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Zápisnica 
 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa18. 04. 2011.  
 
 
 
 

Miesto konania: sála Kultúrneho domu v Diviackej Novej Vsi  
Čas konania: 18:00 hod. –  19,40  hod. 
Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: Ing. Norbert Hrivňák, Ing. Igor Hanuska, 
p. Daniel Dolník, p. Daniela Štrbáková, Mgr. Mária Kiabová, Mgr. Zdena Knýblová, Mgr. Jana 
Masaryková, 
Neprítomný poslanec OZ: p. Ľubomír Hagara 
Starosta obce: p. Ivan Kohút 
Zástupca starostu obce: p. Peter Iliaš 
Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  
Zapisovateľka: p. Gabriela Macková  
Ostatní:  6  občanov 
 
 
 

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 uznesenia. 
  3. Voľba návrhovej komisie. 
  4. Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 
  5. Správa predsedov komisií o činnosti. 
  6. Návrh VZN Obce Diviacka Nová Ves č. 3/2011 o povinnosti vypracovať         
      a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe  
      –  podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou. 
  7. Návrh VZN Obce Diviacka Nová Ves č. 4/2011 o regulácii podnikateľskej činnosti  
      a určení pravidiel predaja  a času prevádzky služieb na území Obce Diviacka Nová Ves. 
  8. Návrh rozpočtu Obce Diviacka Nová Ves na roky 2011 – 2013. 
  9. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti a výsledku kontrol  
      za 1. štvrťrok 2011. 
10. Rôzne. 
11. Diskusia. 
12. Záver. 
 
 
viď. Uznesenie č. 31/2011 
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2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 
Starosta obce určil za zapisovateľku p. Gabrielu Mackovú. Za overovateľov zápisnice 

a uznesení určil p. Mgr. Janu Masarykovú a p. Danielu Štrbákovú. 
 

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. Ing. Norbert Hrivňák a členovia: p. Peter Iliaš a Ing. Igor Hanuska 
 

Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali. 
 
viď. Uznesenie č. 32/2011 

 
 
4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 
 

Starosta obce podal stručné informácie: 
 

 Najaktuálnejšia je pokračujúca výstavba bytoviek v obci. Na poslednom zasadnutí OZ  
informoval, že je v jednaní so SSE, StVS  a SPP.  Obec zaplatila pripojovacie poplatky SSE, na 
základe čoho už spracovávajú projekt a následne realizáciu. Využijú naše stavebné povolenie, kde 
v spolupráci so SSE vybavíme zmenu stavebníka.  
 So StVS Banská Bystrica nemôže nájsť takú cestu, ktorá by bola výhodná aj pre nás. Sú 2 
vetvy: vetva A ( rozšírenie vodovodu Vrbany – Diviacka Nová Ves ) a vetva B ( napojenie 
bytoviek ). StVS má svoje stanovy, podľa ktorých to pre nás výhodné nie je. 
 Pripojenie plynu k bytovkám je už zrealizované. 
Čo sa týka prístupových komunikácii, technickej vybavenosti a všetkého, čo do toho patrí, rokuje 
sa s KSÚ v Trenčíne, so Spoločným obecným úradom v Novákoch, ale aj s Obvodným úradom 
životného prostredia v Prievidzi. Najdôležitejším orgánom je MV SR. Komunikácia je navrhnutá 
podľa stavebného povolenia do esíčka, ale obec chce vybudovať komunikáciu tak, aby 
pokračovala s jestvujúcou komunikáciou – s cestou vedľa MŠ ku bytovkám. Treba k tomu súhlas  
od MV SR, aby neboli odňaté nenávratné dotácie. 
 Bola podaná  žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej 
republiky na vybudovanie oplotenia MŠ. Maximálna výške dotácie je 15 000 eur. 
Ďalej bola podaná žiadosť + všetky náležitosti k tomu na rekonštrukciu miestneho rozhlasu. 
Na KŠÚ v Trenčíne sa podala žiadosť o riešenie havarijnej situácie strechy na budove ZŠ. Čaká sa 
na odpoveď.  
Ďalej riešil: -   problémy s komunálnym odpadom s firmou Tezas Prievidza – nesúlad v skutočne  
                        vyvezeného odpadu a fakturácie 

