
Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
Diviacka Nová Ves, konaného dňa 25. 06. 2010.  

 

 
Miesto konania: sála Kultúrneho domu v Diviackej Novej Vsi  
Čas konania: 18:00 hod. –  20:45 hod. 
Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: p. Ing. Pavel Obert, p. Daniela 
Štrbáková, p. Jozef Hagara, p. Ján Červienka, , Mgr. Mária Kiabová, p. Ján Tkáč a Ing. Ján 
Géczy 
Starosta obce: p. Stanislav Znamenák 
Zástupca starostu obce: p. Ivan Kohút – neprítomný, ospravedlnený 
Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy – neprítomný, ospravedlnený  
Zapisovateľka: p. Gabriela Macková  
Ostatní: 11 občanov 
 

 

1.  Otvorenie 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves otvoril starosta obce p. 
Stanislav Znamenák, 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 OcÚ. 
     5. Správa o činnosti komisií pri OZ Div. Nová Ves.  
     6. Návrh záverečného účtu obce Div. Nová Ves za rok 2009. 
     7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2010. 
     8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2010. 
     9. Rôzne.      
   10. Diskusia. 
   11. Záver. 
 
Prijaté - Uznesenie č. 20/2010  
 
 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 

 
Zástupca starostu obce určil za zapisovateľku p. Gabrielu Mackovú. Za overovateľov 

zápisnice a uznesení určil p. Mgr. Máriu Kiabovú a p. Danielu Štrbákovú. 
 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice vzalo OZ na vedomie. 



3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Zástupca starostu obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, a to:  
predseda: p. Ing. Pavel Obert, členovia: p. Jozef Hagara a p. Ján Tkáč.  

Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali. 
 

Prijaté - Uznesenie č. 21/2010  
  

4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 

 
Starosta obce informoval prítomných o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ 

v týchto bodoch: 
 
- čistenie potoka v obci od Siráv – prácu vykonali členovia rybárskeho zväzu 
- je roztrhnutý kábel na miestnom rozhlase, je nefunkčný v časti obce Hôrky a Olavec, 

je podaná objednávka na zakúpenie nových ampliónov 
- bytová výstavba je dotiahnutá do konca, dotácia zo ŠFRB a MVaRR SR bola pre našu 

obec priznaná, bolo treba ešte vybaviť bankovú záruku v Dexia banke, čo sa aj 
spravilo a založiť účet 

- chystá sa stretnutie dodávateľom prác na výstavbe bytoviek s Ing. Pernišovou – 
Tomistav Kanianka, kde sa vyhotoví dodatok ku zmluve z toho dôvodu, že obec 
dostala dotáciu na sumu 30 mil. Sk z požadovaných 70 mil. Sk, stavať sa  nebudú 
domčeky ale 2 bytovky – 24 b. j. 

- firma Unistav Bojnice začala opäť s prácami na výstavbe ČOV-ky pri ZŠ, spravené sú 
základy a začnú šalovať a zabetónovať deku – týmto bude vyčerpaná 2 mil. Sk 
dotácia, starosta obce chce osloviť Ing. Igora Hanusku s ponukou stavebného dozoru 
na výstavbe ČOV-ky, plánuje sa podať žiadosť o dotáciu cca 8–10 mil, Sk na výstavbu 
ČOV-ky s technologickým zariadením  

 
Starosta obce privítal p. Mgr. Slomkovsku, ktorá prišla na pozvanie p. Ing. Oberta aby 

