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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 16. 09. 2013.  
 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

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

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny:  Ing. Igor Hanuska, p. Daniela Štrbáková, , 

Mgr. Zdena Knýblová, p. Ľubomír Hagara, p. Daniel Dolník, Mgr. Jana Masaryková, Ing. Norbert 

Hrivňák  

Starosta obce: p. Ivan Kohút 

Zástupca starostu obce: p. Peter Iliaš 

Neprítomná: Mgr. Mária Kiabová 

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Gabriela Macková  

Ostatní:  0 

 

1.  Otvorenie 
 

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

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

   1. Otvorenie. 

   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení. 

   3. Voľba návrhovej komisie. 

   4. Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 

   5. Správa o činnosti komisií. 

   6. Návrh VZN č. 4/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Diviacka Nová  

       Ves. 

   7. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti a výsledku kontrol 

   8. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2013 - Rozpočtovým opatrením obce Diviacka Nová Ves  

        č. 3/2013. 

   9. Rôzne. 

 10. Diskusia. 

 11. Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 21/2013 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

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

určil p. Petra Iliaša a Ing. Igora Hanusku. 

 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice vzalo OZ na vedomie. 

 

3.  Voľba návrhovej komisie 
 

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

predseda: p.  Daniel Dolník  a členovia: Mgr. Jana Masaryková a Ing. Norbert Hrivňák. 
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Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali. 

viď. Uznesenie č. 22/2013 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 
 

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

 

-  Riešilo sa odkanalizovanie obce. Jednalo sa o projektovú dokumentáciu. Uskutočnilo sa viacero 

stretnutí s vedením Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Banskej Bystrici, ale aj tu u nás. 

Kanalizáciu riešime aj s obcou Diviaky nad Nitricou nakoľko sme v spoločnej aglomerácii. Snahou 

obecného zastupiteľstva a aj obce je, aby odkanalizovanie riešila StVS, bolo by to pre nás 

jednoduchšie, nakoľko spoluúčasť pri čerpaní z eurofondov by riešila StVS. 

 

-  Prebieha výstavba ČOV pre celú obec za prostriedky, ktoré sme získali s Environmentálneho fondu 

Bratislava. 

 

-  V júli bola dokončená  generálna oprava domu smútku z vonkajšej strany, až na pár maličkosti. 

Zatiaľ sa nám nepodarilo zohnať taký odtieň obkladu, je možné, že tam budeme musieť dať niečo 

obdobné. 

 

-  Na ihrisku boli vykonané práce na vyrovnaní vnútorného oplotenia športového areálu. 

 

-  Na MŠ boli vymenené všetky okná za plastové, namontované sú aj žalúzie. Nanovo sú oškrabané 

a vymaľované triedy, šatne a spálňa. Na KD boli vymenené okná - 11 plastových, 2 vchodové dvere 

a 1 balkónové dvere.  

 

-  Prebieha kompletná rekonštrukcia sály KD. Práce na sále by mali byť ukončené do konca 

septembra.  

 

-  Počas augusta bolo vykonané zaasfaltovanie kritických úsekov ciest. Išlo o 32t asfaltu.  

 

-  Prebieha čistenie Vrbanského potoka od výrastkov a trávy, tak aby bol vodný tok čistý aby nič 

nebránilo normálnemu odtoku vody. 

 

-  Obec v spolupráci s vedením ZŠ  umiestnilo všetky prihlásené detí do materskej školy. Jedná sa 

o 60 detí. Nakoľko kapacita MŠ nie je taká, rozhodli sme sa, že predškolské zariadenie bude zriadené 

v priestoroch ZŠ. Tešíme sa z toho. 

 

-  Od 1. 9. 2013 máme 2 absolventov na dobu 6 mesiacov, ktorí sú platený z ÚPSVaR. 

 

-  V obci sa kosí, upratuje a staráme sa o verejné priestranstvá tak, ako stíhame a vieme. 