- opravená je autobusová zastávka – osadené plechy namiesto skla 
- vyčistený potok Vrbanský v časti obce Vrbany 
- spílené tuje na cintoríne podľa žiadosti občanov, ktorým stromy poškodzovali 

pomníky 
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 Obec sa zapojila do realizácie  opatrení na ochranu pred povodňami a riešenia následkov 
mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oslovili sme dvoch občanov z našej 
obce, ktorí budú čistiť toky v katastri Vrbany a Diviacka Nová Ves a to v intraviláne, ale aj 
extraviláne. Budú zamestnancami obce po dobu 6 mesiacov od 1. 5. 2011. 
Tiež od 1. 5. 2011 berieme jedného absolventa obchodnej akadémie na absolventskú prax po dobu 
4 mesiacov. 

 
 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 och činnosti. 
 
Ing. Igor Hanuska, predseda stavebnej komisie informoval, že komisia zasadala od posledného 
zasadnutia OZ 3 x a zaoberala sa: 
-  radovou zástavbou domčekov a pozemkami v časti bývalej záhradkárskej osady pri ZŠ 
- zlegalizovaním multifunkčného ihriska 
- dodatku ÚPO 
- výrubom tují na cintoríne 
- výstavbou bytoviek, kde je predpokladaný termín ukončenia výstavby 10/2011 a následne 
kolaudácia stavby, aby sa záujemcovia mohli do zimy nasťahovať 
- čerpanie prostriedkov na výstavbu bytoviek: plánované 1.194.582 € - zatiaľ vyčerpaných 
995.632 € (83%) 
- čerpanie prostriedkov na technickú vybavenosť: plánované 283.288 € - zatiaľ vyčerpaných 
60.781 € (21,5%) 
 
p. Ing. Norbert Hrivňák, predseda finančnej komisie oznámil, že komisia zasadala 2x, kde 
predmetom oboch stretnutí bola príprava a následné vypracovanie návrhu rozpočtu obce na roky 
2011- 2013. Prizvaní boli aj Ing. Červienková, ekonómka obce a starosta obce. 
 Následne predložil komentár k rozpočtu: 
Rozpočet obce Diviacka Nová Ves je na roky 2012 – 2013 zostavený ako prebytkový. Vo 
výdavkoch nie sú zohľadnené investičné akcie, bežné príjmy sú navýšené o príjem z nájmov 
z nájomných bytov. Vývoj podielu na výnose dane z príjmov FO je v sledovaných rokoch 
stanovený ako nemenný ale vyšší ako  v roku 2011.  
 Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na rok 2011 je zostavený ako vyrovnaný. V porovnaní    
so schváleným ako aj upraveným bežným rozpočtom v roku 2010 je bežný rozpočet na rok 2011 
znížený. Dôvodom je nepriaznivý vývoj podielu na výnose dane z príjmov FO, ktorý po úprave 
MF SR v roku 2010 bol síce o niečo nižší ako hovorí aktuálna prognóza na rok 2011, ale výpadok 
tejto dane bol v roku 2010 kompenzovaný dotáciou MF SR  až vo výške 18 176 €, čo v roku 2011 
táto skutočnosť zohľadnená nie je. Navyše pre znížený počet detí  s povinnou školskou 
dochádzkou v našej obci v súvislosti s určením  normatívov na bežné výdavky pre rozpočtovú 
organizáciu ZŠsMŠ Diviacka Nová Ves pridelilo MŠ SR v roku 2011 našej obci cca o 18 000 €  
finančných prostriedkov menej oproti roku 2010. Pre nedostatok vlastných zdrojov obec pristúpila 
k šetreniu v každej sledovanej rozpočtovej kapitole, navyše neuvažuje ani s finančnými 
príspevkami pre neziskové organizácie či občianske zduženia pôsobiace v našej obci, doteraz 
financované aj z obecného rozpočtu. 
 Rozpočet obce na rok 2011 uvažuje s dostavbou nájomných bytov a ich technickej 
vybavenosti a s vybudovaním čističky odpadových vôd, ktorá je potrebná pre kolaudáciu stavby 
„Výstavba nájomných bytov“. Na výdavky spojené s vybudovaním čističky odpadových vôd je 
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podaná žiadosť na Environmentálny fond, v prípade nevyhovenia musí obec nájsť iné vlastné 
zdroje. 
 V rozpočte je zapracované splácanie úveru ŠFRB na výstavbu nájomných bytov ako aj 
úveru poskytnutého DEXIA bankou na technickú vybavenosť. DEXIA banka umožnila ročný 
odklad splátok istiny so začatím splácania v júli 2011. Napriek všetkým opatreniam obec 
nedokáže nájsť v rozpočte priestor na 12 mesačné splátky úveru zo ŠFRB, v rozpočte je 
zapracované len 6 mesačné splácanie istiny (zapojené cez finančné operácie príjmové)  a 6 mesačné 
splácanie úrokov z istiny (v kapitole 01.1.7  transakcie verejného dlhu – bežné výdavky, kde je 
napočítaný úrok z úveru DEXIA a úrok z úveru ŠFRB). 
 V prípade nevyhovenia odkladu splátok úveru zo strany ŠFRB bude obec nútená robiť 
ďalšie opatrenia na zabezpečenie splácania úveru, čo môže mať nepriaznivý dopad na celý 
rozpočtový proces. 
 
