
OBEC DEVIČANY
Obecný úrad, 935 04 Devičany č.75

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu:3/2013                                                                       začiatok 19,00 hod – 21,00 hod

Z á p i s n i c a

z 12.riadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 30. mája 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  Kontrola plnenia uznesení

4.Návrh záverečného účtu za rok 2012, správa auditora k záverečnému účtu,    
   správa kontrolórky obce k záverečnému účtu.
5. Návrh VZN: 1/2013 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou a 2/2013 o odpadoch

            6. Prerokovanie platu starostky obce
            7.Prerokovanie ceny pozemkov podľa znaleckého posudku o odpredaj-predzáhradky
            8.Informácia o dotácií na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, informácia 
               o dotácií z NSK – Športový deň obce, Hrušov, informácia o dotácií z programu
               LEADER
           9. Príprava Športového dňa obce
         10. Rôzne: - ozvučenie cintorína
                           -  informácia o stave kúpy majetku združenia Tatiar
         11. Diskusia
         12. Záver.

 
1. a 2.                 
Otvorenie: Prítomných privítala a zasadnutie otvorila starostka obce Devičany Mgr. Monika
Slížiková, zároveň informovala o doplnení programu, bodu 7. o dve žiadosti. Poslankyňa Ľubica 
Hícová sa ospravedlnila.
 Za zapisovateľa bola určená Ľubica Bátovská a overovatelia zápisnice  Ľubica Lukáčová,
Mgr. Ján Križan 
OZ schvaľuje jednohlasne  program aj s doplnením bodu 7.
3. Kontrolu plnenia uznesení- predniesla kontrolórka obce M. Šimková, boli kontrolované plnenia

tých uznesení, z ktorých vyplynuli úlohy pre starostku obce. Uznesenie č.46/2013 bod búracie a
výkopové práce na rekonštrukcii ohrady cintorína naďalej trvá.

Návrh záverečného účtu za rok 2012, správu kontrolórky obce a vyjadrenie auditora k Záverečnému
účtu  prečítala kontrolórka obce s výrokom „ bez výhrad“.Návrh je prílohou zápisnice aj vyjdrenie 
auditora.
OZ schvaľuje: Záverečný účet za rok 2012
4. Návrh VZN 1/2013 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou a VZN 2/2013 o odpadoch, ktoré OZ

schválilo. Návrhy VZN sú prílohou zápisnice.
Prerokovanie platu starostky obce – obecné zastupiteľstvo v počte 4 členov ponecháva plat 
starostky v zmysle zákona 253/1994 podľa §4 ods. 5. a to mzda v národnom hospodárstve



           805,-eur x koeficient  priem.mzdy 1,49 = 1200,-eur minimálny plat stanovený zákonom.
5. Prerokovanie ceny pozemkov v obci Devičany, na základe znaleckého posudku Ing. Zaťkovej

bola obec rozdelená na dve kategórie- stred obce a okrajová časť, kde cena pozemkov je 3,82
eur  a  3,44  eur  za  m2,  túto  hodnotu  odsúhlasilo  obecné  zastupiteľstvo  jednohlasne  aj  ako
predajnú hodnotu pozemkov.

Obecné  zastupiteľstvo  na  základe  uznesenia  OZ  44/2013  ods.5  zo  dňa  28.2.2013,  schválilo
jednohlasne odpredaj pozemku pred domom č. d. 214  p. Ondrejovi Šuškovi v cene 3,82 eur za m2.
1/Žiadosť p. Marcely Nemcovej, Devičany č.5 o výmenu pozemkov vo vlastníctve obce katastrálne
územie Horné Devičany v lokalite Háj a navrhované pozemky na výmenu je podiel lesa v Urbárskej
lesnej  spoločnosti.  Žiadosť  tvorí  prílohu zápisnice.  Obecné zastupiteľstvo  zaujalo stanovisko:  1
poslanec nesúhlasí so zámenou a 3 poslanci súhlasili. OZ schvaľuje zámenu.
2/ Žiadosť p. Vladimíra Homoľu, na odpredaj obecného pozemku pred rodinným domom na ktorom
sa nachádzajú plynová a el.prípojka, ktoré vlastník užíva.
Obecné zastupiteľstvo na základe uznesenia OZ 44/2013 ods.5 zo dňa 28.2.2013 schválilo 
jednohlasne odpredaj obecného pozemku  pred domom č. 227,  v uvedenej cene 3,82eur/m2 .
6. Informácia o dotácii na opravu výtlkov na miestnych komunukáciách, z Ministerstva dopravy

