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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 06. 03. 2014.  
 

 

 

Miesto konania: zasadačka kultúrneho domu v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. –  19:00 hod. 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: Ing. Norbert Hrivňák, Ing. Igor Hanuska,  

Daniela Štrbáková, Mgr. Mária Kiabová, Mgr. Zdena Knýblová, Ľubomír Hagara, Mgr. Jana 

Masaryková, Daniel Dolník  

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupca starostu obce: Peter Iliaš 

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Gabriela Macková  

Ostatní: 0 občanov 

 

 

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 obecného úradu. 

   5. Správa o činnosti komisií. 

   6. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2013. 

   7. Rôzne. 

   8. Diskusia. 

   9. Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 1/2014 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

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

určil Ing. Igora Hanusku a Mgr. Janu Masarykovú. 
 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice vzalo OZ na vedomie. 

 

3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, a to:  

-  predseda Daniel Dolník 

-  člen Peter Iliaš 

-  člen Mgr. Zdena Knyblová 

 

          Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             viď. Uznesenie č. 2/2014 
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4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 
 

Starosta podal nasledovné informácie, ktoré sa v obci riešili od posledného zasadnutia OZ: 

 

-  ČOV – v mesiaci január na Environmentálny fond Bratislava boli doplnené všetky náležitosti 

pre zaradenie na čerpanie dotácii. Je to všetko pomerne zložitý proces, no stojí to za to. Ten vstup 

do obce je oveľa krajší, ako keď tam bola len jama s trčiacimi nebezpečnými drôtmi a dokola 

smetisko.  

 

- Kanalizácia v obci - bolo vyvolaných viacero stretnutí a to aj s riaditeľom vodárenskej 

spoločnosti ohľadom kanalizácie v obci. Naša obec je v spoločnej aglomerácii s obcou Diviaky 

nad Nitricou, čiže veci musíme riešiť spoločne. V tomto mesiaci bude spoločné stretnutie 

s predstaviteľmi StVS, poslancami OZ našej obce a starostom obce Diviaky nad Nitricou. 

 

- Ďalej sa riešili náležitosti ohľadom ďalšej 2. etapy rekonštrukcie KD.  

 

- Ďalšia vec ktorou sa zaoberalo OZ so starostom obce bol priechod pre chodcov pri OcÚ. Tento 

priechod bol dopravným inšpektorátom zrušený. Vybudovať nový znamená vybudovať  z jednej, 

či druhej strany nástupnú plochu, osvetliť a vyznačiť. Všetky náležitosti schvaľuje dopravný 

inšpektorát. Je to aj finančne náročné, no z hľadiska bezpečnosti je potrebné priechod vybudovať. 

 

- K 7.1.2014 bol ukončený pracovný pomer s  Vaškom Jurajom z dôvodu odchodu do invalidného 

dôchodku, na jeho pracovné miesto bol prijatý Hopko Albín. 

 

- K 31.1.2014 bol ukončený pracovný pomer s Ing. Ivetkou Hrivnákovou a na jej miesto nastúpila  

Ing. Kamila Králová. Tu by som chcel informovať o zmene organizačného poriadku. Zmena 

nastala v obsahu referátov. Pani Královej zostala ekonomika, účtovníctvo, rozpočet a správa bytov 

a časť obsahu referátu, ktorý tvorili mzdy a personalistika prešla do referátu daní a poplatkov. 

Poslanci na pracovnej porade boli oboznámený o všetkých zmenách. Dovolím si touto cestou 

poďakovať pani Ing. Ivetke Hrivnákovej za veľmi dobre odvedenú prácu, vyslovujem veľké 

Ďakujem a zároveň jej prajem všetko to najlepšie a najkrajšie. 

 

- Od 1.4.2014 obec zamestná Pavla Čičmanca cez ÚPSVaR na dobu deviatich mesiacov,  jeho 

mzda bude z 80 % refundovaná ÚPSVAR a 20 % sa bude podieľať obec. Zmluva je už 

obojstranne podpísaná a zverejnená. 

 

- S ÚPSVaR riešime aktivačnú činnosť kde máme aktuálne 8 ľudí, budeme ich zrejme 

zamestnávať na §52 nakoľko by to bolo pre obec výhodnejšie aj keď to je oveľa zložitejšie. 

Aktivačný pracovníci budú musieť odrobiť minimálne 80 hodín, čo doteraz bolo minimálne 40 

hodín mesačne. 