p. Mgr. Mária Kiabová, predsedníčka KKVMaŠ – komisia zasadala 2x, kde riešili prípravu 
kultúrnych a spoločenských akcií na najbližšie obdobie a to:  
Stavanie májov - 30. 4. 2011, výstup na Rokoš - 1. 5. 2011 a deň matiek - 15. 5. 2011. Usporiadali 
zájazd na 7. 5. 2011 do Bratislavy na divadelné predstavenie Skrotenie zlej ženy. 
 
p. Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka sociálnej komisie – komisie zasadala 1 x, kde posudzovali 
žiadosti o poskytnutie sociálnej služby v zariadení seniorov. Komisia navrhuje: 
- doplniť žiadosti o  sociálnu službu menovaných o ich príjmové pomery  
- prešetriť rodinné pomery a spolupracovať s rodinnými príslušníkmi - táto povinnosť sa v zmysle 
zákona realizuje v prípade choroby rodiča a jeho staroby.  
 Ďalej sa komisia zaoberala uzatvorenými zmluvami o poskytnutí sociálnej služby  
– opatrovateľská služba, ktorá je poskytovaná od r. 2004. Na základe zistených skutočností 
sociálna komisia odporúča  starostovi obce  a obecnému zastupiteľstvu: 
-  prehodnotiť sociálnu odkázanosť u prijímateľov sociálnej služby  
- zmeniť VZN č. 3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú 
službu – výšku úhrady podľa príjmu opatrovaného, od 1. 1. 2012. 
- zmeniť v pracovno-právny vzťah / neuzatvárať so starobnými dôchodcami/. 
- zostaviť komunitný plán poskytovaných služieb v zmysle zákona o sociálnych službách 
 
Správu o činnosti komisií pri OZ Diviacka Nová Ves vzalo OZ na vedomie. 
 
 
 

6.   Návrh VZN Obce Diviacka Nová Ves č. 3/2011 o povinnosti vypracovať 
      a aktualizovať  povodňový  plán  záchranných  prác  právnickej  osobe   
      a  fyzickej osobe  –  podnikateľovi,  ktorej  objekt  môže  byť  postihnutý  
      povodňou. 
 
 Starosta obce dal slovo hlavnému kontrolórovi obce, aby podal informácie o návrhu VZN 
č.3/2011. 