 

-  Starosta poďakoval predsedníčke  kultúrnej komisie, jej členom, vystupujúcim, organizáciám, 

podnikateľom, ale aj všetkým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o pekný priebeh Novianskych 

dní. 

 

-  Tiež poďakoval aj prezidentovi klubu TJ, celému výboru, ale aj všetkým tým, ktorí boli pri 

vypracovaní projektu na zavlažovanie, ale aj pri samotnej realizácii. Chlapci na to získali prostriedky 

z vonku, nie od obce. 
 

-  Záverom poďakoval zamestnancom obce, všetkým poslancom OZ, členom komisií, hlavnému 

kontrolórovi obce za ich pomoc.  

 

 Správu starostu obce o činnosti OcÚ vzalo OZ na vedomie. 
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5. Správa o činnosti komisií pri OZ Diviacka Nová Ves a činnosti    

    hlavného kontrolóra obce. 
 

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

 

p. Daniel Dolník, predseda finančnej komisie podal nasledovné informácie: komisia od posledného 

zasadnutia OZ nezasadala.  

 

Mgr. Mária Kiabová, predsedníčka KKVMaŠ podala tieto informácie: komisia mala od posledného 

zasadnutia niekoľko stretnutí, boli zorganizované tieto akcie:  

- 29.6.2013 – Športovo-tvorivé popoludnie ku dňu detí a otcov 

- 13.7.2013 – turistický výstup na Chopok 

- 17.8.2013 – turistický výstup na Minčol 

- 24. – 25.8.2013 – Novianske dni 

 

Ing. Igor Hanuska, predseda stavebnej komisie podal nasledovné informácie: od posledného 

zasadnutia nemala komisia žiadne podnety k riešeniu a preto nezasadala. 

 

Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka sociálnej komisie skonštatovala, že komisia nezasadala, lebo 

nedostali z obce žiaden podnet k riešeniu.  

 

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

 

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

     Diviacka Nová Ves. 

 
 Starosta obce dal slovo kontrolórovi obce PhDr. Róbertovi Géczymu, aby predniesol návrh 

VZN. 

Ten stručne informoval, že zmeny sa týkali najmä na aké konkrétne všeobecne prospešné služby 

a verejnoprospešné účely sa môže dotácia poskytnúť a postupu pri poskytovaní dotácií. 

 

Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie aby predložil návrh na uznesenie a následne 

požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali: 

Uznesenie č. 23/2013 

OZ    s c h v a ľ u j e    VZN č. 4/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Diviacka 

Nová Ves. 

 

7.  Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti a výsledku 

     kontrol. 
 

 PhDr. Róbert Géczy predložil správu nasledovne: 

 

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

predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o  činnosti a výsledkoch kontrol, ktoré boli 

vykonané v mesiacoch júl - september 2013.  Kontrolná činnosť a kontroly  boli  vykonané na 

základe  schváleného plánu  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  na II. polrok 2013.  

 

7.1  Plnenie úloh,  spolupráca pri vypracovaní  základných organizačných pravidiel, smerníc  

       obce a VZN, vzdelávanie: 

1. Správa o činnosti a výsledku kontrol 

2. Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013, 

3. Účasť na poradách poslancov a zasadnutí OZ.  
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4. Spolupráca pri návrhu VZN č. 4/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

Diviacka Nová Ves 

 

7.2  Kontrolná činnosť: 

 

a)  Inventúra pokladne: 

 

 Inventúru  pokladne  vykonala 13. 09. 2013  inventarizačná komisia  v  zložení  hlavný 

kontrolór obce, referentka OcÚ za prítomnosti zodpovednej pracovníčky. Inventarizáciou bolo 

zistené, že výška peňažných prostriedkov v pokladnici obce súhlasí s ich účtovným stavom 

v pokladničnej knihe. O vykonanej inventúre je vypracovaný podrobný zápis podpísaný členmi 

komisie i zodpovednou pracovníčkou. 

