
OBEC DEVIČANY
Obecný úrad, 935 04 Devičany č.75

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________

Číslo spisu: 4/2015                                        začiatok: 19,00 hod ukonč.: 20,45hod.

Z á p i s n i c a

z 2.mimoriadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 26 júna 2015 v zasadačke OCÚ  
v Devičanoch.
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
                 Poslanci obecného zastupiteľstva:
                 Ľubica Lukáčová, Iveta Ábelovská, Milan Bátovský, Milan Výboh, Pavol         
                 Zachar
Ospravedlnený  poslanci: P. Zachar - dovolenka, M. Výboh- nemoc         
                   
                       
Program:      1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
                    2. Obecný jednoizbový byt- prerokovanie žiadostí o prenájom bytu, ktorý sa  
                       uvoľnil po nájomníkovi Michalovi Culekovi k 30.6.2015.
                    3 .Schválenie auditora na rok 2015   

             4. Správa auditu k účtovnej závierke za rok 2014 a Výročnej správy za rok  
                2014
             5. Záver zasadnutia             
             
                         R O K O V A N I E

1.                 
Otvorenie:  V zmysle  §13  zákona  č.369/1990  Zb  o obecnom zriadení  v  znení  jeho  zmien
a doplnkov  predsedajúca,  starostka  obce  Devičany  Ing.  Dana  Lančaričová  otvorila
2.mimoriadne zasadnutie OZ. Za zapisovateľa bola určená Ľubica Bátovská a overovatelia
zápisnice Ľubica Lukáčová a Iveta Ábelovská. 
 
Hlasovanie: OZ schvaľuje predložený program za:  3 poslanci, I. Ábelovská, M. Bátovský,
                                                                 Ľ. Lukáčová,                                                      
                                                               
                                         proti :      0        
                                         zdržal sa:   0
   K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2015 bod a/.  
2.  Dve Žiadosti na prenájom 1-izbového bytu po Michalovi Culekovi, ktorý sa odsťahoval   
  k 30.6.2015 predložila starostka obce poslancom.    
  Žiadosti Eustela Ďurčinková a syn Pavol, Milan Slušný  a Ivana Trgiňová,  ktoré tvoria    
  prílohu  zápisnice .
Hlasovanie: OZ schvaľuje Žiadosť o 1-izbový nájomný byt pre M. Slušný a I.Trgiňová : 
                                                          za 3 poslanci, I. Ábelovská, M.      
                                                                Bátovský, Ľ. Lukáčová,                                               
                                                         
                                                                       
                                         proti :       0        
                                         zdržal sa:   0 



K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2015 bod c/. 
  

3. Starostka  obce  informovala  poslancov  OZ o audite  na  rok  2015,  kde  je  potrebné
vybrať auditora na posúdenie účtovnej závierky za rok 2015.

            Hlasovanie: OZ schvaľuje auditora Interaudit spol.s.r.o Levice za:  3 poslanci,
                                                              I. Ábelovská, M.  
                                                             Bátovský, Ľ. Lukáčová,                                                   
                                                                                                                                                       
                                         proti :      0        
                                         zdržal sa:   0      
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2015 bod  b/.   

4. Správa auditu k účtovnej závierke za rok 2014 a k Výročnej správe za rok 2014- 
predložila starostka obce , ktorá tvorí prílohu Zápisnice OZ. 
Hlasovanie: OZ berie na vedomie „Bez výhrad“                                           
                                           za:  3 poslanci, , I. Ábelovská, M. Bátovský,   
                                                            Ľ. Lukáčová,                                         
                                                              

                                                                                         
                                         proti :      0        
                                         zdržal sa:   0 
   K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2015 bod d/.   

9. Diskusia: Starostka obce informovala poslancov o prípravných prácach na 940.výročie
obce Devičany, ktoré sa uskutoční 18.7.2015 a poprosila poslancov o spoluprácu pri
jeho organizovaní. Ďalej informovala poslancov o novom programe INFOKAT, ktorý
by bol  vhodný pre DZN a zisťovaní  pozemkov a parciel  na území obce Devičany.
Ďalej  informovala  poslancov  o oprave  strechy  na  Požiarnej  zbrojnici,  čakáme  na
cenové ponuky.

11.Starostka obce  ukončila zasadnutie a poďakovala poslancom OZ za účasť.
 
Ukončenie mimoriadneho zasadnutia OZ: 26.6.2015 o  20,45 hod.
                                                                                                                                         

Príloha:        
                        
Prezenčná listina
Uznesenie odovzdané: Ľubici Lukáčovej, zást.starostky
                                      p.Šimkovej , hl.kontrolórke obce
Miesto rokovania a dátum: zasadačka OCÚ Devičany, dňa 26.6.2015

          podpis                                                                                                
Meno a priezvisko Meno a priezvisko
funkcia overovateľa Zapisovateľa OZ
 Poslanci                                                                                     
                                                                                                              Bc.Ľubica Bátovská
Iveta Ábelovská
Ľubica Lukáčová

                                                                                  Ing. Dana Lančaričová                        
                                                        starostka obce
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