- viď. prílohu k zápisnici 
 
 Po predloženej informácií starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 
predložil návrh na znesenie a po predložení dal o ňom hlasovať. 
 
viď. Uznesenie č. 33/2011 
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7.   Návrh VZN Obce Diviacka Nová Ves č. 4/2011 o regulácii podnikateľskej  
      činnosti a  určení  pravidiel  predaja  a  času  prevádzky  služieb  na území      
      Obce Diviacka Nová Ves. 
 
 Starosta obce dal opäť slovo hlavnému kontrolórovi obce, aby podal informácie o návrhu 
VZN č. 4/2011. 

- viď. prílohu k zápisnici 
 
 Po predloženej informácií starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 
predložil návrh na znesenie a po predložení dal o ňom hlasovať. 
 
viď. Uznesenie č. 34/2011 
 

8.   Návrh rozpočtu Obce Diviacka Nová Ves na roky 2011 – 2013. 
 
 Starosta obce oznámil, že návrhom rozpočtu obce sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo na 
dvoch pracovných poradách. Požiadal hlavného kontrolóra obce, aby sa k rozpočtu vyjadril, 
nakoľko mu to vyplýva zo zákona. 
 
PhDr. Róbert Géczy sa vyjadril k jednotlivým častiam rozpočtu. 
    

- viď. prílohu k zápisnici 
 
Starosta obce požiadal poslancov OZ, aby stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 
obce Diviacka Nová Ves na roky  2011 – 2013 vzali na vedomie. 
 
 Keďže rozpočet obce okomentoval v bode programu 5 predseda finančnej komisie, starosta 
obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie a po predložení dal 
o návrhu rozpočtu obce hlasovať. 
 
viď. Uznesenie č. 35/2011 
 
K schválenému rozpočtu obce bolo treba prijať ešte jedno uznesenie: viď. Uznesenie č. 37/2011 

 
9.   Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti a výsledku kontrol  
       za 1. štvrťrok 2011. 
 
V tomto bode programu predniesol PhDr. Géczy uvedenú správu. 
 
- viď. prílohu k zápisnici 
 

10.  Rôzne. 
 

 Starosta informoval, že obec je v zlej finančnej situácií, nie je schopná splácať úver ŠFRB, 
a preto je potrebné schváliť uznesenie, v ktorom obec požiada o odklad splátok. Bolo to 
predmetom rokovania na pracovnej porade. 
 Následne požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie a po 
predložení dal o ňom hlasovať. 
 
viď. Uznesenie č. 36/2011 
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11.   Diskusia. 
 

V diskusii boli zaznamenané nasledovné príspevky: 
 

p. Marián Vaško, občan verejnosti vysvetlil, že bol za starostom obce s návrhom na ušetrenie 
finančných prostriedkov obci v oblasti odpadového hospodárstva. Dožadoval sa predvolania 
pred poslancov OZ, kde by bližšie vysvetlil, o čo konkrétne ide, ako by obec ušetrila nemalé 
finančné prostriedky. Starosta mu túto možnosť neumožnil počas 3 mesiacov a povedal, že jeho 
ponuku neprijímajú.  
p. Ivan Kohút, starosta obce odpovedal, že touto vecou sa nemal kedy zaoberať, lebo riešil 
problémy s firmou Tezas, ktorá sa zaoberá v našej obci  zberom odpadu. Nebráni sa jeho 
ponuke a bude to predmetom riešenia na pracovnej porade, kde môže uvedenou ponukou 
bližšie oboznámiť poslancov OZ. 
 
