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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 18. 12. 2012.  
 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce – Obecný úrad v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. –   20:15 hod. 

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

p. Ľubomír Hagara, p. Daniel Dolník, Mgr. Mária Kiabová, Mgr. Zdena Knýblová, Mgr. Jana 

Masaryková 

Neprítomný poslanec OZ: Ing. Norbert Hrivňák 

Starosta obce: p. Ivan Kohút 

Zástupca starostu obce: p. Peter Iliaš 

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Ing. Iveta Hrivňáková 

Ostatní:  4 občania 

 

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 o činnosti komisií. 

 6.  Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol. 

 7.  Návrh plánu kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2013. 

            8.  Návrh rozpočtu Obce Diviacka Nová Ves na rok 2013.  

    9.  Rôzne. 

           10.  Diskusia. 

            11.  Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 54/2012 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

Starosta obce určil Ing. Ivetu Hrivňákovú za zapisovateľku. Za overovateľov zápisnice a uznesení 

určil 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:  
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predseda: p. Daniel Dolník  

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

 

Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali. 

 

viď. Uznesenie č. 55/2012 

 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 
 

 Starosta v krátkosti zhodnotil rok 2012:  

- Bol to rok pre obec celkom úspešný. Na základnej škole sa podarilo nanovo prekryť  ale aj 

zaizolovať strechu a to v hodnote 51 836 Eur. Boli vymenené okná na celej budove, čiže na 

základnej škole, na jedálni, kuchyni, skladových priestoroch, ale aj na kotolni a to v hodnote 

50 000 Eur. V budove školy na celom poschodí okrem dvoch družinových tried bol vymenený 

stropný podhľad. Nanovo nainštalované osvetlenie a to v hodnote 5 000 Eur. 

Na celom kultúrnom dome bola vymenená krytina, latovanie, ríny a to v hodnote 20 000 Eur. 

Boli vybudované dve detské ihriská s prístupovými chodníkmi a lavičkami v hodnote 13 460 Eur.  

Obec v tomto roku začala splácať novovybudované multifunkčné ihrisko a to po 500 Eur mesačne, 

za rok to činí čiastku 6 194 Eur. Celková suma ktorú obec musí za multifunkčné ihrisko zaplatiť 

činí čiastku 23 000 Eur. 

- Na ČOV sa podarilo z Envirofondu v tomto roku vybaviť sumu 198 000 Eur. Spoluúčasť obce 

bola v sume 9 915 Eur. 

- Na Obecnom úrade sa s časti prerobilo kúrenie, kde sa oddelil úrad, kuchyňa, WC, zasadačka, 

chodba. Rekonštrukcia bola v sume 5 980,55 Eur. Bolo to potrebné vykonať, nakoľko sa roky 

nehospodárne vynakladali veľké finančné prostriedky na vykurovanie budovy. Každoročne sa len 

za plyn platilo okolo 17 000 Eur. Na obecnom úrade sa prerábal nefunkčný odpad, kuchynský 

kútik, podlaha, vymaľovanie v kancelárii Ing. Púčikovej. 

Okrem toho obec spláca úver za infraštruktúru k bytovkám, čo za rok činilo čiastku 24 000 Eur 

- K 1.5.2012 sa podarilo vybaviť traktor s vlečkou a to do roku 2015 z TSK. Obec platí prenájom 

a to v sume 2 Eura za rok. 

 

- Do obce sa podarilo vybaviť finančné prostriedky vo výške 299 836 Eur. 

Z vlastných zdrojov sa preinvestovalo 54 355,55 Eur 

Splátka úveru činila 30 194 Eur 

Celkový sumár predstavuje 384 385.55 Eur  (11 531566.5 Sk) 

 

- Informácie o miestnych daniach a poplatkoch: 

 

Daň z nehnuteľností 2012: 

Uhradené: 44.527,49 €    - cca 93% 

Neuhradené: 3.515,99 €  -  cca 7% 

 

Poplatok za komunálny odpad: 

Uhradené: 22.987,53 €    - cca 90% 

Neuhradené: 2.537,22 €  -  cca 10% 

Poplatok neuhradilo cca 70 poplatníkov. 

 

 Na záver tejto správy starosta poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému 

kontrolórovi obce, členom komisií, zamestnancom obce, organizáciám obce za dobrú spoluprácu a 

ústretovosť a všetkým ostatným občanom, ktorí sa akokoľvek pričinili o správny chod obce. 

