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Zápisnica  
z  2. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Devičany,  

konaného dňa 30.03.2021 v sále KD. 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing. Dana Lančaričová, starosta obce 

               Poslanci : Ing. Libor Chmelničný, Ivana Šušková, Vladimír Homoľa, 

Miroslav Slížik 

 

Neprítomní:      Pavol Zachar                               

Ďalší prítomní: Šimková Mária, hlavný kontrolór obce  

                           Mgr. Balážová Miroslava, zamestnanec obce 

                                 

PROGRAM: 

 
1./ Otvorenie zasadnutia. 
2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3./ Kontrola plnenia uznesení. 
4./ Záverečný účet obce Devičany za rok 2020 v súlade zákona číslo 583/2004 Z. z. 
5./ Správa kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2020. 
6./ Individuálna výročná správa obce Devičany  za rok 2020. 
7./ Plán zasadnutia obecného zastupiteľstva na rok 2021. 
8./ Schválenie žiadosti pani Evi Darážovej, bytom Devičany č. 125, prevod 
vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, predaj obecného majetku podľa §9a ods.8b/ 
zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí – odkúpenie časti z obecného pozemku par. 
č. 1970/1 – C - KN na základe predloženého Geometrického plánu č. 47/2021 zo dňa 
29.03.2021. Novovzniknutý pozemok C –KN, parcela 1970/10 o výmere 699 m2 ost. 
plocha. 
9./ Žiadosť Bianky Kocianovej o zmenu nájomníkov v byte číslo 182/3 a úprava 
zmluvy o nájme. 
10./ Žiadosť PaedDr. Petra Krišku, PhD o odkúpenie obecného pozemku vedeného na 
liste vlastníctva č.1, parcela 1401, parcela E-KN, umiestnenie pozemku 2, kat. územie 
Horné Devičany výmeru cca 500 m2, pre účel pričlenenia pozemku ktorý bol 
odkúpený od fyzickej osoby za účelom výstavby rodinného domu. 
11./ Rôzne, Diskusia 
12./ Záver 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Devičany 

schvaľuje  
program rokovania  

 

Hlasovanie:   za:  4 - Ing. Libor Chmelničný, Ivana Šušková, Vladimír Homoľa, Miroslav 

Slížik 

                       proti : 0                                    

                       zdržal sa: 0                               

                       nehlasovali:  0                          

                       neprítomní pri hlasovaní: Pavol Zachar     
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 
1./ Otvorenie zasadnutia. 
2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3./ Kontrola plnenia uznesení. 
4./ Záverečný účet obce Devičany za rok 2020 v súlade zákona číslo 583/2004 Z. z. 
5./ Správa kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2020. 
6./ Individuálna výročná správa obce Devičany  za rok 2020. 
7./ Plán zasadnutia obecného zastupiteľstva na rok 2021. 
8./ Schválenie žiadosti pani Evi Darážovej, bytom Devičany č. 125, prevod 
vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, predaj obecného majetku podľa §9a ods.8b/ 
zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí – odkúpenie časti z obecného pozemku par. 
č. 1970/1 – C - KN na základe predloženého Geometrického plánu č. 47/2021 zo dňa 
29.03.2021. Novovzniknutý pozemok C –KN, parcela 1970/10 o výmere 699 m2 ost. 
plocha. 
9./ Žiadosť Bianky Kocianovej o zmenu nájomníkov v byte číslo 182/3 a úprava 
zmluvy o nájme. 
10./ Žiadosť PaedDr. Petra Krišku, PhD o odkúpenie obecného pozemku vedeného na 
liste vlastníctva č.1, parcela 1401, parcela E-KN, umiestnenie pozemku 2, kat. územie 
Horné Devičany výmeru cca 500 m2, pre účel pričlenenia pozemku  ktorý bol 
odkúpený od fyzickej osoby za účelom výstavby rodinného domu. 
11./ Rôzne, Diskusia 
12./ Záver 
 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvorila Ing. Dana Lančaričová, starostka obce.  Privítala všetkých 

prítomných  poslancov. 

Ospravedlnení poslanci: 1 

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je  4 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Libor Chmelničný, Vladimír Homoľa 

Zapisovateľka:               Mgr. Balážová Miroslava 

 

Hlasovanie:   za:  4   Ing. Libor Chmelničný, Miroslav Slížik, Pavol Zachar, Ivana Šušková 

                       proti : 0                                    

                       zdržal sa:0                                

                       nehlasovali: 0                           

                       neprítomní pri hlasovaní: Pavol Zachar                               

 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení 
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K bodu 4. Záverečný účet obce Devičany za rok 2020 v súlade zákona číslo 583/2004  
Z. z. 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany  
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
schvaľuje   
Záverečný účet obce Devičany za rok 2020 v súlade zákona číslo 583/2004  
Z. z. 
 
Hlasovanie:   za:  4   Ing. Libor Chmelničný, Miroslav Slížik, Pavol Zachar, Ivana Šušková 
                       proti : 0                                    
                       zdržal sa:0                                
                       nehlasovali: 0                           
                       neprítomní pri hlasovaní: Pavol Zachar   
 
 
K bodu 5.  Správa kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2020. 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

Správu kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2020. 