Ing. Pavel Obert, občan –  sa spýtal, aké problémy sú s firmou Tezas. 
p. Ivan Kohút, starosta obce odpovedal, že v mesiaci január 2011 zisťoval v okolitých obciach, 
koľko ton odpadu mesačne vyprodukujú. Zistil, že v našej obci je produkcia odpadu oveľa 
vyššia ako v iných obciach. Na základe toho zabezpečil 2 mesiace po sebe váženie áut a zistilo 
sa, že obci bolo za posledné roky fakturovaných v priemere o 10 t odpadu viac, ako bola 
skutočnosť.  
Ing. Pavel Obert, občan –  sa spýtal, prečo nie je pri prerokovávaní návrhu rozpočtu prítomná 
riaditeľka ZŠsMŠ a aká je reakcia školy na znížený rozpočet pre školu. 
p. Ivan Kohút, starosta obce odpovedal, že je znížený počet žiakov, čo má za následok nižšie 
príspevky od štátu na prenesené kompetencie školy. S riaditeľkou jednal a budú sa hľadať 
prostriedky na prípadné dofinancovanie originálnych kompetencií školy z vlastných prostriedkov 
obce podľa vývoja príjmov. 
Mgr. Jarmila Šúňová, učiteľka ZŠ informovala, že prognóza rastu počtu detí je do budúcnosti 
dobrá. Počty stúpajú. 
p. Róbert Géczy, HKO dodal, že v rozpočte obce sa naozaj počíta s nižším príspevkom na 
originálne kompetencie. Navrhovaný a už aj schválený rozpočet na originálne kompetencie činí 
37,5 % z podielových daní, ktoré obec dostáva zo štátneho rozpočtu. Výška príspevku pre školu 
by sa mala pohybovať okolo 40 %, teda obec je tak na svoje možnosti v norme. 
Ing. Norbert Hrivnák, predseda finančnej komisie doplnil, že druhým výpočtom pre výšku dotácie 
školy na jej originálne kompetencie je prepočítaný stav a koeficient na jednotlivého žiaka 
v školskom zariadení. Priemer medzi prvým a druhým výpočtom je tých 40 % z podielových daní 
obce. 
 
Ing. Pavel Obert, občan –  sa spýtal, ako zareagovali futbalisti na to, že nedostanú žiadnu dotáciu 
z rozpočtu obce na činnosť. Ďalej sa zaujímal o súčasný stav multifunkčného ihriska, nakoľko TJ 
Družstevník Diviacka Nová Ves vyberá za jeho používanie poplatky a obec uhrádza energie. 
Poukázal na fakt, že TJ má nájomnú zmluvu iba na trávnaté ihrisko a taktiež na to, že 
multifunkčné ihrisko je neskolaudovaná čierna stavba. Na záver dodal, že multif. Ihrisko nemá 
schválený prevádzkový poriadok ihriska. 
Ivan Kohút, starosta obce sa vyjadril, že obec podnikne potrebné kroky k legalizácii spomínaného 
ihriska. Informoval, že prebehli rokovania s dodávateľskou firmou, ktorá žiada, aby im boli 
uhradené finančné prostriedky za výstavbu multifunkčného ihriska. Obec však v súčasnej dobe na 
to nemá dostatok finančných prostriedkov. 
Ing. Norbert Hrivňák, poslanec OZ doplnil, že vybrané finančné prostriedky za používanie 
multifunkčného ihriska budú účelovo viazané, čo bude zakotvené v nájomnej zmluve s TJ. 

 
 



 7 

Keďže už nikto nemal príspevok do diskusie, prešiel starosta obce k ďalšiemu bodu 
programu. 
 
 

12.   Záver. 
 

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

 
 
V Diviackej Novej Vsi, dňa: 18. 04. 2011 
 
 
 
 

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

Overovatelia zápisnice:   Mgr. Jana Masaryková      ...................................... 
 

 p. Daniela Štrbáková        ...................................... 
 
 
   
 
                           

                 .......................................  
                           Ivan Kohút                  

     starosta obce 
 
 
 
 
 
Prílohy k zápisnici: 
 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 18. 04. 2011. 
- VZN Obce Diviacka Nová Ves č. 3/2011 o povinnosti vypracovať         

a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe –  
podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou. 

- VZN  Obce Diviacka Nová Ves č. 4/2011 o regulácii podnikateľskej činnosti a určení 
pravidiel predaja  a času prevádzky služieb na území Obce Diviacka Nová Ves. 

- Rozpočet Obce Diviacka Nová Ves na roky 2011 – 2013. 
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na roky    

2011 – 2013. 
- Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti a výsledku kontrol za 1. štvrťrok 

2011. 
 
 
 


