateľa za postrelenie 

mačky zo vzduchovky v obci Dolné Devičany, kde majiteľ žiada o prešetrenie ohľadne 

opakujúcich sa viacerých sťažností občanov. Ďalej, podľa zistení bol poškodený obecný 

majetok a to plocha ihriska v Horných Devičanoch, bol predvolaný páchateľ.  Taktiež na 

novovybudovanom detskom ihrisku v Dolných Devičanoch sa pravidelne poškodzujú 

hojdačky neprimeraným používaním. M. Bátovský upozornil, že je  potrebné  na Bukovci  

prehĺbiť rigol medzi rodinnými  domami č. 43 a 44 aby voda netiekla na miestnu 

komunikáciu a neznehodnocovala ju. Taktiež poukázal na poškodzovanie cesty na Vrškách 

ťažkými dopravnými mechanizmami a tieto cestné komunikácie nie sú stavané na takúto 

záťaž. 

Poslankyňa Ľ. Lukáčová upozornila na vjazd do uličky pri č. d. 187 , kde ťažké smetiarske 

auto pri vývoze TKO poškodzuje cestu k rodinnému domu. 

Starostka oboznámila poslancov o rozbehnutom jednaní na opravu cesty Bukovec pred č. 

domu 46, 242 . Informovala poslancov o projekte na chodník, kde projektant nedodržal termín 

zhotovenia a tým pádom obec si nemohla uplatniť žiadosť o dotáciu na zhotovenie chodníka 

na Pažiti. Ďalej starostka informovala o zhotovení Zberného dvora pri Obecnom úrade, čo 

vyplýva zo zákona pre každú obec, ako aj nového oplotenia od p. Petruškovej. Tiež je 

potrebná preventívna prehliadka kosačiek a vyžínačov a zakúpenie novej kosačky na kosenie 



cintorína. Ďalej informovala poslancov o zhotovení pasportizácie ciest, ktorú si musíme dať 

spraviť a taktiež dopravné značenie v obci je potrebné zmeniť podľa platnej vyhlášky. 

Starostka ďalej informovala, že na základe hodnotiacej analýzy naša samospráva patrí medzi 

samosprávy kde sa hodnotil rating na základe ekonomických údajov a rozpočtových údajov 

a jeho plnenia, naša obec sa môže zaradiť medzi 37,7% obcí, bude zverejnená na stránkach 

Národného informačného strediska a na stránkach Ministerstva hospodárstva. 

 Obec obdrží pečať rozvoja obce, ale za zverejnenie a správu služieb pečate je jednorázový 

poplatok 155,-eur+DPH, každoročne sa obnovuje bezplatne a budeme vo výhode pri 

žiadostiach o eurofondy na realizáciu obecných stavieb. OZ súhlasilo s Pečaťou rozvoja obce. 

 

11.Starostka obce  ukončila zasadnutie a poďakovala poslancom OZ  a občanom za účasť.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   

Ukončenie riadneho zasadnutia OZ: 14.3.2016 o  21,15 hod. 

                                                                                                                                          

Príloha:             

                         

              Prezenčná listina 

Uznesenie odovzdané: Ľubici Lukáčovej, zást.starostky 

                                      p.Šimkovej , hl.kontrolórke obce 

Miesto rokovania a dátum: zasadačka OCÚ Devičany, dňa 14.3.2016                                                                                                                                              

 

          podpis                                                                                                podpis 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko 

funkcia overovateľa  Zapisovateľa OZ 

 Poslanci                                                                                          Bc. Ľubica Bátovská 

Ľubica Lukáčová 

Milan Výboh 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Dana Lančaričová                         

                                                        starostka obce 

 
 