 

 

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

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

 

5.1 p. Daniel Dolník, predseda finančnej komisie podal nasledovné informácie: 

 

 Komisia od posledného verejného zasadnutia nezasadala, prebiehali iba konzultácie medzi 

jednotlivými členmi komisie ohľadom zostavovania rozpočtu na rok 2013. 

 

5.2 Ing. Igor Hanuska, predseda stavebnej komisie:  

 

 Komisia sa zaoberala projektovou dokumentáciu týkajúcou sa „splaškovej kanalizácie“ 

spolu s projektantom Ing. Krčíkom. Taktiež sa dňa 06.12.2012 uskutočnilo osobné stretnutie 

v Závažnej Porube s predstaviteľmi obce ohľadom výmeny informácií pri budovaní splaškovej 

kanalizácie. 

  

5.3 Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka sociálnej komisie: 

 

 Komisia od posledného verejného zasadnutia nezasadala, nakoľko neboli podané žiadne 

žiadosti týkajúce sociálnej oblasti. V mesiaci december 2012 bolo poskytované iba sociálne 

poradenstvo podľa individuálnych potrieb občanov.  

 

5.4 Mgr. Mária Kiabová, predsedníčka KKVMaŠ: 

 

 Od posledného verejného zasadnutia komisia zorganizovala 2 akcie: 

 

- dňa 07.12.2012 sa pred budovou OcÚ uskutočnili Mikulášske trhy, predsedníčka komisie    

poďakovala všetkým sponzorom, ktorí sa postarali o mikulášske balíčky, zároveň poďakovala za 

spoluprácu všetkým členom kultúrnej komisie, ZŠ s MŠ, neziskovým organizáciám ako aj          

ZO  SZZP 

- dňa 08.12.2012 výlet na Vianočné viedenské trhy 

  

 

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

 

 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol. 
 

 PhDr. Róbert Géczy oboznámil prítomných o činnosti a výsledku kontrol 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 - november  2012.  Kontrolná činnosť a kontroly  boli  vykonané na základe  

schváleného plánu  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  na II. polrok 2012.  

 

 Plnenie úloh,  spolupráca pri vypracovaní  základných organizačných pravidiel, smerníc 

obce a VZN, vzdelávanie: 

 

1. Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012. 

2. Účasť na poradách poslancov a zasadnutí OZ. 

3. Správa o činnosti a výsledku kontrol. 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013. 
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5. Spolupráca pri vypracovaní VZN obce č. 1/ 2012 o podmienkach držania psov na území 

Obce Diviacka Nová Ves, VZN č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach, VZN obce č. 3/ 2012 o určení miesta a času 

zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, VZN č. 4/2012 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

a Zásad poskytovanie darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely z rozpočtu obce 

Diviacka Nová Ves. 

6. Vzdelávanie (odborné semináre v RVC Nitra): 

 Rozpočtové pravidlá územnej samosprávy, 

 Katastrálny zákon a jeho aplikácia    v praxi samospráv, 

 Tvorba VZN k zákonu č. 382/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

KO a DSO. 

 Obecné byty : majetkovo právny a účtovný pohľad 

 Novela Zákonníka práce od 01. 01. 2013 

 

Kontrolná činnosť: 

 

1. Inventúra pokladne: 

 

Inventúru pokladne  vykonala 11. 09. 2012 a 02. 11. 2012 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. 

 

2. Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zverejňovanie zmlúv 

faktúr a objednávok) a o verejnom obstarávaní v podmienkach ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves: 

 

ZŠ s MŠ je podľa  § 2 ods. 2 zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám (ďalej len „zákon“) povinná osoba, ktorá je povinná zverejňovať zmluvy, 

objednávky a faktúry na svojom webovom sídle ( ak ho má zriadené ) alebo na webovom 

sídle zriaďovateľa. 

ZŠ s MŠ má zriadené webové sídlo www.zssmsdnv.kinet.sk,  na ktorom má zverejnenú 

jednu zmluvu, žiadne objednávky a faktúry, čo je v rozpore s § 5a ods. 9 a  § 5b ods. 1 písm.  

a ) a b) zákona. 

 

 

ZŠ s MŠ je podľa § 6 ods. 2  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len 

„zákon“) verejným obstarávateľom. 

