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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 20. 02. 2018  
 

 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 19:15 hod. 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: Daniel Dolník, Ing. Dušan Kohút, 

Zuzana Tupá, Robert Žember 

Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Jana Masaryková, Ing. Igor Hanuska 

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupkyňa starostu obce: Mgr. Mária Kiabová 

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Gabriela Macková  

 

 

 

1.  Otvorenie 
 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves otvoril starosta obce Ivan Kohút, 

ktorý privítal všetkých prítomných a predložil na schválenie návrh programu zasadnutia OZ: 

 

   1. Otvorenie. 

   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia. 

   3. Voľba návrhovej komisie. 

   4. Správa starostu obce o činnosti starostu a obecného úradu od posledného zasadnutia OZ. 

   5. Správa predsedov komisií pri OZ o činnosti komisií od posledného zasadnutia OZ. 

   6. Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2018. 

   7. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017. 

   8. Návrh VZN č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie  

       povinnej školskej dochádzky v základnej škole  

   9. Rôzne. 

 10. Diskusia. 

 11. Záver. 

 

Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      

 

Uznesenie č. 1/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

Starosta obce určil za zapisovateľku Gabrielu Mackovú. Za overovateľov zápisnice a uznesení 

určil Mgr. Máriu Kiabovú a Zuzanu Tupú. 
 

Určenie zapisovateľky a overovateľov uznesení a zápisnice vzalo OZ na vedomie. 
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3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

-  predseda Daniel Dolník 

-  člen Ing. Dušan Kohút 

-  členka Robert Žember 

         

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             

 

 Uznesenie č. 2/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu 
 

Starosta v krátkosti informoval: 

 

Od posledného zasadnutia OZ boli riešené  tieto veci : 

- V decembri 2017 boli ukončené práce na projekte : Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v obci Diviacka Nová Ves - stavebná časť. Čiže bolo zlikvidované staré 

oplotenie a vybudované nové, tiež nanovo vybudované spevnené plochy. Celkové náklady činili 

42 717,12 €. Z toho 40 581,26 bude z EÚ a naša spoluúčasť bola vo výške 2 135,86 € . Obec dielo 

zaplatila a následne požiada MŽP SR o refundáciu. Aby mohla refundácia prebehnúť je potrebné 

schváliť uznesenie, kde OZ poverí starostu obce podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k 

blankozmenke  a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie  prípadnej budúcej pohľadávky voči 

Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/11 zo dňa 

21.12.2016. Čo sa týka VO na techniku, min. životného prostredia po kontrole oznámilo, že VO je 

v poriadku. Ďalším krokom: obec požiadala úrad pre verejné obstarávanie o následnú kontrolu, 

kde zo strany úradu nám boli niektoré veci vytknuté. Obec obstarávanie zrušila a súťažíme 

nanovo. Nenormálne náročný proces a to pri každom projekte kde čerpáte prostriedky z EÚ. 

 

- Projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci 

Diviacka Nová Ves“ ešte nie je ukončený. Požiadali sme riadiaci orgán o predĺženie do konca 

apríla 2018. 

 

- Ďalej sa obec zapojila do výzvy prístavba, dostavba, obnova hasičských zbrojníc,  ktorú 

vyhlásilo  Ministerstva vnútra SR. Aj keď sme rozhodnutie ešte nedostali, starosta má  informáciu, 

že tieto prostriedky by obec mala dostať až v budúcom roku. 

 

- V minulosti sa obec zapojila do projektu ,,Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej 

školy v obci Diviacka Nová Ves“. Obec ešte stále nemá žiadne rozhodnutie o získaní dotácie.  

 

- V 12/2017 obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018          

,,Dobudovanie kamerového systému v obci Diviacka Nová Ves“. Aj v tomto projekte bola obec 

úspešná a získala dotáciu vo výške 10 000 €. Tieto prostriedky už máme na účte. Naša spoluúčasť 

je vo výške 3 066,80 €. Kamery budú nainštalované na dolnej zástavke a vo Vrbanoch pri budove 

obchodu. Obec už bude mať nainštalovaných spolu 29 kamier. 

 

- V ročnom vyúčtovaní za elektrickú energiu na verejnom osvetlení obci bolo vrátených 858,08 €. 

Ročne sme za verejné osvetlenie platili viac ako 7 000 € za energiu a 2 000 € za údržbu. Výmenou 

svietidiel a rozvádzačov sme celkovo znížili náklady na 4 906 €.  