 

b)  Kontrola správnosti platenia správnych poplatkov:  
 

        Kontrola bola zameraná na výber , výšku výberu a spôsobu úhrady správnych  poplatkov 

Vyberanie a výšku správnych poplatkov upravuje   zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov. Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych 

orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov . Ten tvorí prílohu tohto zákona      

a stanovuje sadzby správnych poplatkov a  v niektorých prípadoch tiež oslobodenie od týchto 

správnych poplatkov.  

Za výšku a vybratie správnych poplatkov v podmienkach obce Diviacka Nová Ves sú 

zodpovedné poverené zamestnankyne  obce a v časti okruhu  správnych poplatkov na úseku 

stavebnej správy za výšku správnych poplatkov aj pracovníčky Spoločného obecného úradu 

v Novákoch. 

Správne poplatky sa na úseku stavebnej správy sú uhrádzané bezhotovostne na účet SOÚ 

v Novákoch . Na ostatných úsekoch správy v hotovosti do pokladne obce okrem poplatkov za 

udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, ktoré prevádzkovateľ 

uhrádza bezhotovostne. 

 Kontrola výberu správnych poplatkov na prvotných dokladoch v pokladni obce, ich evidencia 

a výška:  

Správne poplatky v hotovosti sú vyberané  vo výške, ktorú určuje sadzobník správnych 

poplatkov, platcovi je vystavený  príjmový  pokladničný doklad, príjem je   zaevidovaného 

v pokladničnej knihe a v prípadoch overenia podpisov a listín aj v overovacích knihách.  

Obec vyberá  správne poplatky najmä za  

 overenie podpisu         

 overenie listiny   

 vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby  

 povolenie na výrub stromov                                                                

 vydanie rybárskych lístkov  

 stavebná činnosť- ohlásenie drob. stavby, stavebných  úprav a udržiavacích  prác                      

 

 V kontrolovanom období  I. polroka 2013  pri kontrole náhodne vybratých dokladov neboli 

zistené nedostatky. Výška správneho poplatku bola správna. 

 

 Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ, aby takto predloženú správu vzali 

na vedomie. 

 

8.  Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2013 - Rozpočtovým opatrením obce  

      Diviacka Nová Ves č. 3/2013. 

 
 Starosta  požiadal predsedu finančnej komisie, aby informoval o zmene rozpočtu obce - 

Rozpočtovým opatrením č. 3/2013:  
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Bežný rozpočet: 

1/ vo výške 20 000 € 

 

Navýšenie bežných príjmov o výnos dane z príjmov poukázaný obci zo ŠR o sumu 20 000 € 

 

Bežné príjmy ek. klasifikácia 111 0003         + 20 000 € 

 

2/ vo výške 4 300 € 

 

Navýšenie bežných výdavkov o sumu 3 050 € ako výdavky na opravu oplotenia športového 

futbalového ihriska po podmytí povodňou v marci 2013 a výdavkov vo výške 1 250 ako výdavky na 

opravu nájomného bytu. Následne navýšenie príjmov bežného rozpočtu o sumu  

4 300 € ako príjem od poisťovne. 

 

Bežné príjmy položka 292006 prijaté náhrady z poistného plnenia     + 4 300  

Bežné výdavky funkčná klasifíkácia 0810 ek. klasifíkácia 635 006    + 3 050 

Bežné výdavky funkčná klasifíkácia 01116 ek. klasifíkácia 635 006  + 1 250 

 

3/ vo výške 1 500 € 

 

Vo funkčnej klasifikácii dom smútku presun sumy 1 500 € z položky údržba budov do položky 

nákup materiálu, z dôvodu, že údržba domu smútku sa vykonala vlastnými zamestnancami 

 

Bežné výdavky funkčná klasifikácia 0840 ek. klasifikácia 635   - 1 500 

Bežné výdavky funkčná klasifikácia 0840 ek. klasifikácia 633  + 1 500 

 

4/ vo výške 20 € 

 

Ako presun výdavkov na CO z výdavkov na časopisy na odvody do poisťovní vo výške 20 €. 