 

- Obec podala žiadosť na MF SR na rekonštrukciu miestneho rozhlasu, ďalšia na ÚV SR kde 

žiadame z rezervného fondu predsedu vlády na vybudovanie priechodov pre chodcov. Cez MV SR 

sme sa zapojili do kamerového systému, kde sme podali žiadosť. Uvidíme, bolo to dosť náročné 

dať veci dokopy.  

 

- Ďalšia taká informácia – na elektrine mala obec preplatok 2863 Eur a na plyne 4735,14 Eur. Je to 

jednak rekonštrukciami, dohodnutou cenou a to oveľa výhodnejšou ako v minulosti a zrejme aj 

hospodárnejším nakladaním s energiami.  

 

- Starosta ďalej informoval, že 21.3.2014 o 9,00 hodine sa v našom KD uskutoční 1 tohtoročný 

Snem starostov HN. Vraj máme najkrajší KD na celej HN. 
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Stav na účtoch OcÚ k 06.03.2014: 

                        bežný účet VUB       87 181,62 € ( z toho fond opráv 6 942,97 €) 

                        bežný účet PRIMA banka                25 383,04 € 

                        dotačný účet VÚB                                997,47 € 

                        rezervný fond                                     9 996,50 € 

                        garančný fond (nájom bytov)           25 144,02 € 

                        sociálny fond                                           90,77 € 

 

 

Neuhradené záväzky k 06.03.2014:  neevidujeme žiadne záväzky po lehote splatnosti a v lehote 

splatnosti záväzky:  10 700 € (multifunkčné ihrisko) 

                

Zostatok úveru zo ŠFRB /účet 479/:               821 150,03 € 

Zostatok úveru z Prima banky /účet 461/:       140 520,65 € 

 

Na záver poďakoval poslancom OZ za ich pomoc pri riešení problémov v obci. Ďakujem patrí aj 

všetkým tým, ktorí boli pri organizovaní fašiangov, kultúrnej komisií, slepej ulici, muzikantom, 

Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých v našej obci, futbalistom, ale aj všetkým tým, čo sa 

akýmkoľvek spôsobom pričinili o pekný fašiangový priebeh. 

 

 Správu starostu obce o činnosti OcÚ vzalo OZ na vedomie. 

 

5.   Správa o činnosti komisií pri OZ Diviacka Nová Ves. 
 

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

 

Mgr. Mária Kiabová, predsedníčka KKVMaŠ podala tieto informácie: komisia zasadala viackrát, 

kde sa zaoberali organizáciou a prípravou akcií - Uvítanie detí do života- 9. februára a 28.2. – 

1.3.2014 - fašiangovanie po obci a pochovávanie basy. Poďakovala všetkým, ktorí sa akokoľvek 

pričinili na príprave a uskutočnení týchto akcií. 

 

 Správu o činnosti komisií pri OZ Diviacka Nová Ves vzalo OZ na vedomie. 

 

 

6.  Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti  

     za rok 2013. 

 
 Starosta obce dal slovo kontrolórovi obce PhDr. Róbertovi Géczymu, aby predložil 

uvedenú správu: 

 

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  2013. 

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

2013  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 na 

rok 2013. 

 

Kontrolná činnosť: 

 

1. kontrola obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou,, 

2. kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách, 

3. kontrola dodržiavania zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, 
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4. kontrola výberu výšky správnych poplatkov, 

5. kontrola pokladničných dokladov v ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves, 

6. kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 30. 9. 2013, 

 

Plnenie úloh: 

 

- súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2012, 

- správy o činnosti a výsledku kontrol (3x), 

- odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012, 

- odborné stanoviská k návrhu rozpočtov obce na rok 2014, 

- návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 a I. polrok 2014, 

- účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OZ 

 

Spolupráca  pri vypracovaní návrhov VZN, základných organizačných pravidiel a smerníc obce: 

 

- VZN č. 1/2013 o financovania originálnych kompetencií, 

- VZN č. 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území obce, 

- VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, 

- VZN č. 4/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 

 

Vzdelávanie:  (odborné semináre v RVC Nitra): 

- daň z nehnuteľností a tvorba VZN, 

- zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. 

 

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

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

 

 

7.  Rôzne. 

 
7.1  Kronika obce za rok 2012. 
 Poslanci OZ sa na pracovnej porade zaoberali návrhom zápisu udalostí v obci Diviacka 

Nová Ves za rok 2012. Starosta obce ich vyzval k pripomienkovaniu. Keďže pripomienky nik 

nemal, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 3/2014: OZ    s c h v a ľ u j e     text kroniky obce pre zápis do kroniky obce Diviacka 

Nová Ves za rok 2012. 