predložila finančnú situáciu ZŠ s MŠ. Odpovedala, že pridelené fin. prostriedky z KŠÚ 
Trenčín neboli dostačujúce z 2 dôvodov: - presúvajú sa každý rok finančné prostr. 
z prevádzky na mzdy, tento rok je situácia tá istá. Odchádza jeden nepedagogický 
zamestnanec a bude treba financie na odchodné a odstupné. Žiadali zriaďovateľa na 
dohodovacie konanie – žiadosť o príspevok, ale zatiaľ nebolo vyhovené. Po telef. 
rozhovore s p. Betákovou z KŠÚ boli prisľúbené na september ďalšie finančné 
prostriedky. Len nevie, či ich dostanú na prevádzku a potom sa budú musieť presunúť cez 
obecné zastupiteľstvo na mzdy, čiže finančné prostriedky by mali byť dostačujúce. Ďalej 
objasnila situáciu v škole: majú 56 žiakov,  4,3 učiteľov a bolo pridelených 95.300 € 
a napr. v Čereňanoch majú o 2 žiakov viac,  5,17 učiteľov a bolo im pridelených 100 tis. 
€. Skonštatovala, že finančné prostriedky. im chýbajú z dôvodu veľkej budovy školy.  
Školník má pracovný úväzok na 75 %, upratovačky budú od februára 1,5 a na takú veľkú 
budovu by 1 upratovačka nestačila.  
 
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. 

p. Ing. Pavel Obert - Komisia finančná a podnikateľských aktivít: 

Komisia od posledného zasadnutia OZ zasadala 22.6.2010 za prítomnosti starostu obce a Ing. 
Červienkovej, kde bol predložený záverečný účet obce za rok 2009 so správou audítora, ktorá 
bola predložená poslancom OZ na pracovnej porade. Ďalej sa  zaoberali finančným výhľadom 
do konca roka, lebo situácia z podielovými daniami je zúfala a financie nepostačia na 
základné činnosti obce. Ak sa situácia nezlepší, bude musieť obec pristúpiť k výraznému 
šetreniu. Na pracovnej porade s tým oboznámil poslancov a vyzval ich, aby si pripravili 
návrhy na šetrenie z rozpočtových výdavkov do konca roka 2010. O záverečnom účte 
podrobnejšie Ing. Obert informoval v bode programu č.6. 

p. Ján Géczy, predseda Komisie ochrany verejného poriadku: 

Komisia od posledného zasadnutia zasadala 2 x, kde sa zaoberala priestupkom p. 
Poláka, ktorý ešte treba doriešiť v súlade so zákonom a sťažnosťou p. Juríkovej na p. 
Rendeka, ktorý mal porušenú ohradu na pozemku a jeho ovce prešli do záhrady p. Juríkovej 
a poškodili jej stromy a úrodu. Dohodli sa, že p. Pavlík a starosta obce pôjdu skontrolovať, či 
je plot opravený. Odporučili p. Rendekovi pri opakovanom poškodzovaní oplotenia cudzou 
osobou privolať políciu. 

p. Mgr. Mária Kiabová, predsedníčka KKVMaŠ: 

Komisia zasadala viackrát. Uskutočnili sa tieto kultúrne akcie: 

v mesiaci máj - ,,Stavanie májov“, výstup na Rokoš a Deň matiek                                           
a v júni - poznávací zájazd Viedeň – južná Morava. 

Starosta obce za Komisiu stavebnú a podnikateľských aktivít povedal, že sa riešil 
problém p. Alojza Krála na p. Karola Kohúta ohľadom zúženia koryta potoka, čo spôsobuje 
pri väčších dažďoch záplavu dvora p. Krála. Pri riešení tohto problému boli aj zamestnankyne 
zo životného prostredia a Povodia Váhu. Chýbalo geometrické zameranie pozemku a preto sa 
toto dorieši po jeho predložení.  

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

 

6.     Návrh záverečného účtu obce Div. Nová Ves za rok 2009. 
 
Na pracovnej porade boli poslanci OZ so záverečným účtom obce oboznámení. Ing. Obert 
ešte stručne zhrnul  niektoré údaje:  

Finančné hospodárenie obce Diviacka Nová Ves v roku 2009 sa riadilo rozpočtom 
obce na rok 2009 zostaveným v súlade s § 10 cit. zákona, ktorý bol schválený uznesením 



obecného zastupiteľstva č. 3/2009 dňa 5.1.2009 ako prebytkový s prebytkom hospodárenia 
3 752 €. 
 Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami zmenený dvakrát: 

•••• Rozpočtové opatrenie č. 1 prijaté dňa 27. 02. 2009 uznesením č. 20/2009 znížením 
rozpočtových výdavkov o 12.879 € (konkrétne úpravou bežných výdavkov pre ZŠ      
s MŠ na prenesených kompetenciách).  

