
OBEC DEVIČANY
Obecný úrad, 935 04 Devičany č.75

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________

Číslo spisu: 3/2015                                        začiatok: 19,30 hod ukonč.: 21,10hod.

Z á p i s n i c a

z 3.riadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 24 apríla 2015 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 . Návrh Záverečného účtu za rok 2014 a správa kontrolórky obce       
                       k Záverečnému účtu   

             5. Úprava rozpočtu, správa predsedníčky ekonomickej komisie
             6. Rôzne:
                ° Cenové ponuky a výber stavebnej firmy na dokončenie parku 
                  v kat.území Horné Devičany
                ° Májové oslavy v obci Devičany
             7. Diskusia     
             8. 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 
M. Bátovský, P. Zachar. 
 
Hlasovanie: OZ schvaľuje  program za:  5 poslanci, I. Ábelovská, M. Bátovský, Ľ. Lukáčová,
                                                       M. Výboh, P. Zachar        
                                         proti :      0        
                                         zdržal sa:   0      
3.
 Kontrola plnenia uznesení -  predniesla  kontrolórka obce Devičany M. Šimková, ktorá tvorí
 prílohu Zápisnice .
Hlasovanie: OZ berie na vedomie: za 5 poslanci, I. Ábelovská, M. Bátovský, Ľ. Lukáčová,    
                                                       M. Výboh, P. Zachar         
                                                                          
                                         proti :       0        
                                         zdržal sa:   0      

4. Kontrolórka  obce  Mária  Šimková  prečítala  správu  k Návrhu  záverečného  účtu
obce Devičany za rok 2014 

            Hlasovanie: OZ schvaľuje Záverečný účet za rok 2014 za: 
                                                             5 poslanci, , I. Ábelovská, M.  



                                                             Bátovský, Ľ. Lukáčová,                                                   
                                                             M. Výboh, P.Zachar                                                         
                                         proti :      0        
                                         zdržal sa:   0      

5. Správa predsedníčky ekonomickej komisie Ľubice Lukáčovej k Úprave Rozpočtu
rozpočtovým opatrením č.1 v zmysle ustanovenia §14 ods.2 písm. a,  zákona č.
58/3/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene
a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov podľa  priloženého
návrhu, táto správa tvorí prílohu Zápisnice OZ. 

           Hlasovanie: OZ schvaľuje úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.1 za:
                                                              5 poslanci, , I. Ábelovská,                                               
                                                              M. Bátovský, Ľ. Lukáčová,                                             
                                                              M. Výboh, P. Zachar          
                                         proti :      0        
                                         zdržal sa:   0          

6. Rôzne: Starostka obce informovala poslancov OZ o doručení Cenových ponúk na 
opravu fontány pred kostolom  a oprava schodov do Bytovky. Cenové ponuky 
tvoria prílohu Zápisnice OZ 
  Hlasovanie: OZ schvaľuje Cenovú ponuku Hydromeliorácie Kalná nad Hronom 
na dokončenie parku pred kostolom a opravu schodov pred Bytovkou                     

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

                                                                                              
                                         proti :      0        
                                         zdržal sa:   0 
   

Starostka obce ďalej predložila žiadosti občanov Milana Bočíka, a Miloša Gubču
o udržiavaní obecných pozemkov v obci  Devičany.      

               Hlasovanie: OZ schvaľuje udržiavanie obecných pozemkov pre p. M. Bočíka a
                                                                                  M. Gubču
                                          za: 5 poslanci, I. Ábelovská, M. Bátovský,  
                                                           Ľ. Lukáčová, M.Výboh, P. Zachar
                                                                  
                                         proti :      0        
                                         zdržal sa:   0
Ďalej  predniesla  starostka  obce  májové  oslavy  1.  máj,  9.  máj  a 70.výročie  ukončenia
II.svetovej vojny – odkrytie pamätnej tabule kpt. Bazdyrevovi  pri pomníku SNP. Prípravy
k 940. výročiu obce  ktoré sa uskutoční 18.7.2015-  starostka oboznámila zastupiteľstvo o
prípravách
Hlasovanie: OZ berie na vedomie informáciu o májových podujatiach : 

                                                          za 5 poslanci , I. Ábelovská,         
                                                          M. Bátovský, Ľ. Lukáčová, P.Zachar                                  
                                                           M.Výboh, 
                                        proti :      0        
                                        zdržal sa:   0



      
7. Diskusia:  Starostka  obce  informovala  poslancov  o zhotovení  pamätnej  tabule

k 70.výročiu ukončenia II. svetovej vojny ktorá bude osadená v dolnej časti obce
pri pamätníku SNP  7.5.2015 o 18,00 hod.

 Starostka  informovala  o vypílení  ovocných  stromov  na  cintoríne,  ktoré  sú  už
v záverečnej  fáze.  Poslankyňa  Ľ.  Lukáčová  poukázala  na  hrobové  miesto  v areáli
nového cintorína , ktoré je čiastočne vykopané a bráni  voľnému prechodu občanov po
cintoríne.  Starostka  obce  prisľúbila,  že  bude  oslovený  nájomca  hrobového  miesta
a požiadaný na nápravu.
 Je potrebné na Bukovci vykopať rigol medzi rodinnými  domami č. 43 a 44 aby voda
netiekla na miestnu komunikáciu a neznehodnocovala ju.

11.Starostka obce  ukončila zasadnutie a poďakovala poslancom OZ  a občanom za účasť.
 
Ukončenie riadneho zasadnutia OZ: 24.4.2015 o  21,10 hod.
                                                                                                                                         

Príloha:            
                        
              Prezenčná listina
Uznesenie odovzdané: Ľubici Lukáčovej, zást.starostky
                                      p.Šimkovej , hl.kontrolórke obce
Miesto rokovania a dátum: zasadačka OCÚ Devičany, dňa 20.2.2015

          podpis                                                                                                podpis
Meno a priezvisko Meno a priezvisko
funkcia overovateľa Zapisovateľa OZ
 Poslanci                                                                                          Bc.Ľubica Bátovská
Pavol Zachar
Milan Bátovský

                                                                     Ing. Dana Lančaričová                        
                                                        starostka obce
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