Bratislava  sme  dostali  na  uvedenú  dotáciu  1048,63  eura,  ktorá  musí  byť  vyčerpaná  do
31.12.2013, starostka informovala poslancov že už prichádzajú cenové ponuky. Oprava výtlkov
bude prevedená v uličke pri dome č.59 na Bukovci a podľa závažnosti sa opravia ďalšie výtlky.
Taktiež táto dotácia sa zahrnie do Rozpočtu  a to rozpočtovým opatrením č.2 v zmysle zákona
ako  aj  vrátená  a  neuplatnená  dotácia  77,-  eur  na  zvýšenie  platov  nepedag.,  a  pedag.
pracovníkov, uznesenie vlády 52/2013 a taktiež zmena položky v rozpočte splátka úrokov ŠFRB
na základe FS č.3/2012. Ďalej máme schválené dotácie z NSK na Športový deň 400,- eur a
Hrušov 400,-eur, ktoré budú uplatnené 13.7.2013 a v 16.-17.8.2013. Dotácia z NSK Leader na
opravu studničky Zemianka obec dostane 1.540,-eur, ktorá sa uplatní v druhom polroku 2013.
Starostka obce  schvaľuje úpravu rozpočtu a  OZ: berie na vedomie.

Príprava Športového dňa, ktorý sa uskutoční 13.7.2013 na ihrisku. Poslankyňa Ing. Lančaričová  
navrhla divadlo Pôtoň pre deti aj dospelých a ešte budú doplnené iné atrakcie. Zastupiteľstvo sa 
dohodlo, že o 2 týždne sa zíde kde navrhnú a dohodnú ďalšie podrobnosti. Starostka obce osloví 
divadlo Potôň a policajtov na Športový deň.
Rôzne: - Ozvučenie cintorína bol návrh starostky, ktoré je potrebné pri smútočných obradoch.
Bol daný návrh na presun ozvučenia z OCÚ na cintorín a na OCÚ zakúpiť nové. Po vzájomnej
dohode OZ navrhlo presunúť túto úlohu do 2. polroku 2013. Taktiež bola požiadavka poslankyne
Lukáčovej  na  zhotovenie  stojana,  prípadne  úchytky  na  kríž  v  Dome  smútku.  Starostka  obce
prisľúbila zhotovenie stojana, prípadne úchytky. 
 -Informácie z 24. snemu ZMOS predniesla starostka obce a oboznámila poslancov o dodržiavaní
memoranda a konsolidácie.
-  Informácia  o  stave  kúpy  majetku  združenia  Tariar  Pukanec  starostka  obce  informovala
zastupiteľstvo so situáciou združenia Tatiar, nakoľko Hronské Kľačany odstúpili, takže ich podiel sa
rozpočíta na ostatné obce. Obec Devičany po uzavretí príslušných zmlúv prevedie zodpovedajúce
finančné prostriedky na združenie Tatiar .
7. Diskusia
- Ing. Eva Hrtánková predstavila a uviedla nového člena Finančnej komisie p. Pavla Zachara, ktorý
nastúpi po p. Šimkovej, ktorá je toho času kontrolórka obce Devičany.
Poslanci dali návrh na pokosenie areálu pred domom č. 71, starostka  prisľúbila, že sa tak stane.
12.
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  30.5.2013

                                                                                                                                              

            podpis                                                                                                podpis
Meno a priezvisko Meno a priezvisko
funkcia overovateľa zapisovateľa
 Poslanci  OZ                                                                                        Bc.Ľubica Bátovská
Ľubica Lukáčová
Mgr. Ján Križan

                                                                                             Mgr. Monika Slížiková
                                                                        starostka obce