•••• Rozpočtové opatrenie č. 2 prijaté dňa 30.12.2009 uznesením č. 91/2009 zvýšením 
bežných a kapitálových príjmov o 48.147 € a bežných a kapitálových výdavkov 
o 50 328 €, znížením príjmových a finančných operácií o 30.173 € so schodkom 
z bežného a kapitálového rozpočtu 15,186 € a s prebytkom z finančných operácií 
27 401 €. Uznesenie riešilo aj zvýšenie použitia – prevodu finančných prostriedkov 
z peňažných fondov zo sumy 45,674,88 € schválenej Uznesením č. 50/2009 zo dňa 12. 
06.2009 na sumu 56.497,18 € s presným rozpisom použitia.  

 
REKAPITULÁCIA  rozpočtového hospodárenia za rok 2009: 
           v celých € 

 

 

Názov položky 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 

Príjmy celkom 2 296 920 648 925 653 277 

 príjmy bežného rozpočtu 544 281 526 428 530 677 

 príjmy kapitálového rozpočtu 0 66 000 66 103 

 finančné operácie príjmové 1 752 639 56 497 56 497 

Výdavky celkom 2 293 168 636 692 641 194 

 výdavky bežného rozpočtu 488 979 510 177 514 650 

 výdavky kapitálového rozpočtu 1 744 938 97 437 97 466 

 finančné operácie výdavkové 59 251 29 078 29 078 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za 
rok 2009 – prebytkový rozpočet: 

3 752 12 233 12 083 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Diviacka Nová Ves za 
    rok 2009 je s odporučením schváliť výsledok rozpočtového hospodárenia obce. 

 
Následne predložil návrh na uznesenie.   
 
Prijaté - Uznesenie č.  28/2010   



7.   Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. štvrťrok  
      2010. 
 
Touto správou informoval poslancov OZ a starostu obce PhDr. Géczy, hlavný kontrolór obce 
na pracovnej porade. Keďže nikto nemal k tejto správe pripomienky, starosta obce požiadal  
poslancov OZ, aby ju vzali na vedomie.    
 
Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2010 je prílohou č. 1 k zápisnici. 
 

8.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  
      na 2. polrok 2010. 
 
S uvedeným plánom oboznámil poslancov OZ a starostu obce PhDr. Géczy, hlavný kontrolór 
obce na pracovnej porade. Keďže nikto nemal k tejto správe pripomienky, starosta obce 
požiadal  predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie. 
 
Prijaté - Uznesenie č. 29/2010  
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2010 je prílohu č.2 
k zápisnici. 
 
 

9.   Rôzne. 
 
Starosta obce oboznámil prítomných so 
 
- žiadosťou p. Jozefa Gajdoša na predaj zmrzliny počas Novianskych dní v tomto roku, čo mu 
bolo aj prisľúbené 
 
- OZ Kabianka Div. Nová Ves začne v najbližších dňoch s rekonštrukčnými prácami na 
tunajšom židovskom cintoríne, na základe súhlasu Správy majetku ústredného zväzu 
židovských náboženských obcí v B. Bystrici.  
 
 
 

10.   Diskusia. 
 

V diskusii boli zaznamenané nasledovné príspevky: 
 
p. Ivan Putiška, občan sa spýtal na financovanie ČOV pri ZŠ, či je toto dielo zmluvne 
zabezpečené, či sa to robí podľa technologického postupu a či je zavedený stavebný 
denník. Kritizoval, že stavenisko nie je ohradené a nie je tam žiadna informačná tabuľa. 
Chcel vedieť, či sa môže prísť oboznámiť na obecný úrad s projektovou dokumentáciou 
ČOV-ky. Tiež poukázal na nefunkčnosť ampliónov na miestnom rozhlase. Tiež chcel 
vedieť, či sú spravené náklady na bytovky, ako bolo sľúbené na predchádzajúcom rokovaní 
OZ. 
 



p. Bc. Tomáš Vavro, občan zaujímal o cenu nájmu jedného bytu v plánovanej bytovej 
výstavbe, pretože mladí ľudia, ktorí majú o byt záujem, by to radi vedeli. Tiež poukázal na 
nevykosené cintoríny a verejné priestranstva a na rozbité sklo na hornej zastávke, čo je 
nepríjemné, keď tam zaháňa pri dažďoch. 
 
