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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 18. 10. 2011.  
 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. –  19:50 hod. 

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

p. Daniel Dolník, p. Daniela Štrbáková, Mgr. Zdena Knyblová, 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. Mgr. Zdena Knyblová  

Ostatní prítomní:  12 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 OcÚ. 

  5. Správa predsedov komisií o činnosti. 

  6. Návrh na schválenie Územného plánu Obce Diviacka Nová Ves. 

  7. Návrh VZN Obce Diviacka Nová Ves č. 7/2011 o územnom pláne Obce Diviacka Nová Ves. 

  8. Návrh na schválenie nájomných bytov žiadateľom. 

  9. Rôzne. 

10. Diskusia. 

11. Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 56/2011 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

Starosta obce určil za zapisovateľku p. Mgr. Zdenu Knyblovú. Za overovateľov zápisnice 

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

 

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. Ľubomír Hagara a p. Ing. Igor Hanuska. 
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Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.           viď. Uznesenie č. 57/2011 

4.   Správa starostu obce o činnosti OcÚ. 

 

Starosta obce podal stručné informácie: 

 

 - Od predposledného zasadnutia ktoré bolo v júni, kde som podal informáciu o činnosti, boli 

riešené tieto veci: 12.7.2011 bolo vydané rozhodnutie pre zmenu stavby pred dokončením a to pre 

bytové domy, ďalej pre prístupovú komunikáciu a parkovacie plochy. Následne to bolo riešené 

a upravené s MV a ŠFRB tak, aby boli dodržané všetky podmienky, aby nebola odňatá dotácia. Tým 

bola doriešená aj ČOV pre bytové domy. 

 - Popri tom sa riešila SSE, ale aj SPP. Riešila sa aj preložka plynu a to tak, aby bola možnosť 

využitia ďalšieho územia na individuálnu bytovú výstavbu.  

 - Bolo potrebné pripraviť všetku dokumentáciu ku kolaudácii. Dňa 30.9.2011 prebehla 

kolaudácia diela. Dňa 6.10.2011 bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre Bytové domy a  

pre prístupovú komunikáciu a parkovacie plochy. 

 - Dňa 7.10.2011 bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie  pre rozšírenie verejného 

vodovodu, dažďovej a splaškovej kanalizácie a pre ČOV. 

 - Následne sme pridelili bytovým domom súpisne čísla a požiadali o zápis do katastra a taktiež 

boli kolaudačné rozhodnutia doručené na MV a ŠFRB v Bratislave. Čo bolo nevyhnutné a veľmi 

dôležité, aby boli uvoľnené dotačné prostriedky, tzv.  rata, vo výške 10%. 

 - Bol vyčistený a prehĺbený potok od p. Jasenovca k bárke po celej tej dĺžke a dočistený potok 

vo Vrbanoch.  

 -  Natierali sa zábradlia.  

 -  Upravil sa terén vstupu do obce od Majera. 

 - Bolo vynaložené maximálne úsilie k tomu, aby sme dostali prostriedky na opravu strechy na 

základnej škole. 

 

Správu starostu obce o činnosti OcÚ vzalo OZ na vedomie. 

 

5.   Správa predsedov komisií o činnosti. 
 

 Predsedníčky sociálnej a kultúrnej komisie neboli na rokovaní OZ prítomné, takže nikto 

neinformoval o činnosti týchto komisii.  Finančná a stavebná komisia sa zaoberala tými záležitosťami, 

o ktorých informoval starosta obce v 4. bode programu. 

 

Správu predsedov komisií o činnosti  vzalo OZ na vedomie. 

 

6.   Návrh na schválenie Územného plánu Obce Diviacka Nová Ves. 
 

 Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie 

a následne dal o ňom hlasovať. 

 

Uznesenie č. 59/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Diviackej Novej Vsi, 

I. Berie na vedomie:  

1. „Územný plán obce Diviacka Nová Ves“,  v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku č. 50/1976 v znení neskorších predpisov, ktoré vypracoval v roku  2011 autorizovaný 

architekt Ing.arch. Gabriel Szalay, registrovaný Slovenskou komorou architektov pod č. 0044 AA, s 
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obchodným názvom podnikateľského subjektu AGS ATELIÉR, so sídlom v Prievidzi s kolektívom 

spolupracovníkov. 

2. Správu o procese obstarávania návrhu územného plánu obce Diviacka Nová Ves odborne 

spôsobilou osobou pre obstarávanie Ing. Martou Davidesovou zo dňa 01. 06. 2011.  