 

K bodu 6.  Individuálna výročná správa obce Devičany  za rok 2020. 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

Individuálna výročná správa obce Devičany  za rok 2020. 

 

 

K bodu 7. Plán zasadnutia obecného zastupiteľstva na rok 2021. 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany  

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

Plán zasadnutia obecného zastupiteľstva na rok 2021. 
 

Hlasovanie:   za:  4   Ing. Libor Chmelničný, Miroslav Slížik, Pavol Zachar, Ivana Šušková 

                       proti : 0                                    

                       zdržal sa:0                                

                       nehlasovali: 0                           

                       neprítomní pri hlasovaní: Pavol Zachar   

 

 

K bodu 8.  Schválenie žiadosti pani Evi Darážovej, bytom Devičany č. 125, prevod 
vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, predaj obecného majetku podľa §9a ods.8b/ 
zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí – odkúpenie časti z obecného pozemku par. č. 
1970/1 – C - KN na základe predloženého Geometrického plánu č. 47/2021 zo dňa 
29.03.2021. Novovzniknutý pozemok C –KN, parcela 1970/10 o výmere 699 m2 ost. 
plocha. 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany  

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   
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žiadosť pani Evi Darážovej, bytom Devičany č. 125, prevod vlastníckych práv 
k nehnuteľnostiam, predaj obecného majetku podľa §9a ods.8b/ zákona číslo 138/1991 Zb. 
o majetku obcí – odkúpenie časti z obecného pozemku par. č. 1970/1 – C - KN na základe 
predloženého Geometrického plánu č. 47/2021 zo dňa 29.03.2021. Novovzniknutý pozemok 
C –KN, parcela 1970/10 o výmere 699 m2 ost. plocha. 
 

Hlasovanie:   za:  4   Ing. Libor Chmelničný, Miroslav Slížik, Pavol Zachar, Ivana Šušková 

                       proti : 0                                    

                       zdržal sa:0                                

                       nehlasovali: 0                           

                       neprítomní pri hlasovaní: Pavol Zachar   

 

 

K bodu 9. Žiadosť Bianky Kocianovej o zmenu nájomníkov v byte číslo 182/3 a úprava  

zmluvy o nájme. 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

A odsúhlasilo vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve s tým, že sa zmenia nájomníci bytu 

a zmluva ostáva platná tak ako bola uzatvorená. 

 

K bodu 10. Žiadosť PaedDr. Petra Krišku, PhD o odkúpenie obecného pozemku 
vedeného na liste vlastníctva č.1, parcela 1401, parcela E-KN, umiestnenie pozemku 2, 
kat. územie Horné Devičany výmeru cca 500 m2, pre účel pričlenenia pozemku , ktorý 
bol odkúpený od fyzickej osoby za účelom výstavby rodinného domu. 

„ Zmena jestvujúcej budovy na športové šatne“. 

 

 
Žiadosť PaedDr. Petra Krišku, PhD o odkúpenie obecného pozemku vedeného na liste 
vlastníctva č.1, parcela 1401, parcela E-KN, umiestnenie pozemku 2, kat. územie Horné 
Devičany výmeru cca 500 m2, pre účel pričlenenia pozemku , ktorý bol odkúpený od fyzickej 
osoby za účelom výstavby rodinného domu. 
 
Hlasovanie:   za:  4   Ing. Libor Chmelničný, Miroslav Slížik, Pavol Zachar, Ivana Šušková 
                       proti : 0                                    
                       zdržal sa:0                                
                       nehlasovali: 0                           
                       neprítomní pri hlasovaní: Pavol Zachar   
 
 

Rôzne – diskusia 

 

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o činnosti obecného úradu v dobe 

pandemických  opatrení. O prácach, ktoré sa robili v obci  časť Bukovec – čistenie 

a prehlbovanie jarkov, čistenie priepustov v spolupráci s lesmi SR.  V obci sa  v mesiaci 

február a začiatok marca robilo opiľovanie stromov, čistenie náletov pri plote na cintoríne ako 

aj drvenie konárov. V obecnej bytovke bola urobená revízia kotlov.  

Starostka v rámci diskusie predložila na schválenie poslednú časť chodníka, ktorú vie obec 

zrealizovať nakoľko ide cez pozemok obce a je len oprava pôvodného chodníka. V závere 

diskusie starostka poinformovala prítomných poslancov o prebiehajúcich prácach na oprave 
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športových šatní o tom, že bola podaná žiadosť na ŽP  na výrub 53 ks topoľov, ktoré sú 

v zlom zdravotnom stave ako aj o poklope na priepuste  Vršky, ktorý je potrebné vystužiť aby 

došlo k jeho  spevneniu. Opravou priepustu bol poverený Ing. Chmelničný. 

  

K bodu  11.  Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21,00 h. 

Devičany: 30.03.2021 

Zapísala: Mgr. Balážová Miroslava 

 

 

 

                        ...................................................     

                                           Ing. Dana Lančaričová 

                                                                                           starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:    Ing. Libor Chmleničný                                   Vladimír Homoľa     

 

 

 
 

 