 

7.2  Finančné príspevky na rok 2014. 
 Poslanci OZ sa na pracovnej porade zaoberali doručenými žiadosťami o finančný 

príspevok na rok 2014 v zmysle VZN obce č. 4/2013. Starosta obce ich vyzval 

k pripomienkovaniu. Keďže nikto sa nevyjadril, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 

predložil návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 4/2014 

OZ    s c h v a ľ u j e    Finančné príspevky na rok 2014 v zmysle doručených žiadostí: 

- ZO SZZP Diviacka Nová Ves vo výške 400,- €  ( zn. č. 567/2013) 

- Slovensky rybársky zväz - Mestská organizácia, Prievidza vo výške 1.000,- €  

  ( zn. č.313/ /2014) 

- Rímsko-katolíckej cirkvi Diviaky nad Nitricou vo výške 1.100,-€  (spis č. 268/2013) 

- ZO Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov Diviacka Nová Ves vo výške 50,- €  

   (zn. č. 579/2013) 

- OZ Kreativ štúdio Diviacka Nová Ves vo výške 100,- € ( zn. č. 580/2013) 

- ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou vo výške 350,-€  (spis č.555/2013). 



 5 

 

 Použitie finančných príspevkov podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce na rok 

2013 a v zmysle VZN obce č. 4/2013. 

 

7.3  Návrh zmeny rozpočtu obce Rozpočtovým opatrením č. 1/2014. 

 Starosta odovzdal slovo predsedovi finančnej komisie, aby informoval o zmene rozpočtu 

obce Rozpočtovým opatrením č. 1/2014: 

 

 Daniel Dolník, predseda finančnej komisie informoval:  

 

a) Úprava kapitálového rozpočtu vo výške 2 547 €, pričom sa nemení celková výška  

rozpočtu obce na rok 2014. 

Ako úpravu kapitálových výdavkov: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 847,00 € u funkčnej klasifikácie 01116, ekonom. klasifikácia:  

  713001, 1 847 € nákup kuchynskej linky 

- Zvýšenie výdavku o sumu 700,00 € u funkčnej klasifikácie 01116, ekonom. klasifikácia: 

  711003, 700 € nákup softvéru Korvín (2.splátka) 

- Poníženie výdavku o sumu 2 547,00 € u funkčnej klasifikácie 0520, ekonom. klasifikácia:   

  717001, 2 547 € realizácia ČOV 

 

b) Úprava bežného rozpočtu vo výške 2 531 €, pričom sa nemení celková výška rozpočtu 

obce na rok 2014. 

 

Ako úpravu bežných výdavkov: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 687,00 € u funkčnej klasifikácie 01116, ekonom. klasifikácia:     

  642012, odstupné  p. Vaško 

- Zvýšenie výdavku o sumu 844 € u funkčnej klasifikácie 01116, ekonom. klasifikácia:  

  642013, odchodné p. Vaško 

- Zníženie výdavkov o sumu 2531 € u funkčnej klasifikácie 01116, ekonom. klasifikácia:  

  611,  2531 € tarifné platy. 

 

Na základe uvedeného, starosta obce mení rozpočet Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 vydané 

na základe Uznesenia č. 37/2011 zo dňa 18.04.2011 nasledovne: 

 

SUMARIZÁCIA v € 

Rozpočet 

2014 Úprava 

Rozpočet po 

úprave 

Bežné príjmy 602106    602106 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 8000 

 

8000 

Bežné výdavky 354126 

 

354126 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie 206300 

 

206300 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU 49680 

 

49680 

Kapitálové príjmy 100000 

 

100000 

Kapitálové výdavky  151300 

 

151300 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU             -51300         -51300 

Príjmové finančné operácie 46760 

 

46760 

Výdavkové finančné operácie 45140 

 

45140 

PREBYTOK  Z FINANČNÝCH OPERÁCII  1620 

 

1620 

ROZPOČET CELKOM 0 

 

0 

 

Po týchto informáciách požiadal starosta poslancov OZ, aby Rozpočtové opatrenie            

č. 1/2014  vzali na vedomie. 
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7.4  Návrh zmeny rozpočtu obce Rozpočtovým opatrením č. 2/2014. 

 Starosta odovzdal slovo predsedovi finančnej komisie, aby informoval o zmene rozpočtu 

obce Rozpočtovým opatrením č. 2/2014: 

 

 Daniel Dolník, predseda finančnej komisie informoval:  

Úprava bežného rozpočtu vo výške 12 202 €, pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce 

na rok 2014. 