 

- Starosta spolu so stavebnou komisiou riešili rekonštrukciu nádvoria pred obecným úradom, aj za 

obecným úradom. Na tieto plánované práce bolo zadané vypracovanie rozpočtov.  
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- Zo strany obce bolo vyvolané stretnutie s vedením StVS, a.s. ohľadom odkanalizovania obcí 

v spoločnej aglomerácii. Obec nemá stále stavebné povolenie kvôli tomu, že naša aglomerácia je 

v rozpore z ÚP VÚC Trenčianskeho kraja. Listom sme požiadali o zmenu  ÚP. Až po tejto zmene 

obec môže vybavovať stavebné povolenie. Je škoda, že pri vybavovaní prvotných záležitostí to 

stroskotalo z dôvodu neústretovosti niektorých občanov našej obce.  

 

 Na záver starosta poďakoval všetkým predsedom komisií, poslancom OZ, zástupkyni obce, 

členom všetkých komisií, kontrolórovi obce a zamestnancom OcÚ za ich prácu. 

 

Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú úpravu vzali na vedomie           

a zahlasovali. 

 

 

5.   Správa o činnosti komisií pri OZ Diviacka Nová Ves 
 

Starosta obce vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby informovali o ich činnosti. 

 

Zuzana Tupá, predsedníčka KKVMaŠ podala tieto informácie:     
V období 01/2018 sa uskutočnilo jedno zasadnutie KKVMaŠ. Členovia KKVMaŠ rokovali             

o organizácii podujatia Uvítanie detí do života, ktoré sa konalo dňa 18.02.2018.  

 

Ing. Dušan Kohút, predseda stavebnej komisie informoval: od posledného zastupiteľstva sa 

členovia komisie zaoberali projektami pre realizáciu v roku 2018. Konkrétne riešili rekonštrukciu 

nádvoria pred obecným úradom, aj za obecným úradom, na základe čoho bolo zadané 

vypracovanie rozpočtov.  

 
Daniel Dolník, predseda finančnej komisie informoval, že komisia zasadala 1 x a zaoberala sa 

úpravou rozpočtu obce na rok 2018. Výsledkom bolo Rozpočtové opatrenie č. 1/2018, ktoré je 

predmetom dnešného rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal poslancov, aby takto predložené správy vzali na vedomie 

a zahlasovali. 

 

 

6.   Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2018 
  

Starosta obce vyzval predsedu finančnej komisie Daniela Dolníka, aby podal informácie 

ohľadom úpravy rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č.1/2018: 

 

a) Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2018: 

 

Úprava bežných príjmov o sumu 26 800 €  

- Zvýšenie príjmov o sumu 10 650 € u ekon. klasifikácii 312001                                      

  10 650 €  Bežný transfer „Zníženie energetickej náročnosti OcÚ a KD“ 

- Zvýšenie príjmov o sumu 16 140 € u ekon. klasifikácii 111003                                      

  16 140 €  Výnos dane z príjmov   

- Zvýšenie príjmov o sumu 10 € u ekon. klasifikácii 312012                                                    

  10 € BT  na vojnové hroby                                                                                                                      

 

Úprava bežných výdavkov o sumu 11 350 € 

- Zvýšenie výdavku o sumu 10 650 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 637005                 
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  10 650 €  Špeciálne služby 

- Zvýšenie výdavku o sumu 300 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 641006                           

  300 €  Transfer pre SOÚ Nováky 

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 €, funkčná klas. 0320, ekon. klas. 637001                           

  200 €  Požiarna ochrana – školenia  

- Zvýšenie výdavku o sumu 100 €, funkčná klas. 0412, ekon. klas. 625002                           

  100 €  Dôchodkové poistenie - § 54 

- Zvýšenie výdavku o sumu 100 €, funkčná klas. 0810, ekon. klas. 642001                           

  100 €  Príspevok pre TJ Družstevník DNV 

 

Úprava bežných výdavkov ZŠ s MŠ o sumu  3 290 €  

- Zvýšenie výdavku o sumu 3 290 €                                                                                   

  3 290 €  Vrátené FP na prenesené kompetencie ZŠ s MŠ (dotácia z OÚ Trenčín z roku 2017)  

 

b)  Úprava kapitálového rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2018: 

 