 

Bežné výdavky funkčná klasifikácia 0220 ek. klasifikácia 633     - 20 

Bežné výdavky funkčná klasifikácia 0220 ek. klasifikácia 620     + 20 

 

5/ vo výške 8 550 € 

 

Navýšenie bežných príjmov o sumu 8 550 €, ide o úpravu jednotlivých príjmových položiek podľa 

predpokladanej skutočnej výšky, úprava je v dôsledku zmeny niektorých zákonov, výškou 

vymožených poplatkov za KO za predchádzajúce roky, príjem z náhrady od poisťovne za zaplavené 

futbalové ihrisko a pod.: 

 

 

Položka  121003 daň z bytov                                              + 22 € 

               133004 daň za predajné automaty                        - 25 € 

               133012 daň za užívanie VP                                - 400 € 

               133013 daň za KO                                          + 6 000 € 

               243       Úroky                                                       - 50 € 

               292008 Príjmy za hazardné hry                          - 120 € 

               292012 Príjmy z dbp                                      + 1 750 € 

               292017   Príjmy z vratiek                                    + 50 € 

               292019   Príjmy z refundácie                            + 200 € 

               292027   Iné                                                   + 1 123 € 
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6/ vo výške 5 885 € 

 

Poníženie bežných výdavkov u funkčnej klasifikácie 0520 Protipovodňové opatrenia v dôsledku 

zamestnania 2 zamestnancov nie na 6 mesiacov ale len na 2 mesiace. 

 

Bežné výdavky funkčná klasifikácia 0520  ek. klasifikácia 610     - 4 000 € 

Bežné výdavky funkčná klasifikácia 0520  ek. klasifikácia 620     - 1 885 €                 

 

 Kapitálový rozpočet: 

                                   

Úprava príjmov kapitálového rozpočtu o sumu 274 000 €, v dôsledku neprijatia dotácie na opravu 

kultúrneho domu a MŠ z envirofondu:  

Ek. klasifikácia 233001 príjmy z predaja pozemku              + 16 000 € 

Ek. klasifikácia 322002 dotácia z Envirofondu                   - 290 000 € 

 

Úprava výdavkov kapitálového rozpočtu o sumu 217 200 € taktiež v dôsledku neprijatej dotácie 

z evirofondu: 

Funkčná klasifikácia 01116 ek. klasifikácia 711 nákup softvéru                            +  2 300 € 

Funkčná klasifikácia 01116 ek. klasifikácia 717 rekonštrukcia a modernizácia   - 219 500 € 

 

Finančné operácie: 
 

Navýšenie príjmových finančných operácií o sumu 32 365 € ako čerpanie ostatných kapitálových 

fondov tvorených v predchádzajúcich rokoch. 

 

Ekonomická klasifikácia 454 Prevod z ostatných fondov obce                      + 32 365 € 

 

Po týchto informáciách požiadal starosta predsedu návrhovej komisie aby predložil návrh na 

uznesenie  a následne dal o ňom hlasovať: 

 

Uznesenie č. 24/2013 

OZ    s c h v a ľ u j e        zmenu rozpočtu obce na rok 2013 - Rozpočtovým opatrením obce 

Diviacka Nová Ves č. 3/2013 nasledovne: 

SUMARIZÁCIA v € Rozpočet 2013 

Úprava 

1 

 

 

Úprava 

2 

 

 

Úprava 

3 

Rozpočet 

po úprave 

Bežné príjmy 563776    +6300 +9527 +32 850 612453 

Vlastné príjmy RO s právnou 

subjektivitou 8000 

 

  

8000 

Bežné výdavky 319216 

 

+59527 -1 585 377158 

Výdavky na prenesené a originálne 

kompetencie 200000 +6300 

  

206300 

PREBYTOK BEŽNÉHO 

ROZPOČTU 52560 

 

  

36995 

Kapitálové príjmy 400000 

 

-10000 -274000 116000 

Kapitálové výdavky  426000 

 

-50000 -217200 158800 

SCHODOK KAPITÁL. 