Starosta obce odpovedal, že 2 mil. Sk obec získala na búranie jestvujúcej ČOV, postavenie 
nového základu po prvú deku. Stavebný denník podpisuje on sám a do projektovej 
dokumentácie môže nahliadnuť každý občan. Súhlasil, že informačná tabula na stavenisku 
mala byť. Termín ukončenia výstavby bytoviek by mala byť do konca roka 2012. Na 
ďalšie práce vybavuje firma Unistav Bojnice 8 mil. Sk dotáciu. Pre miestny rozhlas je 
objednaných 8 ampliónov. Vymenia sa, keď budú dodané.  
 
p. Jozef Hagara, poslanec OZ informoval o nákladoch na nájomné byty od roku 2008 až  
doteraz, ako mu predložil hlavný kontrolór obce: 
 
1. Projektová dokumentácia (FULL HOUSE, s.r.o.- Ing. Boďová) 26.470,-€ (797.435,- Sk) 
2. Pripojenie plynu (súhlas SPP) ......................................................... 604,-€ (  18.196,- Sk) 
3. Refundácia mzdy (NCHZ, a. s. Nováky – Ivan Kohút) ...................739,-€ (  22.263, -Sk) 
4. Cestovné náhrady starostu, poslancov a zamestnancov obce 
     za použitie súkromného motorového vozidla ...............................1.381,-€ (  41.604,- Sk) 
            Spolu:    29.194,-€ (879.498,- Sk) 
 
Ďalej sa spýtal starostu obce, či sa počíta s odvozom stavebného asfaltového materiálu 
spred domu pani Šifalovičovej, alebo sa to rozhrnie, zavalcuje a bude s toho cesta. 
Tiež sa spýtal, či do konca volebného obdobia položia panely do ,,Kaneje jarku“ a či 
starosta obce bude riadiť stavebnú komisiu, alebo sa zvolí nový predseda. 
 
Starosta odpovedal, že asfaltový materiál tam bol navezený preto, lebo z toho bude cesta. 
Potvrdil, že s kosením sa nestíha, nie sú vhodný kosci zamestnaní na aktivačnej činnosti. 
Čo sa týka rozbitého skla na autobusovej zastávke, opakuje sa to neustále a nevedia si 
s tým poradiť ani policajti. Je za to, aby sa tam dali plechy. Skonštatoval, že finančná   
situácia je v obci zlá, nemôžu sa rozbehnúť ďalšie akcie ako napr. rekonštrukcia druhej 
časti budovy bývalej MŠ, alebo výmena okien v materskej škole, ktoré sú v katastrofálnom 
stave. 
 
p. Bc. Ľubica Géczyová, občianka sa zaujímala, ako bude zabezpečená ekonomická 
prevádzka ČOV-ky, kto bude platiť prevádzku tohto zariadenia, kto bude zabezpečovať 
odvoz fekálii. 
 
Starosta povedal, že po dokončení výstavby ČOV-ky sa bude musieť vyškoliť človek, 
ktorý bude poznať jej prevádzku a bude ju riadiť. S financovaním ČOV-ky sa bude 
zaoberať budúci poslanci a starosta. 
 
p, Bc. Tomáš Vavro, občan vyslovil obavy z toho, že byty budú neobsadené a nasťahujú sa 
do obce nevítaní ľudia. Zaujímal so o to, koľko budú stáť byty. 
 