3. Záverečné stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi z posúdenia strategického 

dokumentu podľa  zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie              

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. číslo  OÚŽP/2010/00008-

00055 zo dňa 29. 10. 2010.  

4.  Stanovisko Krajského stavebného úradu v Trenčíne zo dňa 15. 08. 2011 pod číslom KSÚ-2011-

156 / 2055 -6/Pe o preskúmaní súladu návrhu Územného plánu obce Diviacka Nová Ves s § 25 

zákona           č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 

predpisov. 

II. Schvaľuje : 

1. „Územný plán obce Diviacka Nová Ves“ vrátane záväznej časti, v zmysle zákona  o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 v znení neskorších predpisov v platnom znení, ktoré 

vypracoval AGS ATELIÉR Prievidza, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný 

architekt, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2011, a vymedzuje ich záväznú časť, ktorá je 

súčasťou  všeobecne záväzného nariadenia obce Diviacka Nová Ves. 

2. ,,Vyhodnotenie stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb                  

a verejnosti, uplatnených počas prerokovania a opätovného prerokovania „Návrhu  Územného plánu 

obce Diviacka Nová Ves“ a jeho opätovného prerokovania, a súhlasí so spôsobom riešenia 

pripomienok a námietok v zmysle vyhodnotenia pripomienok obstarávateľom, ktoré tvorí prílohu tohto 

uznesenia. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Diviacka 

Nová Ves. 

III. Ukladá : 

Obstarávateľovi v zastúpení starostom obce:  

- zabezpečiť vyhotovenie čistopisu schválenej územnoplánovacej dokumentácie, 

- vyhlásiť záväznú časť schválenej územnoplánovacej dokumentácie Všeobecne záväzným 

nariadením obce v zmysle § 27 stavebného zákona, 

- zabezpečiť uloženie schválenej územnoplánovacej dokumentácie v súlade s § 28 ods. 3 a ods. 4 

stavebného zákona do troch mesiacov od jej schválenia, (na Obecnom úrade v Diviackej Novej 

Vsi, Krajskom stavebnom úrade v Trenčíne a na príslušnom prvostupňovom stavebnom úrade),  

- v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona vyhotoviť o obsahu územnoplánovacej dokumentácie 

registračný list a spolu s kópiou uznesenia o jej schválení ho doručiť Ministerstvu dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR, odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania, 810 

05 Bratislava 15, Nám. slobody 6, P.O.BOX 100.  

 

 

7.  Návrh VZN Obce Diviacka Nová Ves č. 7/2011 o územnom pláne 

Obce 

     Diviacka Nová Ves. 

 
 Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie 

a následne dal o ňom hlasovať. 

 

Uznesenie č. 58/2011 

OZ   s c h v a ľ u j e      VZN Obce Diviacka Nová Ves č. 7/2011 o územnom pláne Obce Diviacka 
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Nová Ves, a o záväzných častiach územného plánu obce Diviacka Nová Ves. 

 
 

 

8.  Návrh na schválenie nájomných bytov žiadateľom. 
 

 Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie 

a následne dal o ňom hlasovať: 

 

Uznesenie č. 60/2011 

OZ   s c h v a ľ u j e   v zmysle článku 3,  VZN obce č. 5/2011 o podmienkach a kritériách 

prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných 

prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania týchto záujemcov: 

Súpisné číslo bytu:             Meno a priezvisko:  Bydlisko: 

  