V priebehu rokov 2011 a 2012 ZŠ s MŠ zadávala len zákazky s nízkou hodnotou, t. j. 

obstaranie tovaru a služieb do 10 000,- € a stavebných prác do 20 000,- €. 

ZŠ s MŠ má z marca 2011 vypracovanú internú smernicu o  postupe pri verejnom 

obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, stavebných prác a služieb v zmysle zákona NR SR č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v podmienkach ZŠ s MŠ, ktorá nie je podpísaná štatutárom ZŠ s MŠ, a ktorej článok 6 je 

v rozpore so zákona o verejnom obstarávaní (podprahové zákazky sa nemôžu zadávať na 

základe prieskumu trhu). 

ZŠ s MŠ pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou (napr. náplne do kopírky, revízie, 

nákup pracovného oblečenia) nie je doložený záznam s  prieskum trhu na dodanie týchto 

tovarov a služieb, aby bolo dokladované, že vynaložené náklady na obstaranie predmetu 

zákazky boli primerané jeho kvalite a cene ( § 102 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní). 

 

Ďalšie kontrolné zistenia: 
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 zamestnanci ZŠ s MŠ (ekonómka, ŠKD), ktorí majú zodpovednosť za  zverené hotovosti, 

ceniny  alebo iné hodnoty zverené na obeh, ktoré sú povinní vyúčtovať a zodpovedať za 

vzniknutý schodok nemajú uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti podľa  § 182 

Zákonníka práce, 

 po vzdaní sa funkcie  riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. E. Slomkowskej v roku 2010 a ani po 

výmene vo funkcii riaditeľky  ZŠ s MŠ 1. 8. 2012 nedošlo k delimitácii funkcií riaditeľky 

školy, ktorá by obsahoval inventarizáciu  majetku v správe ZŠ s MŠ, stavy na účtoch, 

personálnu a spisovú agendu, stav pohľadávok a záväzkov, odovzdanie a prevzatie dôležitých 

kľúčov a pod. 

 

 Na základe vykonanej kontroly, vyjadrení a stanoviska zástupcu kontrolovaného subjektu 

hlavný kontrolór obce uložil riaditeľke školy prijať do 30. 9. 2012 konkrétne opatrenia na 

nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou pri dodržiavaní zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám a zákona o verejnom obstarávaní., ako i  na odstránenie 

príčin ich vzniku a predložiť písomný zoznam týchto opatrení 

Predložiť hlavnému kontrolórovi obce písomnú správu o splnení opatrení prijatých na 

nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku 

do 31. 10. 2012 

 

4. Kontrola  aktuálnosti  nariadení obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady: 

 

Obec má všeobecnými záväznými nariadeniami č. 1/2011 zavedené miestne dane a č. 

5/2008  poplatky, ktoré jej umožňuje zákon č. 528/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“) 

Zmeny v zákone platné od 01. 12. 2012 priniesli okrem terminologických zmien (platobný 

výmer sa mení na rozhodnutie, daňové priznanie na priznanie, trvalé trávne porasty na trvalé 

trávnaté porasty ) a formálnych zmien (tlačivá) i zmeny týkajúce sa daňovníkov a povinností 

obce, ktoré má určiť vo VZN. Novela tohto zákona  zlučuje niektoré druhy pozemkov, ktoré 

musia mať rovnakú sadzbu dane do jednej skupiny (ornú pôdu s trvalými trávnatými porastmi, 

lesné pozemky s vodnými plochami, zastavané plochy a nádvoria s ostatnými plochami), 

zavádza podávanie  priznaní spoločne za daň z nehnuteľností, psa, hracie automaty 

a nevýherné hracie prístroje, poskytuje možnosť nevyberať úhrn dane za z nehnuteľností, psa, 

hracie automaty a nevýherné hracie prístroje nižšiu ako 3,- €, sprísňuje možnosti zníženia 

a odpustenia poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Vzhľadom na  uvedené zmeny v zákone nebudú od 01. 01. 2013 niektoré ustanovenia  VZN    

č. 1/2011  a VZN č. 5/2008 v súlade so zákonom. 

