OBEC DEVIČANY
Obecný úrad, 935 04 Devičany č.75
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu:1/2013
Zápisnica
z 11.riadneho zasadnutia , ktoré sa konalo 28 februára 2013 v zasadačke OCÚ
v Devičanoch.
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci boli prítomní 5 - OZ bolo uznášaniaschopné.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
3 Výročná správa k roku 2012,Dôvodová správa k rozpočtu 2012,Monitorovacia
správa k roku 2012, Správa o inventarizácií majetku za rok 2012
4. Správa kontrolórky obce
5. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2012
6. Plán zasadnutí na rok 2013
7. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2013
8. Cenové ponuky na opravu oplotenia cintorína
9. Dotácia CVČ a MOMS
10. Diskusia
11. Záver
1. a 2.
Otvorenie: Prítomných privítala a zasadnutie otvorila starostka obce Devičany Mgr. Monika
Slížiková. Za zapisovateľa bola určená Ľubica Bátovská a overovatelia zápisnice Ľubica Hícová a
Ing. Hrtánková Eva. Zmena programu, za bod 2. bol vložený bod – Žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku parc.č.2675/1 v katastrálnom území Dolné Devičany č. 214 o rozlohe 44m2- úprava
zámková dlažba, Ondrej Šuška s manželkou.
OZ schvaľuje jednohlasne zmenu programu.
OZ schavľuje jednohlasne spôsob prevodu a zámer odpredať časti nehnuteľnosti – pozemkov vo
výlučnom vlastníctve obce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na ktorých sú zastavané plochy
obyvateľmi obce a ich rodinnými domami, ktoré priamo susedia s ich vlastnou nehnuteľnosťou –
rodinným domom. Obyvatelia užívajú uvedené časti obecných pozemkov ako predzáhradky, majú
ich oplotené a udržiavanjú ich, často vo viere že sú ich vlastné. Obec odpredá časti nehnuteľnosti
podľa vyššie uvedeného všetkým vlastníkom, ktorí o to požiadajú.
3.
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená Výročná správa obce za rok 2012, Dôvodová správa za
rok 2012, Monitorovacia správa za rok 2012 a Inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie za
rok 2012, ktoré prečítala Ľubica Bátovská účtovníčka obce a tieto zároveň tvoria prílohu Zápisnice.
OZ berie na vedomie
4.
Kontrolórka predniesla správu o vykonaných kontrolách v prvom polroku 2013, viď. príloha.
OZ berie na vedomie.
5.
Návrh záverečného účtu obce za rok 2012 predniesla účtovníčka . OZ berie na vedomie.
6.
Plán zasadnutí OZ na rok 2013 bol zmenený v jednom termíne a to z 23.5.2013 na 30.5.02013, OZ
schvaľuje jednohlasne.
7.
Kontrolórka obce prečítala Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2013 s priloženým rozpisom,
ktorý tvorí prílohu Zápisnice. OZ schvaľuje jednohlasne.

8.
Starostka obce predložila OZ Cenové ponuky na opravu oplotenia miestneho cintorína – časť
priečelie. Obec Devičany obdržala 3 cenové ponuky:
Peter Fraňa- Kovovýroba, Kpt.J.Nálepku 1664/40 Levice, 19.044,-eur
Jozef Šedi ml., Okružná 20, Levice
18.234,-eur
ROSALI, s.r.o, Kalinčiakovo 194, Levice
19.950,-eur
OZ odporúčalo toto riešenie : navrhuje demolačné práce vykonať svojpomocne formou obecnej
brigády a hlavnú činnosť oplotenia vykoná p. Šedi Jozef ml., ktorého osloví starostka obce a
dohodnú ďalší postup.
9.
MO MS Devičany predložila žiadosť o poskytnutie dotácie pre činnosť MO MS v sume 166,- eur
na rok 2013.
OZ schvaľuje jednohlasne.
Mesto Levice zaslalo požiadavku na činnosť centier voľného času o poskytnutí finančných
prostriedkov a to 50,- eur/rok na 1 dieťa.
Starostka informovala o podielových daniach a prerozdeľovania financií na fungovanie centier
voľného času. Peniaze obec obdrží na počet detí od 5-15 rokov čo predstavuje pre našu obec 35
detí. O finančné prostriedky požiadalo CVČ Levice na voľnočasovú aktivitu 3 detí.
OZ schvaľuje jednohlasne 50,- eur pre 1 dieťa na rok, toho času pre 3 deti ošetrené Zmluvou v
dvoch splátkach/ 2.splátka 31.10.2013/.
10.
Starostka obce oboznámila poslancov s ukončením prenájmu priestorov Združenie pre separovaný
zber TATIAR, Pukanec, ktorí robia zvoz TKO a separovaný zber, kde bude potrebné do mája 2013
odkúpiť budovy v sume 53.110,-eur, z toho dôvodu bude potrebný finančný vklad obcí predbežne
1.324,-eur pre Združenie pre separovaný zberTatiar . Ešte je potrebné vyjadrenie správnej rady.
OZ dáva odporúčanie starostke jednať v tejto veci o kúpe.
11.
Diskusia: Poslankyňa Ing. Hrtánková upozornila na snehozábrany na obecnej budove Pošta a COOP
Jednota. Ďalej upozornila na potrebný výrub drevín pri potoku Devičianka za domom č. 234 a 65
z dôvodu vyčistenia potoka. Starostka informovala, že tento potok majú vo vlastníctve Štátne lesy,
ktoré musia k tomuto zaujať stanovisko.
Poslanec Mgr. Križan požiadal o finančnú podporu na úprave klziska pri ihrisku. Starostka
vyjadrila kladné stanovisko . Poslanec Mgr. Križan dohodne predbežný odhad nákladov na
mechanizmy, na základe ktorého sa vyčlenia finančné prostriedky.
Taktiež sa vyjadrila o finančnej podpore na futbal, pinpong, a knižnicu z financií na záujmovú
činnosť detí.
Ďalej poslanec poukázal na nepriechodnosť obecných jarkov, ktoré treba čistiť pracovníkmi MOS.
Poslankyňa Ľ. Hícová upozornila na zatekanie v autobusovej čakárni Horné Devičany, smer Levice.
Starostka prisľúbila opravu.
Starostka obce informovala o úprave web stránky obce, ktorá je už funkčná.
Starostka ďalej informovala o dohode s Občianskym združením a SHR, na základe vytvoreného
projektu LEADER opravu studničky Zemianka. Obec po podaní a schválení projektu zhotoví
prístrešok Zemianka s úpravou okolia pre verejnosť, ktoré bude financované cez LEADER.
OZ schvaľuje jednohlasne.
12.
Starostka obce ukončila zasadnutie a poďakovala poslancom OZ za účasť.

Príloha:
Prezenčná listina
Uznesenie odovzdané: Ing.Lančaričovej, zást.starostky
p.Šimkovej , hl.kontrolórke obce
Miesto rokovania a dátum: zasadačka OCÚ Devičany, dňa 28.2.2013

podpis
Meno a priezvisko
funkcia overovateľa
Poslanci OZ
Ing. Eva Hrtánková
Ľubica Hícová

podpis
Meno a priezvisko
zapisovateľa
Bc.Ľubica Bátovská

Mgr. Monika Slížiková
starostka obce