Úprava kapitálových príjmov o sumu 415 210 € 

- Zvýšenie príjmov o sumu 415 210 € u ekon. klasifikácii 322001                               

  415 210 €  Kapitálový transfer „Zníženie energetickej náročnosti OcÚ a KD“ 

 

Úprava kapitálových výdavkov o sumu 430 660 € 

- Zvýšenie výdavku o sumu 430 660 €, funkč. klas. 0111, ekon. klas. 717002            

  430 660 €  Rekonštrukcia a modernizácia „Zníženie energetickej náročnosti OcÚ a KD“ 

 

c)  Úprava finančných operácií o sumu 3 290 €,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce 

na rok 2018: 

 

Úprava príjmových finančných operácií: 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  3 290 € u  ekon. klas. 453                          

  3 290 €  Zostatok prostriedkov z roku 2017 (nevyčerpané normatívne finančné prostriedky 

  určené pre ZŠ z OÚ Trenčín) 

 

SUMARIZÁCIA v € Rozpočet 2018 Úprava 
Rozpočet po 

    1.úprave 

Bežné príjmy 813 170 +26 800 839 970 

Vlastné príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
51 700  51 700 

Bežné výdavky 393 680 +11 350 405 030 

Výdavky na prenesené a originálne 

kompetencie 337 630 +3 290 340 920 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU 133 560  145 720 

Kapitálové príjmy 1 044 625 +415 210 1 459 835 

Kapitálové výdavky 1 248 005 +430 660 1 678 665 

BILANCIA KAPITÁL. ROZPOČTU -203 380  -218 830 

Príjmové finančné operácie 143 960 +3 290 147 250 

Výdavkové finančné operácie 74 140  74 140 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII 69 820  73 110 

 ROZPOČET CELKOM 0  0 
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 Po týchto podaných informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ 

k pripomienkovaniu. Keďže neboli žiadne pripomienky, požiadal ich, aby za takto predloženú 

úpravu rozpočtu obce na rok 2018 zahlasovali. 

 

Uznesenie č. 6/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

7.   Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 

      2017 

 
 PhDr. Róbert Géczy podal nasledovné informácie: 

 

        V súlade s §18f, odsek (1) písmeno e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Diviacka Nová Ves za rok  2017.  

Rozsah kontrolnej činnosti a plnenie úloh hlavného kontrolóra obce boli v priebehu roka 

2017  v súlade s  § 18d  a  § 18f  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení. Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe schválených plánov kontrolnej činnosti. 

 

Kontrolná činnosť: 

 

- inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce – 4x, 

- kontrola zúčtovania dotácii poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2016, 

 kontrola  dodržiavania výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú 

opatrovateľskú službu, 

 kontrola stavu záväzkov a pohľadávok obce k 31. 3. 2017, 

 kontrola dodržiavania zákona o sociálnom fonde v roku 2016v podmienkach ZŠ s MŠ 

Diviacka Nová Ves, 

 kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie 

došlých objednávok v období roka 2016, 

 kontrola dodržiavania zákona o cestovných  náhradách za obdobie II. polroka 2016, 

 kontrola dodržiavania § 9a zákona č. 138/1990 Zb.  o majetku obcí - prevody majetku obce 

v roku 2016, 

 kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce, 

 kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 30. 9. 2017, 

 kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v I. polroku 2017, 

 kontrola vyberania príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú  

úhradu  nákladov v MŠ a ŠKD v ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves v II. polroku šk. roka 

2016/2017, 

 kontrola dodržiavania zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v roku 

2016,  

 kontrola výberu výšky správnych poplatkov v I. polroku 2017. 

 

Plnenie úloh: 

 

- súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2016, 

- správy o činnosti a výsledku kontrol v roku 2017 (4x), 

- odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016, 

- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a roky 1019 a 2020, 

- návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 a prvý polrok  2018, 

- účasť na poradách poslancov a zasadnutiach OZ. 
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Spolupráca  pri vypracovaní návrhov VZN, základných organizačných pravidiel a smerníc obce: 

 

- Doplnok č. 4 VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku 

školstva, 

- VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole, 

- Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o určení miest na umiestňovanie 

volebných plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani, 

- VZN č.  2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. 