VZN č. 1/2011 o miestnych daniach: 

 § 5 – skupiny druhov pozemkov, 

 § 9 – vyrubovanie dane z nehnuteľností menšej ako 2,- € 

 § 13 – splatnosť dane za psa  do 31. 1. 

 vyrubovanie dane samostatne za nehnuteľnosti, psa, hracie automaty a nevýherné hracie 

prístroje, 

 vyrubovanie dane platobným výmerom a určenie splátok vo VZN, 

 

VZN č. 5/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 

 vyrubovanie dane platobným výmerom a určenie splátok vo VZN, 

 § 8 - odpustenie a zníženie poplatku 

  

 V priebehu kontroly bol vypracovaný a vyvesený návrh VZN č.  4/2012 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za KO a DSO, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť  01. 01. 2013. Toto 
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nariadenie obce dáva do súladu  postup a možnosti obce pri zavádzaní a vyberaní daní a poplatkov 

s platnými ustanoveniami zákona. 
 

Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol OcÚ vzalo OZ na vedomie. 
 

 

7. Návrh plánu kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra obce na  

         1. polrok 2013. 

 
 PhDr. Róbert Géczy oboznámil prítomných o pláne kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 

nasledovne:  

 

             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  

2013 na nasledovné kontroly a úlohy: 

 

Kontrolná činnosť a  plnenie úloh HK : 

- inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce (2x)  

- kontrola obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou,, 

- kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách, 

- kontrola dodržiavania zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, 

- správy o výsledku kontrol (2x) 

- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2013, 

- odborné stanovisko k návrhu  záverečného účtu obce za rok 2012, 

- návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok roka 2013, 

- účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OZ 

 

Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce sa bude riadiť  § 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. 

 

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

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 56/2012 
OZ    s c h v a ľ u j e    plán kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2013. 

 

 

8.    Návrh rozpočtu Obce Diviacka Nová Ves na rok 2013. 

 
 Slovo dostal p. Daniel Dolník, predseda finančnej komisie, kde informoval poslancov OZ 

o návrhu rozpočtu obce na rok 2013: 

 

Zdôvodnenie rozpočtu: 

Pri vypracovaní návrhu rozpočtu na rok 2013 obec vychádzala zo zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  Celkový rozpočet obce na rok 2013 je plánovaný ako vyrovnaný. 
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Bežný rozpočet na rok 2013 bol tvorený s prebytkom 52 560 €, pričom sa vychádzalo                    

z predpokladanej skutočnosti plnenia rozpočtu za rok 2012. Najväčší podiel bežných príjmov 

predstavuje stále príjem z podielových daní zo ŠR, ktorý bol ponechaný vo výške 319 792 €, čo je 

rozpočet na tento rok 2012. Ďalším nezanedbateľným príjmom do bežného rozpočtu sú bežné 

transfery zo ŠR vo výške cca 120 000 €, ktoré boli ponížené oproti roku 2012 o ne-celých 50 000 

€ (príjem na výmenu okien na ZŠ). 

Predpokladá sa zvýšenie bežných príjmov u položky príjmy z prenájmu, konkrétne príjem 

z prenájmu bytových domov, nakoľko v roku 2012 sa platil prenájom mesiac vopred (mesiac 

1/2012 bol uhradený už v 12/2011), a teraz sa platí nájom v aktuálnom mesiaci. 

Nakoľko sa obci nepodarilo predaj posledný 3. stavebný pozemok, v bežných príjmoch do 

rozpočtu sa na rok 2013 do položky iné bežné príjmy nezahrnula žiadna suma. V roku 2012 to 

bola suma výšky zaplatenej dane z príjmov v zmysle Usmernenia MF SR. 

 

Čo sa týka výdavkov bežného rozpočtu: 

Výdavky verejnej správy 

Už druhý rozpočtový rok sa snaží obec znižovať celkové výdavky verenej správy a to najmä platy 

a odvody zamestnancov obecného úradu, ktoré predstavujú najvýznamnejšiu položku vo 

výdavkoch verejnej správy. 

V dôsledku plánovanej rekonštrukcie kultúrneho domu sa znížili výdavky v bežnom rozpočte 

o výdavky na opravy a údržbu budov.  

U kapitoly 0170 Splácanie verejného dlhu došlo k zníženiu rozpočtu oproti predchádzajúcemu 

obdobiu z dôvodu, že v roku 2013 bude  v splátkach úveru predstavovať vyšší podiel splátka istiny 

ako úroku oproti roku 2012. 

V kapitole 0620 Rozvoj obce sa navýšili výdavky z dôvodu predpokladaného zakúpenia 

prídavných zariadení k traktoru, ktorý má obec v prenájme od Združenej školy hotelových služieb 

Prievidza, ako aj samotný nákup PHM. 

