
OBEC DEVIČANY 

Obecný úrad, 935 04 Devičany č.75 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Číslo spisu: 6/2016                                        začiatok: 18:00 hod ukončenie 21:00 hod. 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 5.riadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 15 decembra 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  úpravy rozpočtu na rok 2016, Rozpočtové opatrenie č. 3. 

        5. Schválenie rozpočtu na rok 2017 bez programovej štruktúry. 

        6. Schválenie vyradenia neupotrebiteľného majetku za rok 2016.             

        7. Na vedomie rozpočet na roky 2018, 2019 a stanovisko kontrolórky obce   

            k rozpočtu na rok 2017  

        8. Vyhodnotenie činnosti za rok 2016 

        9. Rôzne- diskusia 

        10. 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  Milan 

Bátovský, Ľubica Lukáčová.   

Hlasovanie: OZ schvaľuje  program: 

                                         za:  5 poslanci, I. Ábelovská, Ľ. Lukáčová, P. Zachar, M. Výboh,                                               

                                                                M. Bátovský       

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0       

3. 

 Kontrolórka obce  M. Šimková prečítala Kontrolu plnenia uznesení a zároveň bude tvoriť 

prílohu zápisnice. 

Hlasovanie: OZ  berie na vedomie :  

                                         za:  5 poslanci, I. Ábelovská, Ľ. Lukáčová, P. Zachar, M. Výboh,                                               

                                                                M. Bátovský     

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0      

4. 

 Schválenie úpravy rozpočtu  Rozpočtovým opatrením č. 3 za rok 2016.  

Hlasovanie: OZ schvaľuje úpravu rozpočtu 2016, Rozpočtovým opatrením č. 3: 

                                         za:  5 poslanci, , I. Ábelovská,  Ľ. Lukáčová, P. Zachar, M. Výboh,                                                                        

                                                                    M. Bátovský                                                                             

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0           



 

5.Schválenie  Rozpočtu obce bez programovej štruktúry na rok 2017 

Hlasovanie: OZ schvaľuje : Rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2017:                                                                                        

                              za:  5 poslanci, I. Ábelovská, Ľ. Lukáčová, P. Zachar, M. Výboh 

                                                      M.Bátovský                                              

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0 

6. Schválenie   návrhu na vyradenie   neupotrebiteľného majetku za rok 2016 inventarizačnou 

komisiou 

Hlasovanie: OZ schvaľuje : Vyradenie neupotrebiteľného majetku za rok 2016                                                                                        

                             za:  5 poslanci, I. Ábelovská, Ľ. Lukáčová, P. Zachar, M. Výboh   

                                                      M. Bátovský                                              

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0 

 

    7. Rozpočet na roky 2018, 2019 predložila starostka obce poslancom a kontrolórka obce 

prečítala stanovisko k rozpočtu na rok 2017.  

 Hlasovanie: OZ  berie na vedomie Rozpočet na roky 2018 a 2019 a stanovisko kontrolórky 

obce k rozpočtu na rok 2017: 

                                      za 5 poslanci , I. Ábelovská,  M. Bátovský, Ľ. Lukáčová, P. Zachar,        

                                                              M. Výboh                                                     

                                        proti :        0         

                                        zdržal sa:   0 

 

8. Starostka obce  predložila stručné vyhodnotenie uskutočnených prác a kultúrnych aktivít za 

celý rok 2016, zasadanie  poslancov, ekonomickej komisie a poriadkovej komisie. Informovala 

o uskutočnených prácach menších obecných služieb v našej obci. Zároveň poukázala na divoké 

skládky TKO, ktoré musí naša obec likvidovať a odvážať do Tekovskej ekologickej, Nový 

Tekov a stojí nás to nemalé financie. Taktiež upozornila na občanov, ktorí svoj komunálny 

odpad neriešia cez vývoz Tatiar Pukanec a neevidujeme zakúpenie žetónov na vývoz TKO. Títo 

občania budú písomne upozornení aby preukázali ako likvidujú TKO.  

9. Rôzne 

Poslanec M. Bátovský upozornil na prepravu  dreva  cez lokalitu Bukovec s preťaženými 

kamiónmi viac ako 1,5 tony, čo poškodzuje  cestu a ohrozuje statiku domov pri ceste.  

Poslankyňa Ľ. Lukáčová  poukázala na vyschnuté tuje na cintoríne. Starostka informovala 

poslancov, že je to rozpracované, čakáme len na obhliadku a súhlas p. Mráza zo Spoločného 

úradu mesta Levice. Po vyjadrení sa uskutoční výrub chorých drevín a na jar sa uskutoční 

náhradná výsadba. 

Poslanec P. Zachar sa informoval o obecnej zabíjačke v našej obci. Starostka prisľúbila, že sa 

bude týmto zaoberať a určí vhodný termín na uskutočnenie.  

10. Záver 

Starostka obce  poďakovala prítomným poslancom a popriala im krásne Vianoce a šťastný 

Nový rok 2017. 

 

Ukončenie riadneho zasadnutia OZ: 15.12.2016 o  21,00 hod. 

                                                                                                                                          

Príloha:             

                         

              Prezenčná listina 

Uznesenie odovzdané: Ľubici Lukáčovej, zást. starostky 



                                      p.Šimkovej , hl. kontrolórke obce 

Miesto rokovania a dátum: zasadačka OCÚ Devičany, dňa 15.12.2016                                                                                                                                              

 

          podpis                                                                                                podpis 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko 

funkcia overovateľa  Zapisovateľa OZ 

 Poslanci                                                                                          Bc. Ľubica Bátovská 

Ľubica Lukáčová 

Milan Bátovský 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Dana Lančaričová                         

                                                        starostka obce 

 
 

 

 

 