ROZPOČTU 

             

           -26000        

 

  

-42800 

Príjmové finančné operácie 18370 

 

 +32365 50735 

Výdavkové finančné operácie 44930 

 

  44930 

SCHODOK  Z FINANČNÝCH 

OPERÁCII  -26560 

 

  

-5805 

ROZPOČET CELKOM 0 

 

  
0 

 



 7 

9.  Rôzne. 

 
 Starosta  poprosil predsedu finančnej komisie, aby informoval  a následne podal návrh na 

jednotlivé uznesenia: 

 

9.1  Uznesenie č. 25/2013 
        OZ   s c h v a ľ u je    odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade      

s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí novovytvorené pozemky podľa 

geometrického plánu č. 99/2013 zo dňa 31. 05. 2013, vyhotoveného Geoslužbou Prievidza 

-   C - KN, parcela č. 128/10 – vodná plocha vo výmere 82 m², k. ú. Diviacka Nová Ves,  

     vedená na  LV č. 1, 

-   C - KN, parcela č. 124/118 – záhrada vo výmere 133 m²,  k. ú. Diviacka Nová Ves,  

     vedená na LV č. 1.   

kupujúcemu Mgr. Jurajovi Géczymu, Diviacka Nová Ves 227, za cenu znaleckého posudku.             

S využitím predmetných pozemkov obec nepočíta, pozemky dlhodobo užíva žiadateľ. Náklady 

spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. 

 
-  Ďalej informoval o odstúpení Lucie Görögovej, bytom Diviacka Nová Ves č. 206 od kúpy 

pozemku  - p. č. 612/58 v k. ú. Diviacka Nová Ves, register KCN, o výmere 786 m². (spis č. 

461/2013 zo dňa 11.9.2013). 

 

Na základe uvedeného podal návrh na zrušenie  uznesenia č. 18/2013 zo dňa 17. 6. 2013: 

 

9.3  Uznesenie č. 26/2013 
         OZ   r u š í   Uznesenie č. 18/2013 zo dňa 17. 06. 2013, ktorým sa schválil  prevod majetku 

obce v súlade s  § 9a ods. 1 písm. c) zákona   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  (priamy predaj), 

pozemok - parcela č. p. 612/58  v k. ú. Diviacka Nová Ves, register KCN, o výmere 786 m² za cenu 

18,80 €/m², Lucii Görögovej, bytom Diviacka Nová Ves č. 206. 

 

9.4  Uznesenie č. 27/2013 
         OZ    s c h v a ľ u j e    zámer previesť vlastníctvo majetku Obce Diviacka Nová Ves 

a podmienky priameho predaja: 

 pozemok  reg. „C“, k. ú. Diviacka Nová Ves, parcela č. 612/58  (stavebný pozemok) o výmere 786 

m2, zapísaný v LV č. 1, formou priameho predaja v súlade s § 9a  ods. 1 písm. c) zákona               

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za cenu najmenej vo výške znaleckého posudku.  

Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. 

 

9.5  Uznesenie č. 28/2013 

         OZ    p o v e r u j e   starostu obce, aby v zmysle s § 9a  ods. 2 a 5  zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí zverejnil zámer prevodu vlastníctva majetku obce formou priameho predaja v súlade   

s  uznesením OZ  č. 27/2013. 

 

9.6  Uznesenie č. 29/2013 
       OZ    s c h v a ľ u j e     finančné prostriedky na jedno prijaté dieťa a príslušný kalendárny rok 

na záujmové vzdelávanie v CVČ vo výške 50,- €/deťa. 

 

 

10.   Diskusia. 

 
Keďže sa nikto z prítomných do diskusie nezapojil, pristúpilo sa k ďalšiemu bodu programu. 
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11.   Záver. 

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

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 16. 09. 2013 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:      Peter Iliaš   ...................................... 

 
        Ing. Igor Hanuska   ...................................... 
 

 
                           

      

 

 

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

-  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 16. 09. 2013. 

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

-  Rozpočtové opatrenie obce Diviacka Nová Ves č. 3/2013. 

 