 

Vzdelávanie (odborné semináre): 

 

- práca s elektronickými schránkami, 

- zákon č. 71/1967 Z. o správnom konaní (správny poriadok), 

- správa pohrebiska, 

- zákon o sťažnostiach po novele  od 1. 4. 2017, 

- rozpočtové pravidlá po novele novela zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 583/2004 Z. z., 

- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, 

- proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet, 

- zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

- zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). 

 

 

 Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú úpravu o kontrolnej činnosti 

HKO za rok 2017 vzali na vedomie a zahlasovali. 

 

 

 

8.   Návrh VZN č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na  

      plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
 

PhDr. Róbert Géczy stručne informoval: 

 

Návrh  VZN č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od 

10.01.2017. Poslanci OZ boli s jeho obsahom informovaní a po konzultácii s Mgr. Knyblovou, 

riaditeľkou ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves sa dohodli na termíne zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole od 1. do 30. apríla v dňoch školského vyučovania               

od 13,30 h. do 16,00 h. 
 Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 8/2018 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e   Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018 o určení miesta 

a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 

   

Uznesenie č. 8/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

 

 

 

http://www.rvcnitra.sk/index.php?id=46&no_cache=1&tx_rvcnitraseminars_pi1%5Bmode%5D=1&tx_rvcnitraseminars_pi1%5Bpointer%5D=0&tx_rvcnitraseminars_pi1%5BshowUid%5D=519


 7 

9.    Rôzne 

 
9.1   Finančné príspevky z rozpočtu obce na rok 2018 – organizácie v obci 

  

 Finančné príspevky na základe doručených žiadosti boli prerokované na pracovnej porade 

poslancov OZ, kde sa dohodli na ich výške: 

 

 Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 9/2018 

Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje    v súlade so Všeobecným záväzným nariadením č. 4/2013        

o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce finančné príspevky na rok 2018 občianskym 

združeniam a právnickým osobám nasledovne: 

 

- ZO SZZP Diviacka Nová Ves vo výške 450,- € (spis č. 415/2017/DNV) 

- Slovenskému rybárskemu zväzu - Mestská organizácia, Prievidza vo výške 1 000,- €    

  (spis č. 450/2017/DNV)     

- Rímsko-katolíckej cirkvi Diviaky nad Nitricou vo výške 2 500,- € (spis č.426/2017/DNV)  

- ZO Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov Diviacka Nová Ves vo výške 150,- €      

  (spis č. 418/2017/DNV)     

- OZ KREATIV ŠTÚDIO Diviacka Nová Ves vo výške 500,- € ( spis. č.425/2017/DNV)         

- TJ Družstevník Diviacka Nová Ves vo výške 4 200,- € ( spis. č.461/2017/DNV) 

- ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou vo výške 300,- € (spis č. 416/2017/DNV)  

 

Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

nemal nik žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 

  

Uznesenie č. 9/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

9.2    Zabezpečenie blankozmenky 

 
 Starosta stručne informoval, že blankozmenka bude vystavená na krytie budúcej pohľadávky 

projektu Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Poslanci OZ sa s návrhom tohto 

uznesenie oboznámili na pracovnej porade. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 10/2018 
Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/11 zo dňa 21.12.2016 (ďalej len „Zmluva   

o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE 

MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve     

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky 

Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie 

vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie            

Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská 

agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová 

adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 

Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu v obci Diviacka Nová Ves, kód projektu ITMS2014+: 310011B363. 
 



 8 

Obecné zastupiteľstvo zároveň   p o v e r u j e   starostu obce podpísať Zmluvu o vyplňovacom 

práve k blankozmenke  a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie  prípadnej budúcej pohľadávky 

voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/11 zo dňa 

21.12.2016. 

 
Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

nemal nik žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 

  

Uznesenie č. 10/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

9.3    Prevod majetku obce 

 

Starosta obce informoval, že na zasadnutí OZ dňa 06.12.2017 bol Uznesením č. 60/2017 

schválený zámer predaja obecného pozemku v k.ú. Diviacka Nová Ves pánovi Petrovi Minichovi 

a manželke Ivete Minichovej, bytom A. Hlinku 445/21, Prievidza. Zámer prevodu majetku obce 

bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce v stanovenej lehote. S využitím 

predmetných pozemkov obec nepočíta. Z tohto dôvodu požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 

predložil návrh na uznesenie č. 11/2018: 

 

Uznesenie č. 11/2018 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.     

o majetku obcí (dôvod hodný osobitného zreteľa) prevod majetku obce podľa Geometrického 

plánu  č. 179/2017 zo dňa 12.07.2017, vyhotoveného GEOSLUŽBA Prievidza, s.r.o., M. Mišíka   

č. 19A, Prievidza 

 

 pozemok parcela reg. C - KN č. 459/6 - zastavaná plocha vo výmere 100 m²,  

 v k. ú. Diviacka Nová Ves 

 

kupujúcemu Petrovi Minichovi a manželke Ivete Minichovej, bytom A. Hlinku 445/21, Prievidza 

za cenu  určenú znaleckým  posudkom č. 57/2018 zo dňa 17.02.2018 vo výške 581,- €. 

Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúci. 

Zdôvodnenie: S využitím predmetného pozemku obec nepočíta. 

 
Po predloženom návrhu uznesenia č. 11/2018 požiadal starosta obce poslancov OZ 

k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik žiadne pripomienky, dal o ňom hlasovať. 

 

Uznesenie č. 11/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

9.4    Prevod majetku obce 

 

Starosta obce informoval, že na zasadnutí OZ dňa 06.12.2017 bol Uznesením č. 59/2017 

schválený zámer predaja obecného pozemku v k.ú. Diviacka Nová Ves pani Silvii Šúňovej, bytom 

Diviacka Nová Ves č. 694. Zámer prevodu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

a webovom sídle obce v stanovenej lehote. S využitím predmetných pozemkov obec nepočíta. 

Z tohto dôvodu požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie                 

č. 12/2018: 

 

Uznesenie č. 12/2018   

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.     

o majetku obcí (dôvod hodný osobitného zreteľa) prevod majetku obce podľa Geometrického 
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plánu č. 36/2017-PD zo dňa 07.03.2017, vyhotoveného GEOSLUŽBA Prievidza, s.r.o., M. Mišíka 

č. 19A, Prievidza:  

 

    pozemok parcela reg. C - KN č. 459/5 - zastavaná plocha vo výmere 20 m²,  

 v k. ú. Diviacka Nová Ves 

 

kupujúcej Silvii Šúňovej, bytom Diviacka Nová Ves č. 694 za cenu  určenú znaleckým  posudkom 

č.  57/2018 zo dňa 17.02.2018 vo výške 116,20 €. 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúca. 

 

Zdôvodnenie: S využitím predmetného pozemku obec nepočíta. 

 
Po predloženom návrhu uznesenia č. 12/2018 požiadal starosta obce poslancov OZ 

k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik žiadne pripomienky, dal o ňom hlasovať. 

 

Uznesenie č. 12/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

9.5   Členský príspevok - OZ MAS RHN 

Starosta informoval, že pre zabezpečenie chodu občianskeho združenia MAS RHN je potrebný 

finančný príspevok od obcí, ktoré sú v združení. Cieľom združenie je koordinácia rozvoja územia, 

iniciovania a podpory rozvojových projektov a ich realizácie na území katastrov 16 obcí regiónu 

Hornej Nitry.  

Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie č. 13/2018: 

 

Uznesenie č. 13/2018 
Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e   jednorazový členský príspevok vo výške 1 000,- €      

na financovanie chodu Občianskeho združenia Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry (OZ 

MAS RHN) v zmysle Uznesenia č. 5/2018 z Valného zhromaždenia OZ MAS RHN dňa 

07.02.2018. 

 

Po predloženom návrhu uznesenia č. 13/2018 požiadal starosta obce poslancov OZ 

k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik žiadne pripomienky, dal o ňom hlasovať. 

 

Uznesenie č. 13/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

9.6   Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce 
 
Starosta informoval, že ZELOV- Daniela Štrbáková, Diviacka Nová Ves 552 podala dňa 

29.1.2018 výpoveď nájomného vzťahu na nehnuteľnosť - predajňu potravín v časti obce Vrbany. 

 

Poslanci sa dohodli, že sa v zmysle  zákona o majetku obcí zverejní zámer prenajať majetok obce 

v uvedený v predmete obchodnej verejnej súťaže a vyhlási sa obchodná verejná súťaž 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom  predmetu obchodnej verejnej 

súťaže. 