 

Ako úpravu bežných príjmov a výdavkov: 

 

- Zvýšenie príjmu o sumu 7 600 €, ekon. klasifikácia: 292012,  7 600 € príjmy z dobropisov    

  /dobropisy SSE a. s, SPP, š.p. OZ Prievidza/ 

- Zvýšenie príjmu o sumu 4 572 €, ekon. klasifikácia: 312001,  4 572 € tuzemské bežné transfery  

  /normatívne. a nenorm. fin. prostriedky /ZŠ s MŠ/ 

- Zvýšenie príjmu o sumu 30 €, ekonomická klasifikácia: 222003,  30 € pokuty a iné sankcie za  

    porušenie predpisov 

- Zvýšenie výdavku o sumu  1 675 € u funkčnej klasifikácie 01116, ekon. klasifikácia: 633001, 

  1 675 € interiérové vybavenie 

- Zvýšenie výdavku o sumu 183 € u funkčnej klasifikácie  01116, ekon. klasifikácia: 637031, 

  183 € pokuty a penále od SPP 

- Zvýšenie výdavku o sumu 10 € u funkčnej klasifikácie 0160, ekon. klasifikácia: 625005, 

  10 € poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti /voľby/    

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 € u funkčnej klasifikácie 0160, ekon. klasifikácia: 625001, 

  5  €  - poistné do SP na NP /voľby/ 

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 € u funkčnej klasifikácie 0220, ekon. klasifikácia: 611, 

  5  €  - tarifný plat CO 

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 € u funkčnej klasifikácie 01116, ekon. klasifikácia: 637035, 

  5  €  - dane 

- Zvýšenie výdavku o sumu 10 319  €, ekon. klasifikácia: 09121,   

  10 319 € - normatívne a nenormatívne FP  ZŠ s MŠ 

 

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

pripomienky nik nemal, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 5/2014 

OZ    s c h v a ľ u j e      zmenu rozpočtu obce na rok 2014 - Rozpočtovým opatrením obce 

Diviacka Nová Ves č. 2/2014 nasledovne: 

 

SUMARIZÁCIA v € 

Rozpočet 

2014 Úprava 

Rozpočet  

po úprave 

Bežné príjmy 602 106   +12 202 614 308 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 8 000 

 

8 000 

Bežné výdavky 354 126 + 1 883 356 009 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie 206 300 + 10 319 216 619 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU 49 680 

 

49 680 

Kapitálové príjmy 100 000 

 

100 000 

Kapitálové výdavky  151 300 

 

151 300 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU 

             

-51 300        

 

-51 300 

Príjmové finančné operácie 46 760 

 

46 760 

Výdavkové finančné operácie 45 140 

 

45 140 

PREBYTOK  Z FINANČNÝCH OPERÁCII  1 620 

 

1 620 

ROZPOČET CELKOM 0 

 

0 
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7.5  Vzdanie sa funkcie kronikára obce. 

 Starosta informoval o žiadosti Mgr. Viery Stolárikovej o vzdaní sa funkcie kronikárky 

obce  počnúc rokom 2014. Informácie o obci za rok 2013 ešte spracuje a pripraví na schválenie. 

 

 Poslanci OZ vzali túto informáciu na vedomie. 

 

7.6  Organizačný poriadok obce Diviacka Nová Ves. 

 Vzhľadom k tomu, že sa k 1.2.2014 zmenilo personálne obsadenie Obce Diviacka Nová 

Ves, prijali sa zmeny organizačného poriadku. Personalistika a mzdy sa presunuli z Referátu 

personalistiky, ekonomiky, rozpočtu, účtovníctva, mzdovej agendy, správy obecných bytov         

do Referátu evidencie obyvateľstva, domov a bytov, správy miestnych daní a poplatkov, pokladne.  

 Poslanci OZ zmeny organizačného poriadku Obce Diviacka Nová Ves na vedomie. 

 

 

12.   Diskusia.  
 

V diskusii boli zaznamenané nasledovné príspevky: 

 

13.   Záver. 

 
Starosta obce ukončil rokovanie poďakovaním sa za účasť všetkým prítomným občanom.  

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 06. 03. 2014 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:       Ing. Igor Hanuska  ...................................... 

 
         Mgr. Jana Masaryková ...................................... 
 

 

                           

 

 

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 06. 03. 2014. 

 


