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Zápisnica 
 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 15. 08. 2011.  
 
 
 
 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  
Čas konania: 18:00 hod. –  19:30 hod. 
Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: Ing. Norbert Hrivňák, Ing. Igor Hanuska,        
p. Daniel Dolník, p. Daniela Štrbáková, Mgr. Zdena Knýblová, p. Ľubomír Hagara 
Starosta obce: p. Ivan Kohút 
Zástupca starostu obce: p. Peter Iliaš 
Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  
Neprítomní – ospravedlnení poslanci OZ: Mgr. Mária Kiabová, Mgr. Jana Masaryková 
Zapisovateľka: p. Gabriela Macková  
Ostatní prítomní:   1 občan 
 
 
 
 

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. Návrh Dodatku č. 1/2011 k VZN Obce Diviacka Nová Ves č. 4/2009 o výške  príspevku na    
      čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  
      Obce Diviacka Nová Ves. 
  5. Rôzne. 
  6. Diskusia. 
  7. Záver. 
 
 
viď. Uznesenie č. 51/2011 
 
 
 
 

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

a uznesení určil p. Danielu Štrbákovú a p. Daniela Dolníka. 
 

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

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, a to:  
predseda: p. Ing. Norbert Hrivňák a členovia: p. Ľubomír Hagara a p. Petra Iliaša 
 

Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali. 
 
viď. Uznesenie č. 52/2011 
 
 

4.   Návrh Dodatku č. 1/2011 k VZN Obce Diviacka Nová Ves č. 4/2009  
      o výške  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  
      a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Diviacka  
      Nová Ves. 
 
Starosta požiadal PhDr. Géczyho, aby k tomu podal informácie. Ten prítomných stručne oboznámil 
s jeho obsahom a na otázku p. Iliaša, prečo sa poplatky zvyšujú odpovedal, že sa zvýšili náklady na 
nákup potravín na jedlo. 
 

Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie a po predložení 
dal o ňom hlasovať. 
 
viď. Uznesenie č. 53/2011 
 

 
 

5.  Rôzne. 
 
Starosta stručne oboznámil prítomných s dvoma návrhmi: 

 
1. vysvetlil, že návrh Dodatku č. 1/2011 zo dňa 15. 02. 2011 k Zmluve o dielo č. AA 05 09 2007 

zo dňa 31. 01. 2008 uzatvorený medzi Obcou Diviacka Nová Ves a zhotoviteľom AGS Ateliér, s. r. o. 
Prievidza  mu bol predložený už vo februári 2011, no z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
obce nebol schválený. Jedná sa o zaradenie pozemkov pri Jurajovi Znamenákovi do Územného plánu 
obce Div. Nová Ves, čím sa zvyšuje honorár za dielo o 1.200,-€. 
  

Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie a po jeho 
predložení dal o ňom hlasovať. 
 
viď. Uznesenie č. 54/2011 
  
 2. vysvetlil, že je potrebné zakúpiť pre obec krovinorez, pretože obec má funkčný len jeden, čo 
je nepostačujúce a využívali by ho aj zamestnanci pri čistení vodného toku Nitrica a potoka Vrbanský. 
 

 Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie a po jeho 
predložení dal o ňom hlasovať. 
 
viď. Uznesenie č. 55/2011 
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6.   Diskusia. 
 

V diskusii boli zaznamenané nasledovné príspevky: 
 
Ivan Kohút, starosta obce informoval o príprave ,,Novianskych dní“, o čistení potoka Vrbanský 

v časti obce Vrbany. K 1. 9. 2011 odchádza Marek Roško, takže na čistenie vodných tokov bude 
zobratý p. Vlastimil Cíger a p. Roman Vavro do 31. 10. 2011. Ďalej povedal, že sú opravené 
autobusové zastávky – vymenené sklo za plech. Na absolventskej praxi boli 2 absolventi, a to         
Miroslav Javorček a Tomáš Lupták. Momentálne je na absolventskej praxi Tomáš Lupták. Od 1. 9. 
2011 bude na absolventskej praxi Ing. Martina Púčiková, ktorá bude vykonávať niektoré činnosti po 
zaučení za zamestnankyňu obce p. Gašparovičovú, ktorá dala výpoveď k 1. 10. 2011.  

 
Na to sa začala diskusia medzi poslancami OZ a starostom  ohľadom situácie na obecnom 

úrade – odchádza zamestnankyňa p. Gašparovičová a p. Ing. Červienková, ekonómka obce je 
dlhodobo PN a do konca roka 2011 pravdepodobne PN ešte neukončí. Situácia bude ešte sťažená, 
pretože sa budú kolaudovať bytovky a bude veľa administratívy s odovzdávaní bytov nájomcom 
a vybavovaním ostatnej bytovej agendy. Táto diskusia ostala otvorená.  

 
Ing. Igor Hanuska, poslanec OZ  informoval na základe rozhovoru s Ing. Tulikovou zo SOÚ 

Nováky, že miestna komunikácia Diely zasahuje do súkromných pozemkov Ing. Suchánkovej,       
Ing. Krála a p. Líškovej. Ing. Suchánková reaguje na to, že platí za pozemky dane, na ktorých je 
vybudovaná časť cesty. Treba zabezpečiť geometrické zameranie a túto vec doriešiť. 

 
Bc. Tomáš Vavro, občan sa spýtal, koľko dlží obec firme peňazí za vybudovanie 

multifunkčného ihriska. Starosta mu odpovedal, že v roku 2009 bola schválená spoluúčasť obce na 
700 tis. Sk, ktoré ešte neboli vyplatené.  

Tiež ho zaujímalo, koľko a aké dostala obec finančné prostriedky na bytovú výstavbu. 
Starosta mu odpovedal, že 20 mil. Sk je pôžička na 30 rokov s 1% úrokom a 10 mil. Sk sú nenávratné 
finančné prostriedky z Ministerstva výstavby a RR. 

p. Vavro tiež negatívne reagoval na vzhľad cintorína, kde bola zeleň (tráva aj burina) zničená 
postrekom. Je tam veľa blata, čo môže spôsobiť občanom úraz pošmyknutím sa. Z estetického 
hľadiska to tiež nepôsobí dobre, keď tam nie je zeleň. Starosta mu odpovedal, že z dôvodu šetrenia 
finančných prostriedkov sa rozhodol takto. Tiež sa ľudia sťažujú, keď pri kosení vyžínačom 
odfrkávajú kamienky a ničia pomníky. Je to vec názoru. 

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

programu. 
 
 
 

7.   Záver. 
 

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

 
 
 
V Diviackej Novej Vsi, dňa: 15. 08. 2011 
 
 
 

   Zapísala:          p. Gabriela Macková       .....…………………….  
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Overovatelia zápisnice:  p. Daniela Štrbáková       ...................................... 
 

  p. Daniel Dolník       ...................................... 
 
 
   
 
                           
 

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

                  starosta obce 
 
 
 
 
Prílohy k zápisnici: 
 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 15. 08. 2011. 
 

-     Dodatok č. 1/2011 k VZN Obce Diviacka Nová Ves č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú  
      úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Diviacka 
      Nová Ves. 

 
        -     Dodatok č. 1/2011 zo dňa 15. 02. 2011 k Zmluve o dielo č. AA 05 09 2007 zo dňa 31. 01. 2008  
            uzatvorený medzi Obcou Diviacka Nová Ves a zhotoviteľom AGS Ateliér, s. r. o. Prievidza. 
 

 
 