Ďalej nastala diskusia medzi p. Vavrom a starostom ohľadom plnenia - neplnenia  
predvolebnej kampane v r. 2005 terajšieho starostu. Na záver starosta dodal, že budúce 
zastupiteľstvo a starosta to budú mať veľmi ťažké. Bude rád, keď do obce prídu nové 



rodiny, či do bytov alebo si postavia domy na pozemkoch individuálnej bytovej výstavbe, 
pretože pre obec to znamená prísun peňazí do rozpočtu obce. 
 
            Starosta obce podal návrh na prijatie unesenia, ohľadom nákladov na jeden byt pre 
záujemcov. 
 
p. Ivan Putiška, občan sa spýtal, či vie niekto z prítomných poslancov, aký je princíp funkcie 
ČOV-ky a či videli jej projekt a uzavretú zmluvu. Takisto apeloval na vyčíslenie nákladov na 
byty. 
 
p. Ing. Obert, poslanec OZ povedal, že zmluvu a projekt ČOV-ky nevidel, a keby ja videl 
nevedel by sa k nemu vyjadriť, lebo nepozná princíp ČOV. Poznamenal, že odsúhlasili 
výstavbu bytoviek, ktorých súčasťou je aj výstavba ČOV-ky. Kolaudácia ČOV-ky je 
podmienkou kolaudácie bytoviek, je to jeden celok. Vyjadril sa k navrhovanému uzneseniu 
starostu k nákladom na byt, že náklady sa teraz nedajú zistiť, lebo je tam veľa variant.  
Iné náklady budú, keď v projekte bytoviek bude zahrnutá ČOV-ka, k nej privádzač za ďalšie 
2 mil. Sk alebo k bytom nebude ČOV-ka a budú tam septiky. Iné náklady sú, ak sa OZ 
rozhodne byty predávať po 10 rokoch a iné po 30 rokoch. Prisľúbil vyčíslenie nákladov na  
úver, dotáciu aká je nenávratné dotácia na bytovky – vyčísli, koľko to bude stáť. 
Projekt na ČOV-ku je postavený tak, že tam majú byť napojené ďalšie bytovky, domčeky 
a postupne sa tam má napojiť celá obec, čiže sa budú skladať na chod ČOV-ky všetci 
občania. 
 
p. Jozef Hagara, poslanec OZ sa tiež priklonil k tomu, že záujemcovia o byty by mali aspoň 
približne vedieť, aké budú mať náklady, aby vedeli , či s bytom môžu počítať alebo sa obzrú 
po inom bývaní. Má vedomosť o tom, že záujemcov je dosť. 
 
Starosta obce skonštatoval, že sa nemôžu na každom rokovaní OZ zaoberať tou istou vecou 
ako je ČOV-ka a bytovky. Občania sa majú priebežne o informovať o tom, čo ich zaujíma. 
Nemôžu každému občanovi zvlášť o tom istom rozprávať. Ohľadom neinformovanosti 
o zmluve na ČOV-ku a projektov na bytovky povedal, že bol on a traja poslanci                 
u p. Ing. Boďovej, kde sa všetko prebralo. Na záver dodal, že peniaze obec dostane na dve 
bytovky a ČOV-ku. 
 
p. Bc. Tomáš Vavro, občan požiadal starostu obce, aby povedal konkrétne čísla ohľadom 
výstavby bytoviek a ČOV-ky – koľko dostaneme od štátu, koľko dá obec a prípadne koľko 
budúci nájomníci bytov. Navrhol, aby urobili prieskum v obciach, kde už takto bytovky 
stavali. Tiež chcel vedieť predpokladanú výšku mesačného nájmu na byt. 
 
Starosta obce reagoval, že ho mrzí neustála kritika a nepočuje žiadne uznanie čo sa týka 
rozbehnutých projektov. Vyjadril sa, že počas výstavby ČOV-ky a bytov – predpoklad asi 
dva roky – sa tieto veci vyrátajú a spresnia. Občania, ktorí sa zapísali ako záujemcovia 
o byty budú priebežne informovaní. Doplnil, že označenie a zabezpečenie staveniska má 
na starosti stavebná firma, ktorá stavbu realizuje.  
 