666 / A – 1   Viliam Šnirc      Diviacka Nová Ves č. 204           

666 / A – 2   Blažej Kmeť   Diviaky nad Nitricou č. 269 

666 / A – 3   Andrej Harag   Rudnianska Lehota č. 73                                                 

666 / A – 4   Dana Kohútová  Diviacka Nová Ves č. 444 

666 / A – 5   Patrik Adamec  Clementisa 19/8, Prievidza                          

666 / A – 6   Ján Lukáč   Diviacka Nová Ves č. 551 

666 / B – 1   Roman Lomnický  Diviacka Nová Ves č. 447 

666 / B – 2   Veronika Jankeje  Diviacka Nová Ves č. 414 

666 / B – 3   Marcela Sobotová  Diviacka Nová Ves č. 551 

666 / B – 4   Lucia Bucáková  Dlhá 48/40, Prievidza 

666 / B – 5       Iveta Minichová  A. Hlinku 445/21, Prievidza 

666 / B – 6   Peter Srnec   Diviacka Nová Ves č. 357 

66 7/ C – 1   Dagmar Kochanová  Liešťany 440                                          

667 / C – 2   Gabriela Trubanová  Šuleková 22/11, Prievidza 

667 / C – 3   Andrea Šnircová  Diviacka Nová Ves č. 152                                      

667 / C – 4   Alžbeta Chrenková  Diviacka Nová Ves č.  59                                    

667 / C – 5   Simona Janková  Diviacka Nová Ves  

667 / C – 6   Soňa Kalinová  Diviacka Nová Ves č. 203   

667 / D – 1   Štefánia Šiffalovičová Diviacka Nová Ves č. 89 

667 / D – 2   Norbert Mocik  Diviaky nad Nitricou č. 58 

667 / D – 3   Jozef  Kováč   Diviacka Nová Ves č. 42 

667 / D – 4   Andrea Ďurišová  Kostolná Ves č. 109 

667 / D – 5   Peter Kováč   Diviacka Nová Ves č. 385 

667 / D – 6   Silvia Šúňová   Diviacka Nová Ves č. 307 

 

 

9.  Rôzne. 
 

 Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrhy na jednotlivé 

uznesenia 

a následne dal o nich hlasovať: 

 

Uznesenie č. 61/2011 

OZ   s c h v a ľ u j e    na základe ohlásenia prevádzkarne a času predaja na území Obce Diviacka 

Nová Ves (viď. spis č. 712/2011, zo dňa 20.9.2011), otvorenie prevádzkarne firme CUORE, s. r.o. 
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Diviacka Nová Ves č. 270 – predaj mäsa a mäsových výrobkov a otváracie hodiny nasledovne: 

-  pondelok – piatok: od 8,00 – 13,30 hod.  a od 14,00 – 17,00 hod.  

-  sobota:                   od 7,00 – 11,30 hod. 

 

Uznesenie č. 62/2011 

OZ   s c h v a ľ u j e   Zmluvu o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti firmou Development 

services, s. r. o., Akademická 2, Banská Štiavnica.  

      Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej žiadosti o  nenávratný finančný príspevok na 

realizáciu projektu „Posilnenie separovaného zberu v obci Diviacka Nová Ves“   zo štrukturálneho 

fondu EÚ, operačného programu OPŽP 2007 - 2013 – Prioritná os č. 4 - Odpadové hospodárstvo 

v gescii riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia SR.  

      Zmluvná odmena zhotoviteľa za vykonanie diela je 1.560,-€ 

 

Uznesenie č. 63/2011 

OZ   s c h v a ľ u j e : 

1. predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredie (OPŽP) 2007 - 2013 

– Prioritná os 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, kód výzvy: OPŽP-PO4-11-3  orgánu Ministerstvo 

životného prostredia SR (MŽP SR), na realizáciu projektu „Posilnenie separovaného zberu v obci 

Diviacka Nová Ves“, kde je: 

 

-  Celková výška výdavkov na projekt:        525.643,- EUR 

-  Celková výška oprávnených výdavkov na projekt:      525.643,- EUR 

-  Výška spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových  

         oprávnených výdavkov:              26.282,15 EUR 

 

2. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov.  

 

3. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.  

 

Uznesenie č. 64/2011 

OZ     s c h v a ľ u j e       rozšírenie okruhu fyzických osôb, ktorým obec zabezpečí stravovanie, 

a ktorým bude prispievať na stravovanie  v zmysle § 152 ods. 7 písm. c)  Zákonníka práce o starostu 

obce. 

 

Uznesenie č. 65/2011 

OZ    s c h v a ľ u j e    Dohodu o zriadení spoločného školského obvodu medzi Obcou Diviaky nad 

Nitricou ako zriaďovateľom ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou a Obcou Diviacka Nová Ves pre ročníky 

5. až 9. základnej školy. 

 

Uznesenie č. 66/2011 

OZ     p o v e r u j e: 

a)   hlavného kontrolóra obce vykonať kontrolu vyberania príspevkov zákonných zástupcov  

      žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves 

b)   hlavného kontrolóra obce vykonať kontrolu vyplatenia odstupného a odchodného vedúcej ŠJ  

      pri ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves pri ukončení jej pracovného pomeru. 

