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Zápisnica  
z  9.riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Devičany,  

konaného dňa 22.11.2019.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing Dana Lančaričová, starosta obce 

                           Poslanci : Vladimír Homola, Ing. Libor Chmelničný, Miroslav Slížik,  

Neprítomní:     2 

                             

Ďalší prítomní: Šimková Mária, hlavný kontrolór obce  

                           Mgr. Balážová Miroslava, zamestnanec obce 

                           Milena Szelényiová – kronikár obce 

Iveta Ábelovská, Monika Delingová, František Lipták, Richard Szelényi, Milan Výboh 

PROGRAM: 
 
1./ Otvorenie zasadnutia. 
2./ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 
3./ Kontrola plnenia uznesení 
4./Návrh rozpočtu na rok 2020,2021,2022. 
5./ Príkaz starostky obce na vykonanie Inventarizácie za rok 2019 a návrh 
inventarizačnej komisie. 
6./ Žiadosť pána Kris Ann  Bulcroft o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na 
miestnu komunikáciu . 
7./ Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za psa, predloženie na 
prerokovanie obecnému zastupiteľstvu. 
8./ Obecná bytovka fond čerpania, odvodnenie – oprava zvodu dažďovej vody, oprava 
pivničných priestorov. 
9./ Plán kultúrnych podujatí na rok 2020. 
10./ Rôzne, diskusia 
11./ Záver 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Devičany 

schvaľuje  

program rokovania  

 

Hlasovanie:   za:  3 Vladimír Homola, Ing. Libor Chmelničný, Miroslav Slížik      

                       proti : 0                                    

                       zdržal sa: 0                               

                       nehlasovali:  0                          

                       neprítomní pri hlasovaní:  2  

 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
1./ Otvorenie zasadnutia. 
2./ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 
3./ Kontrola plnenia uznesení 
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4./Návrh rozpočtu na rok 2020,2021,2022. 
5./ Príkaz starostky obce na vykonanie Inventarizácie za rok 2019 a návrh 
inventarizačnej komisie. 
6./ Žiadosť pána Kris Ann  Bulcroft o vydanie povolenia na zariadenie vjazdu na 
miestnu komunikáciu . 
7./ Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za psa, predloženie na 
prerokovanie obecnému zastupiteľstvu. 
8./ Obecná bytovka fond čerpania, odvodnenie – oprava zvodu dažďovej vody, oprava 
pivničných priestorov. 
9./ Plán kultúrnych podujatí na rok 2020. 
10./ Rôzne, diskusia 
11./ Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

prítomných  poslancov. 

Ospravedlnení poslanci: 2 

Starosta konštatovala, že  počet prítomných poslancov je  3 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Ing. L. Chmelničný, Miroslav Slížik 

Zapisovateľka:               Mgr. Balážová Miroslava 

 

Hlasovanie:   za:  3  Vladimír Homola, Ing. Libor Chmelničný, Miroslav Slížik      

                       proti : 0                                    

                       zdržal sa:0                                

                       nehlasovali: 0                           

                       neprítomní pri hlasovaní: 2   

 

 

 
K bodu 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 
 
K bodu 4. Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022  

Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 predložila starostka obce Ing. Dana Lančaričová  

  

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 predložený   Návrh 

rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 a predkladá pripomienku k navýšeniu 

príjmov do rozpočtu na základe zvyšovanie poplatkov miestnych daní v 

navrhovanom Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za psa. 
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K bodu 5.  Príkaz starostky obce na vykonanie Inventarizácie za rok 2019 a návrh        

inventarizačnej komisie.  

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany  

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

  

schvaľuje   

Príkaz starostky obce na vykonanie Inventarizácie za rok 2019 a návrh inventarizačnej 

komisie.  

  

Hlasovanie:   za:  3 Vladimír Homola, Ing. Libor Chmelničný, Miroslav Slížik      

                       proti : 0                                    

                       zdržal sa: 0                               

                       nehlasovali:  0                          

                       neprítomní pri hlasovaní:  2  

 

  

 
K bodu 6. Žiadosť pána Kris Ann  Bulcroft o vydanie povolenia na zariadenie vjazdu na 
miestnu komunikáciu 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany  prejednalo žiadosť pána Kris Ann  Bulcroft. 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany  
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  

Žiadosť pána Kris Ann  Bulcroft o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na miestnu 

komunikáciu na základe výkresu na napojenia na miestnu komunikáciu.. 

Hlasovanie:   za:  3 Vladimír Homola, Ing. Libor Chmelničný, Miroslav Slížik      

                       proti : 0                                    

                       zdržal sa: 0                               

                       nehlasovali:  0                          

                       neprítomní pri hlasovaní:  2  

      

 

 
K bodu 7. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za psa, predloženie na 
prerokovanie obecnému zastupiteľstvu. 
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  

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za psa a predkladá návrhy na doplnenie k 

miestnemu  poplatku za komunálne odpady a dane za psa nasledovné úľavy: 

1. Občanom s trvalým pobytom na území obce, ktorý sú imobilní a na lôžku sa 

poskytuje úľava k dvom zaplateným žetónom jeden žetón zdarma. 

2. Občanom s trvalým pobytom na území obce, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP  

poplatok dane za psa je oslobodený 
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3. Sadzba poplatku za komunálny odpad pri zavedenom množstevnom zbere 3€ za 

jednu 110 lit. kuka nádobu komunálneho odpadu 

 

 

K bodu 8. Obecná bytovka fond čerpania, odvodnenie – oprava zvodu dažďovej vody, 
oprava pivničných priestorov.Obecné  zastupiteľstvo Obce Devičany  
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 k fondu čerpaniu v obecnej bytovke k 21.10.2019 a opravu zvodu dažďovej vody 
a následne oprava pivničných priestorov. Obecného zastupiteľstvo sa dohodlo na obhliadke 
pivničných priestorov v obecnej bytovke.  
 

 

K bodu 9. Plán kultúrnych podujatí na 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  

Plán kultúrnych podujatí na rok 2020, t.j. 25.1.2020 Obecná zabíjačka, 31.1.2020 Detský 

karneval, 1.2.2020 Posedenie s dôchodcami 

 

K bodu 10. Rôzne - diskusia 

V diskusii oboznámila starostka obecné zastupiteľstvo o zakúpení traktora s príslušenstvom 

na udržiavanie obecných priestorov. Informovala o vypísaní výberového konania na  

prenájom miestnosti bývalej pošty. M. Delingová žiadala nad bytom v obecnej bytovke č.1 

zhotovenie striešky, nakoľko jej pri daždi tečie do bytu. 

 

K bodu  11.  Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21,00 h. 

Devičany: 22. 11. 2019 

Zapísala: Mgr. Balážová Miroslava 

 

 

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

                                           Ing. Dana Lančaričová 

                                                                                           starosta obce 

 

 

Overovatelia:    Ing. Libor  Chmelničný                                  Miroslav Slížik         

 

 

 