Na záver požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie 
ohľadom predpokladaných nákladov na bývanie v bytovkách. 
 
Ing. Pavel Obert – predniesol návrh uznesenia a starosta dal o ňom hlasovať. 
Prijaté - Uznesenie č. 30/2010 



p. Jozef Hagara, poslanec OZ na záver pripomenul, že je potrebné sa zaoberať aj stromami 
pred jeho domom – v prípade pádu hrozí značné poškodenie jeho majetku. 
 
Keďže už nikto nemal príspevok do diskusie, prešiel starosta obce k ďalšiemu  bodu 
programu 
 

 

11.   Záver. 
 

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

 
 
V Diviackej Novej Vsi, dňa: 25. 06. 2010 
 
 
Zapísala:   p. Gabriela Macková              ...……………………….  
 
 
Overovatelia zápisnice:    p. Mgr. Mária Kiabová  ....……………………… 
 
 
                              p. Daniela Štrbáková  ...………………………. 
 
 
 
                           
 
 

                 .......................................  
                     Stanislav Znamenák                                         

                 starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1:  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 25. 06. 2010.  
 
Príloha č. 2:  Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2010. 
 
Príloha č. 3:  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2010. 



Príloha č. 1:  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 25. 06. 2010.  
 
 

A:   OZ    b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
  1.  Určenie zapisovateľky zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 25. 06. 2010: p. Gabriela  
       Macková. 
  2.  Určenie overovateľov zápisnice a uznesení: p. Daniela Štrbáková a p. Mgr. Mária  
       Kiabová.            
  3.  Správu starostu obce o činnosti OcÚ.  
  4.  Správu o činnosti komisií pri OZ Div. Nová Ves.  
  5.  Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2010.   
  6.  Žiadosť p. Jozefa Gajdoša na predaj zmrzliny počas tohtoročných Novianskych dní. 
  7.  Oznámenie OZ Kabianka Div. N. Ves o začatí rekonštrukčných prác na tunajšom  
       židovskom cintoríne. 
  8.  Diskusné príspevky tak, ako sú zapísané v zápisnici. 
 

B:  O Z    p r i j í m a    u z n e s e n i a 
 
 

Uznesenie č. 26/2010 
OZ  s c h v a ľ u j e    Program zasadnutia OZ: 
   
     1. Otvorenie. 
     2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia. 
     3. Voľba návrhovej komisie. 
     4. Správa starostu obce o činnosti OcÚ. 
     5. Správa o činnosti komisií pri OZ Div. Nová Ves.  
     6. Návrh záverečného účtu obce Div. Nová Ves za rok 2009. 
     7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2010. 
     8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2010. 
     9. Rôzne.      
   10. Diskusia. 
   11. Záver. 
  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 
Uznesenie č. 27/2010 
OZ   s c h v a ľ u j e : návrhovú komisiu v zložení: 1)  predseda p. Ing. Pavel Obert 
                        2)  člen p. Jozef Hagara           
                               3)  člen p. Ján Tkáč 
Za: 7  Proti: 0    Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie č.  28/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Diviackej Novej Vsi v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 
369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č. 583/2004 
Z.z. O rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 

1. BERIE NA VEDOMIE 



1. Výsledky hospodárenia obce a základnej školy s materskou školou za rok 2009 a 
     výsledok záverečného účtu Obce Diviacka Nová Ves  

2. V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách v znení 
    neskorších predpisov Správu audítora Slovenskej komory audítorov o overení 
    účtovnej závierky Obce Diviacka Nová Ves za rok 2009 s odporučením schváliť 
    výsledok rozpočtového hospodárenia obce k 31.12.2009    

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Diviacka Nová Ves za 
    rok 2009 s odporučením schváliť výsledok rozpočtového hospodárenia obce  

4. Výročnú správu Obce Diviacka Nová Ves za rok 2009 vypracovanú v zmysle § 20 
    zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. O účtovníctve 