 

10.   Diskusia. 
 

V diskusii boli zaznamenané nasledovné príspevky: 
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Pán J. Hagara, občan – či sa uvažuje aj o výstavbe na Veternej ulici, začalo sa tam stavať, či sa 

uvažujú natiahnúť siete, chýbali mu informácie od predsedov komisií, zaujímala ho otázka 

multifunkčného ihriska 

p. Ing. I. Hanuska, poslanec OZ  – na stavebnú komisiu neprišiel podnet, momentálne nie sú financie, 

na budúci rok sa s tým bude počítať, bude stretnutie stavebnej komisie, kde budú prizvaní stavebníci. 

p. I. Kohút, starosta –  vysvetlil, kde sa od začiatku roka použili finančné prostriedky, ak sa schváli 

nová daňová reforma, v novom roku bude o jednu tretinu menej financií v rozpočte obce. 

p. Ing. N. Hrivňák sa vyjadril k multifunkčnému ihrisku, je nedostatok  finančných prostriedkov, nie 

je vysporiadané, bude sa tomu venovať samostatné zastupiteľstvo. 

p. P. Gašparovič, občan – koľko má obec zaplatiť za multifunkčné ihrisko. 

p. Ing. N. Hrivňák, poslanec OZ – výška záväzku je približne 26.000eur, návrh splátok od 

zostavovateľa diela je 1.000 eur mesačne, obec navrhuje 600-700 eur, vlastníkom je obec, 

prevádzkovateľ TJ Diviacka Nová Ves. 

p. P. Gašparovič, občan – predtým tam bolo detské ihrisko, teraz sa deti hrávajú po uliciach, viac 

očakáva  od kultúrnej komisie. 

p. Mgr. Z. Knyblová, poslankyňa OZ – zhodnotila činnosť kultúrnej komisie. August – Novianske 

dni, september – turistický výstup na Roháče, október – muzikál z ZUŠ Nováky - Deň a noc, 

návšteva seniorov v penzióne Div. Nová Ves, boli podané projekty na detské ihrisko cez PORFIX, aj 

ORANGE, žiaľ neboli úspešné. 

p. M. Baková, vychovávateľka ZŠ – chce byť prizvaná na riešenie otázky ohľadne vyberania 

príspevkov za ŠKD. 

p. PhDr. R.Géczy, hlavný kontrolór obce – zistí skutkový stav, navrhne opatrenia. 

p. P. Gašparovič, občan –  navrhuje, aby sa peniaze na chod školy a škôlky hľadali, aby nám deti 

z obce nedávali do iných škôl. 

p. I. Kohút, starosta – obec získala 51.000 eur na opravu strechy, zároveň sa strecha aj zateplí.  

p. Ing. J. Macko, občan – je rád, že sa obec vybrala cestou separácie odpadu, škola sa môže zapojiť 

do projektu, ktorý pre školy pripravili Slovenské elektrárne. 

p. P. Gašparovič, občan -  sme radi, že sa škola môže zapojiť do projektu, chce viac informácii, čo sa 

bude robiť, nesúhlasí, že detské šmýkalky sú také drahé, chýbajú mu informácie, kde sa vynakladajú 

peniaze, ekonómka nerobí od februára, odišla jeho manželka, ako bude fungovať obecný úrad. 

p. S. Šúň, občan – je  potrebné určiť otváracie hodiny na ihrisku, kedysi, keď sa deti nemali kde 

hrávať, rodičia si svojpomocne vybudovali detské ihriská. 

p. I. Kohút, starosta – od 9:00 do 18:00 je ihrisko vždy otvorené. 

p. K. Uhlárová, občianka žiadala finančné prostriedky pre deti z MŠ, vhodnejšie vybavenie detského 

ihriska. 

p. Ing. N. Hrivňák, poslanec OZ – rozpočet musí byť vyrovnaný, teba osloviť miestnych 

podnikateľov, aby finančne pomohli škôlke. 

 

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: 18. 10. 2011 
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   Zapísala:          p. Mgr. Zdena Knyblová       .....…………………….  

 

 

Overovatelia zápisnice:   p. Daniela Štrbáková      
 ...................................... 

 
   p. Daniel Dolník        

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

 

                      

 

                              

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

            Ivan Kohút                   

           starosta obce 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 18. 10. 2011. 

- VZN Obce Diviacka Nová Ves č. 7/2011 o územnom pláne Obce Diviacka Nová Ves. 


