
O B E C       D E V I Č A N Y
   ----------------------------------------------------------------------------------        

        U Z N E S E N I A             
zo 16. riadneho zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konaného 22.5.2014

Uznesenie č. 61/2014
-------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Devičanoch berie na vedomie:
1. informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 20.2.2014
2. správu kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za I. štvrťrok 2014
3. prezentáciu Sl. Márie Sklenárovej a p. Ladislava Bira o Programe obnovy dediny – Zelená 

dedina
4. stanovisko audítora a hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Devičany za rok 2013
5. informáciu starostky obce o príprave Športového dňa obce, dňa 12.7.2014

Uznesenie č. 62/2014
--------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Devičanoch schvaľuje:
1. zmenu programu zasadnutia, za bod 3 boli vložené body: 

- Program obnovy dediny – Zelená dedina
- žiadosť o odpredaj pozemkov – p. Žbirková, p. Ošust a p. Blahová
- Vyhlásenie o ručení - Tatiar

2. prijatie dotácie z Programu obnovy dediny – Zelená dedina
3. plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
4. celoročné hospodárenie obce Devičany s výrokom „bez výhrad“ za rok 2013
5. prebytok hospodárenia v sume 37 839, 65 eur zistený podľa ustanovenia §10 ods.3 písm. a/ 

a  b/ zákona 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

6. úpravu  rozpočtu   Rozpočtovým opatrením č.1  v  zmysle  ustanovenia  §14ods.2  písm.  a,
zákona  č.  583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

7. plat  starostky  v  zmysle  zákona  253/1994  podľa  §4  ods.  5.  a  to  mzda  v  národnom
hospodárstve 824,-eur x koeficient  priem. mzdy 1,49 = 1228,-eur minimálny plat stanovený
zákonom

8. opravu vodovodnej  šachty  pri  klzisku,  zhotovením prípojky pre nových odberateľov,  za
finančnej spoluúčasti odberateľov vody

9. zámer prevodu obecného majetku podľa:
- § 9a ods.8 b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí - predzáhradku - 22m2 z parcely č.
2676/1 v k.ú Dolné Devičany,  zapísanej  na LV č.1 vo vlastníctve obce Devičany podľa
geom. plánu, pre p. Žbirkovú
- § 9a ods.8 b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí - 10m2 z parcely č. 2676/1 v k.ú. Dolné
Devičany, zapísanej na LV č.1 vo vlastníctve obce podľa geom. plánu pre Milana Ošusta a
Beatu Nilašovú – uvedená časť pozemku sa nachádza pod ich rodinným domom
- § 9a ods.8 e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí - 188 m2 z parcely č. 2676/1 a 39m2 z
parcely 2677 v k.ú. Dolné Devčiany, zapísaných na LV č.1 vo vlastníctve obce Devičany pre



manž.  Tibora  a  Katarínu  Blahových  –  majú  zámer  postaviť  rodinný  dom a  do  obce  sa
prisťahovať

10. vyhlásenie  o  ručení:  Ručiteľ  obec  Devičany  v zastúpení  Mgr.  Monikou  Slížikovou  ,
starostka obce,  vyhlasuje,  že v zmysle § 303 a nasl.  Obch. zák.  ručí za prípadný budúci
záväzok Združenia obcí pre separovaný zber „TATIAR“,  Čierne blato 38, 935 05 Pukanec,
IČO: 378 56 847 vrátiť Recyklačnému fondu,  pri splnení podmienok návratnosti uvedených
v čl.  IV. zmluvy č. 1186/14/30 zo dňa  12. mája 2014 o poskytovaní účelovej dotácie na
realizáciu  projektu č.  P 11598/2013 s názvom „Nákup zberového vozidla  na separované
komodity“  uzavretej  podľa  §  64  ods.  10  zák.  č.  223/2001  Z.  z.  o odpadoch,  dotáciu
poskytnutú Združeniu obcí pre separovaný zber „TATIAR“ Pukanec na základe označenej
zmluvy spolu s prípadnou zmluvnou pokutou podľa čl.  VI. označenej zmluvy, v celkovej
výške prípadného budúceho záväzku prípadného dlžníka  68.200,- EUR.

V Devičanoch, 22.5.2014

Mgr. Monika Slížiková
         starostka obce