2. SCHVAĽUJE 
•••• záverečný účet obce a výsledok hospodárenia Obce Div. Nová Ves za rok 2009 bez 

            výhrad v nasledovnom rozsahu: 

 Bežný rozpočet:  

Bežné príjmy     530 677 € 

Bežné výdavky     514 650 €  

Prebytok bežného rozpočtu                      +  16 027 € 

Kapitálový rozpočet:  

Kapitálové príjmy            66 103 € 

Kapitálové výdavky       97 466 €  

Schodok kapitálového rozpočtu              -  31 363 €  

Bežný a kapitálový rozpočet spolu  

Príjmy       596 780 € 

Výdavky      612 116 €  

Výsledok : schodok                          -   15 336 € 

Finančné operácie  

Finančné operácie príjmové                            56 497 €  

Finančné operácie výdavkové                         29 078 €  

Bilancia finančných operácií                      + 27 419 € 

 



      2.  Výsledok hospodárenia peňažných fondov obce za rok 2009, ktorých zostatky k 
           31.12.2009 sú: 

            REZEVNÝ FOND:                    0,00 € 

 OSTATNÉ PEŇ. FONDY (PEŇ.FOND NA ROZVOJ OBCE):      35 245,31 €
 SOCIÁLNY FOND:                             140,15 € 

3. V zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách v znení neskorších 
predpisov tvorbu   peňažného fondu na rozvoj obce vo výške 12 088,71 € na rok 
2010 z celého prebytku rozpočtu vyčísleného po zapojení zostatku finančných 
operácií z roku 2009. 

      4.    V zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách v znení 
             neskorších predpisov a § 21 c) cit. zákona použitie – prevod finančných 
             prostriedkov z peňažných fondov takto: 

             - splatenie úveru poskytnutého na MK DIELY 

    (z peňažného fondu na rozvoj obce)       21 155,96 € 

  - kapitálové výdavky a vyrovnanie časového nesúladu medzi 

               príjmami výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového 

               roka (z peň. fondu na rozvoj obce)                    26 178,06 € 

                       s p o l u :                     47 334,02 € 

  zostatok na účte RF                 0,00 € 

  zostatok na účte fondu na rozvoj obce             0,00 €  

III.  ODPORÚČA 

− finančnej komisii zapracovať použitie prebytku hospodárenia za rok 2009 do úpravy 
rozpočtu na rok 2010 a  návrh upraveného rozpočtu predložiť na schválenie obecnému 
zastupiteľstvu. 

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie č. 29/2010 
OZ     s c h v a ľ u j e     plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2010. 
Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0  
 
 

Uznesenie č. 30/2010 
OZ    o d p o r ú č a   starostovi obce predložiť na najbližšie rokovanie Obecného 
zastupiteľstva Diviacka Nová Ves kalkuláciu ceny novovybudovaných bytov v obci Diviacka 
Nová Ves a ich nájmu. 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 1    

 
 



 
 

Príloha č. 2:  Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2010. 
 

 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 apríl - jún 2010.  Kontrolná činnosť a kontroly  boli  vykonané na 
základe  schváleného plánu  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  na I. polrok 
2010.  

A. VZDELÁVANIE 

1. Novela Zákonníka práce (odborný seminár RVC Nitra – 6 hodín)) 
2. Nový zákon č. 9/2010 o sťažnostiach a dotácie z rozpočtu obce 

(odborný seminár RVC Nitra – 6 hodín)) 

3. Novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
(odborný seminár RVC Nitra – 6 hodín) 

4. Nový pracovný poriadok po zmene zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
a odborných zamestnancoch (odborný seminár RVC Nitra – 6 hodín) 

5. Prejednávanie priestupkov v podmienkach samosprávy (odborný seminár RVC Nitra – 
6 hodín) 
 

B. PLNENIE ÚLOH,  SPOLUPRÁCA PRI VYPRACOVANÍ  ZÁKLADNÝ CH 
ORGANIZA ČNÝCH PRAVIDIEL, SMERNÍC OBCE A VZN 
 

1. Správa o činnosti a výsledku kontrol za I: štvrťrok 2010 
2. Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010, 
3. Informácia o novele zákona č. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov účinná od 1. 4. 2010. 
4. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2009. 
5. Účasť na zasadnutí OcZ. 

