OBEC DEVIČANY
Obecný úrad Devičany č. 75, PSČ 935 04
UZNESENIA
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Devičany
konaného dňa 16. 08. 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Devičany na 7. riadnom zasadnutí v roku 2019 prerokovalo:

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie zasadnutia.
2./ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
3./ Kontrola plnenia uznesení.
4./ Zrušenie prevádzky Slovenskej pošty a. s. k 1.9. 2019.
5./ Žiadosť pána Dušana Rusnáčka, Nová Dedina č. 44 o poskytnutie priestorov na ihrisku
za účelom zorganizovať kultúrno –spoločenské podujatie v roku 2020.
6./ Požiarny poriadok obce Devičany – predložený na chválenie, určenie preventivárov na
úseku protipožiarnej ochrany obce ( traja členovia) ich schválenie.
7./ Informácie o projektoch, ktoré sú v riešení – chodník H. Devičany, fasáda KD a OcÚ.
8./ Kamerový systém obce – informácia
9./ Schválenie zmeny v rozpočte zapojením finančných operácii do kapitálových
výdavkov v sume 15 000 €.
10./ Schválenie úhrad z kapitálových výdavkov ( projekty chodník, fasáda, výsadba)
11./ Obsadenie bytu č. 182/1 v obecnej bytovke na základe žiadosti. Informácia o stave
bytu a jeho opravách.
12./ Žiadosťo výmenu obecného pozemku v priestoroch strdiska Dolné Devičany a
prenájom obecných priestorov po Slov. pošte a.s. – žiadateľ p. Peter Koblen. Žiadosť o
nájom priestorov ihriska pre kynologické účely.
13./ Rôzne ( Morušový deň ), diskusia
14./ Záver
Uznesenie č. 37/2019
K bodu č.1. Program zasadnutia
K bodu č.2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Devičany
schvaľuje
Doplnený program zasadnutia
Určenie zapisovateľa – Mgr. Miroslava Balážová
Overovateľov zápisnice – Vladimír Homoľa, Pavol Zachar
Hlasovanie: za: 5 Ing. Libor Chmelničný, Ivana Šušková, Pavol Zachar, Miroslav Slížik,
Vladimír Homoľa
proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 38/2019
K bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Devičany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 36 Informácia o činnosti na rok 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení, ktorú predniesla kontrolórka obce pani M. Šimková
Uznesenie č. 39/2019
K bodu č. 4 .Zrušenie prevádzky Slovenskej pošty a. s. k 1.9. 2019.
Obecné zastupiteľstvo Obce Devičany podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Rozhodnutie Slovenskej pošty a. s. zrušiť prevádzku v našej obci. Všetky poštové služby pre
obyvateľov budú zabezpečené poštou Pukanec.
Uznesenie č. 40/2019.
K bodu 5. Žiadosť pána Dušana Rusnáčka, Nová Dedina č. 44 o poskytnutie priestorov na
ihrisku za účelom zorganizovať kultúrno –spoločenské podujatie v roku 2020.
Obecné zastupiteľstvo Obce Devičany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Za podmienok, ktoré budú uvedené v zmluve:
a./ Výška za prenájom ihriska 500 €
b./ Zábezpeka v prípade poškodenia majetku 500 €
c./ Vstup detí s trvalým pobytom na území obce zdarma počet vstupeniek 40 ks
d./ Obec prevezme prenajaté nehnuteľnosti v stave ako budú dané do prenájmu / ihrisko
a parkoviská/
Hlasovanie: za: 3 Pavol Zachar, Ing. Libor Chmelničný, Miroslav Slížik
proti : 1 Vladimír Homoľa
zdržal sa: 1 Ivana Šušková
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 41/2019
K bodu č. 6. Požiarny poriadok obce Devičany – predložený na schválenie, určenie preventivárov
na úseku protipožiarnej ochrany obce ( traja členovia) ich schválenie.
Obecné zastupiteľstvo Obce Devičany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Požiarny poriadok obce Devičany a určenie preventivárov na úseku protipožiarnej ochrany obce,
ktorými budú všetci poslanci: Vladimír Homoľa, Ing. Libor Chmelničný, Ivana Šušková,
Miroslav Slížik, Pavol Zachar a zamestnanec obce p. M. Výboh.
Hlasovanie: za: 5 Vladimír Homoľa, Ing. Libor Chmelničný, Ivana Šušková, Miroslav Slížik,
Pavol Zachar
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 42/2019
K bodu č. 7. Informácie o projektoch, ktoré sú v riešení – chodník H. Devičany, fasáda KD
a OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo Obce Devičany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 36 Informácia o činnosti na rok 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Informácie o projektoch, ktoré sú v riešení – chodník H. Devičany, fasáda KD a OcÚ.

Uznesenie č. 43/2019
K bodu č.8. Kamerový systém obce – informácia, smernica o používaní kamerového systému
schválenie.
Obecné zastupiteľstvo Obce Devičany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 36 Informácia o činnosti na rok 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Informáciu o kamerovom systéme
a
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Smernicu o používaní kamerového systému.
Hlasovanie: za: 5 Vladimír Homoľa, Ing. Libor Chmelničný, Ivana Šušková, Miroslav Slížik,
Pavol Zachar
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 44/2019
K bodu č.9. Schválenie zmeny v rozpočte zapojením finančných operácii do kapitálových
výdavkov v sume 15 000 €.
Obecné zastupiteľstvo Obce Devičany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Zmeny v rozpočte zapojením finančných operácii do kapitálových výdavkov v sume
15 000 €.
Hlasovanie: za: 5 Vladimír Homoľa, Ing. Libor Chmelničný, Ivana Šušková, Miroslav Slížik,
Pavol Zachar
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 45/2019
K bodu č.10 . Schválenie úhrad z kapitálových výdavkov ( projekty chodník, fasáda, výsadba)
Obecné zastupiteľstvo Obce Devičany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úhrady z kapitálových výdavkov ( projekty chodník, fasáda, výsadba)

Hlasovanie: za: 5 Vladimír Homoľa, Ing. Libor Chmelničný, Ivana Šušková, Miroslav Slížik,
Pavol Zachar
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 46/2019
K bodu č.11. Obsadenie bytu č. 182/1 v obecnej bytovke na základe žiadosti. Informácia o stave
bytu a jeho opravách.
Obecné zastupiteľstvo Obce Devičany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 36 Informácia o činnosti na rok 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Informáciu o stave bytu č. 182/1 v obecnej bytovke po p. Slušnom..
Obecné zastupiteľstvo Obce Devičany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Obsadenie bytu číslo 182/1 novým nájomníkom na základe žiadosti zo dňa 19.12.2018, poradové
číslo 600/2018 p. Delingovou.
Hlasovanie: za: 5 Vladimír Homoľa, Ing. Libor Chmelničný, Ivana Šušková, Miroslav Slížik,
Pavol Zachar
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 47/2019
K bodu č. K žiadosti o prenájom priestorou ihriska pre kynologické účely poslanci
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľujú
žiadosť o prenájom priestorou ihriska pre kynologické účely s tým, že zmluva bude obsahovať
body:
a./ prednostného práva obce v prípade potreby využitia ihriska
b./ klub sa bude starať o priestory a udržiavať ich na vlastné náklady

Hlasovanie: za: 5 Vladimír Homoľa, Ing. Libor Chmelničný, Ivana Šušková, Miroslav Slížik,
Pavol Zachar
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Devičanoch dňa: 16. 08. 2019

Ing. Dana Lančaričová
starostka obce