  Dohodli sa na týchto podmienkach: 

 

Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

Stavba s nebytovými priestormi vo výmere spolu 127 m² (voda, plyn, elektrická energia), 

súpisné číslo 418, k. ú. Vrbany, obec Diviacka Nová Ves (bývalá predajňa potravín).  
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Podmienky obchodnej verejnej súťaže:                                                                                          

Prenájom nehnuteľností sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

- Predmet  prenájmu sa prenajme  na administratívne a podnikateľské účely okrem 

prevádzkovania pohostinstva. 

- Začiatok prenájmu: 01. 05. 2018 

- Obhliadka predmetu  je možné vykonať po dohode s vyhlasovateľom. 

- Uzávierka podávania návrhov je 16. 04. 2018 do 15,00 hod. 

- Obchodná verejná súťaž je zverejnená na webovom sídle www.diviackanovaves.sk,  na 

úradnej tabuli obce Diviacka Nová Ves a  v regionálnych novinách MY-Hornonitrianske 

noviny.  

-   Doba zverejnenia:  od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018. 

 

-   súťažný návrh musí okrem identifikačných údajov záujemcu obsahovať: 

 účel využitia predmetu nájmu, 

 návrh ročnej ceny prenájmu, 

 doklad o právnej subjektivite, ak žiadateľom je právnická osoba. 

 predpokladaná doba prenájmu 

 

-   Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme. 

-   Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť,  

       ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 

     -   Nájomná zmluva musí byť uzatvorená do 30 dní od prerokovania výsledkov súťaže  

       obecným zastupiteľstvom. 

       -   Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. 

 

     Kritériá hodnotenia návrhov: 

     Kritériom hodnotenia je účel využitia predmetu nájmu cena prenájmu. 

 

     Spôsob podania návrhov: 

     Prihlášky do súťaže doručiť v zapečatenej obálke na adresu:  

     Obec Diviacka Nová Ves, Obecný úrad č. 1, 972 24 Diviacka Nová Ves,  označenú heslom:     

     „Súťaž – neotvárať“  najneskôr  16. 4. 2018 do 15,00 hod. 

 

Po týchto navrhovaných podmienkach požiadal starosta obce predsedu návrhovej komisie, aby 

predložil návrh na uznesenie: 

 
Uznesenie č. 14/2018 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    

a) v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov zámer prenajať majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže -  stavba 

s nebytovými priestormi vo výmere spolu 127 m2, súpisné číslo 418, k. ú. Vrbany, obec 

Diviacka Nová Ves, 

b)   podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvoria neoddeliteľnú  súčasť tohto uznesenia 

 

       Po predloženom návrhu uznesenia č.14/2018 požiadal starosta obce poslancov OZ 

k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik žiadne pripomienky, dal o ňom hlasovať. 

 

Uznesenie č. 14/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

http://www.diviackanovaves.sk/
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9.7   Spoluúčasť na projekte ,,Novostavba prístrešku pre hasičskú techniku“ 

Starosta informoval, že obec sa chce opäť aj tento rok zapojiť do projektu „Novostavba prístrešku 

pre hasičskú techniku“ a získať NFP z Ministerstva vnútra SR. Na tento projekt treba schváliť 

spoluúčasť obce, čo činí výšku 1 504,51 €. 

Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie č. 15/2018: 

 

 

Uznesenie č. 15/2018 
Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    
a)  Predloženie žiadosti o NFP na základe výzvy č. VI. Prezídia Hasičského a záchranného zboru         

2018 na predkladanie žiadostí  o poskytnutie dotácie zo  štátneho rozpočtu prostredníctvom      

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

b)  Projekt „Novostavba prístrešku pre hasičskú techniku“. 

c) Výšku spolufinancovania vo výške 5%, čo tvorí 1504,51 EUR z celkového rozpočtu projektu     

30 090,07 EUR. 

       Po predloženom návrhu uznesenia č.15/2018 požiadal starosta obce poslancov OZ 

k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik žiadne pripomienky, dal o ňom hlasovať. 

 

Uznesenie č. 15/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

 

 

10.   Diskusia  
 

V diskusii neboli zaznamenané žiadne príspevky. 

 

  

11.   Záver 

 
Starosta obce ukončil rokovanie poďakovaním sa za účasť všetkým prítomným.  

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa:  20.02.2018 

 

 

  Zapísala:     Gabriela Macková       .....…………………..  

 

 

Overovatelia zápisnice:       Mgr. Mária Kiabová ...................................... 

 
         Zuzana Tupá  ...................................... 
 

                           

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 
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Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 20. 02. 2018 

-       VZN č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

       v základnej škole. 

 