 

C. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
 

1. Kontrola plnenia uznesení  
 

Vyhodnotenie uznesení na zasadnutiach OcZ. 

2. Inventúra pokladne 
 

Riadnu štvrťročnú inventúru pokladne  vykonala 24. 5. 2010  inventarizačná komisia 
v zložení  hlavný kontrolór  obce, referentka OcÚ za prítomnosti pokladníčky. 
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 pokladníčkou obce. 

3. Kontrola ú čtovných a pokladničných dokladov ZŚ s MŠ Diviacka Nová Ves 
vyhotovených v mesiacoch január - marec 2010  

 

Ku kontrole boli predložené pokladničná kniha  a príjmové a výdavkové pokladničné 
doklady za mesiace január až marec 2010. 

  

Pri kontrole pokladničných operácií za sledované obdobie neboli zistené  nedostatky. 
Všetky pokladničné obraty príjmov a výdavkov  školy sú chronologicky vedené 
v pokladničnej knihe, sú riadne zdokumentované a sú k nim priložené súvisiace 
doklady obsahujúce potrebné náležitosti. Kontrolovaná je formálna stránka 
a vykonávaná predbežná finančná kontrola príjmových a výdavkových pokladničných 
operácií.  

       Pri kontrole pokladničných operácií neboli zistené rozdiely v účtovnom stave 
finančných prostriedkov vedených v pokladničnej knihe s doloženými súvisiacimi 
dokladmi o príjmoch a výdavkoch. 

 Kontrola vybavovania sťažností. 

Pri vybavovaní sťažností by sa obec mala riadiť zákonom NR SR č. 9/ 2010 Z. z. 
o sťažnostiach, ktorý upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní 
a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania 
sťažnosti.  

Sťažnosť je podľa § 3 odsek 1 tohto zákona podanie fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby – sťažovateľa , ktorým 

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa 
domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou  obce,  

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, 
ktorých odstránenie je v pôsobnosti obce. 

Obec Diviacka Nová Ves ako orgán verejnej správy má zavedenú centrálnu evidenciu 
sťažností podľa tohto zákona  oddelene od evidencie ostatných písomností. Evidencia 
obsahuje povinné údaje o podaní sťažnosti, o sťažovateľovi, predmete sťažnosti, 
výsledku prešetrenia, postúpení sťažnosti alebo jej odloženie. 

V priebehu I. polroka 2010 nemalo žiadne podanie charakter sťažnosti podľa § 3 
odsek 1 zákona o sťažnostiach. 

 



Vypracoval:  PhDr. Róbert Géczy, hlavný kontrolór obce 

 

 

Príloha č. 3:  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2010. 
 

            V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov bude  činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v  I. polroku 
roka  2010 na nasledovné kontroly a úlohy: 

Kontrolná činnosť: 

- kontrola plnenia uznesení OZ (každé rokovanie OZ), 
- inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce (2x – 23.3.2010 a 24. 5. 
2010) 
- kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce, 
- kontrola účtovných pokladničných dokladov ZŠ s MŠ, 
- kontrola vybavovania sťažností, 
- kontrola dodržiavania zákona  č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 

Plnenie úloh HK : 

- správy o výsledku kontrol (2x). 
- odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2009, 
- návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok roka 2010, 
- účasť na zasadnutiach OZ. 

Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v I. polroku 2010 bude v súlade s  § 
18e  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

 

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce: 

- spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných 
smerníc obce a OcÚ, 

- vzdelávanie – semináre RVC Nitra a ZHK SR na vybrané témy. 
 

                                                                          

                                                         Vypracoval:  PhDr. Róbert Géczy,  hlavný kontrolór obce 

 

 