V kapitole 0810 Rekreačné a športové služby sa presúvala suma výdavkov na odmeny 

pracovníkov mimopracovného pomeru na položku transferov občianskemu združeniu vo výške 

1 660 € a z dôvodu údržby tribúny a oplotenia ihriska sa navýšil rozpočet na nákup materiálu na 

sumu 1 700€.  

V kapitole 0840 Dom smútku sa počíta s nákupom materiálu - farieb a a celkovou údržbou domu 

smútku.  

  

Kapitálový rozpočet – je rozpočtovaný ako schodkový vo výške 26 000 €. 

Kapitálové príjmy predstavujú v rozpočte výšku 400 000 € a to príjem dotácie na stavbu „ČOV“ 

200 000 € a príjem dotácie na rekonštrukciu kultúrneho domu 200 000€. 

Kapitálové výdavky predstavujú výšku 426 000 € a to výdavky na realizáciu ČOV z dotácie 

200 000 €, rekonštrukciu kultúrneho domu 200 000€, vlastné zdroje na realizáciu ČOV 

a rekonštrukciu kultúrneho domu 10 000 €, splátka športového ihriska z vl. zdrojov 6 000 €.  

 

Finančné operácie na rok 2013 sú rozpočtované ako schodkové vo výške 26 560 €. 

Príjmovú finančnú operáciu predstavuje prevod prostriedkov z ostatných fondov obce vo výške      

18 370 €, ktoré boli tvorené z výsledku hospodárenia za rok 2011. 

Výdavkovými operáciami sú splátky istín úverov v DEXIA banke a ŠFRB. Oproti r. 2011           

sú vyššie z dôvodu, že obec v roku 2013 bude splácať vo vyššej miere istinu oproti roku 2012.  

 

 Po týchto informáciách vyzval starosta obce hlavného kontrolóra obce, aby podal 

stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2013 a roky 2014 a 2015:  

 

           Predložený návrh rozpočtu je formulovaný ako trojročný na roky 2013– 2015  

a vyjadrujú sa v ňom zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov na 3 rozpočtové roky. Rozpočet 

na roky 2014 a 2015 je  len orientačný a nie je záväzný. 

           Návrh rozpočtu na rok 2013 je vypracovaný  a jeho štruktúra i obsah má 

požadované členenie, ktoré predpisuje zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
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územnej samosprávy v platnom znení. Výdavkovú časť rozpočtu nemá predpísanú programovú 

štruktúru (programový rozpočet).  

V návrhu rozpočtu je správne uplatňovaná funkčná a ekonomická klasifikácia, ktorú 

vydáva a vyžaduje MF SR. 

          Návrh rozpočtu je rozčlenený na bežné príjmy a výdavky – bežný rozpočet, 

ďalej na kapitálové príjmy a výdavky – kapitálový rozpočet a na príjmové a výdavkové finančné 

operácie. 

Celkový rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný. 

Bežný rozpočet je navrhovaný ako  prebytkový. Sú v ňom zahrnuté daňové a nedaňové 

príjmy, bežné granty a transfery v rámci verejnej správy, ako i výdavky na verejnú správu, CO, 

PO, cestnú dopravu, nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie, verejnú zeleň a údržbu MK, 

bývanie a občiansku vybavenosť, šport a kultúru, školstvo a sociálnu oblasť. 

Kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový. S kapitálovými príjmami obec ráta 

s dotáciami na rekonštrukciu kultúrneho domu a ďalšiu etapu výstavby ČOV. Tieto príjmy budú 

spolu s vlastnými zdrojmi na tento účel v kapitálových výdavkoch aj použité. V kapitálových 

výdavkoch je počítané aj so splátkami faktúr za polyfunkčné ihrisko. 

Finančné operácie príjmové predstavujú prevody finančných prostriedkov z fondov obce a ich 

zapojenie do rozpočtu pre rok  2013.  S  komerčným bankovým úverom obec v roku 2013 neráta. 

Výdavkové  FO sú všetko splátky   istiny z dlhodobých úverov zo ŠFRB na výstavbu NOB a ich 

technickú infraštruktúru.    

 

           Rozpočet vychádza z reálneho prepočtu objemu príjmov  a výdavkov obce pri súčasných 

platných podmienkach, zohľadňuje očakávané skutočnosti príjmov  a výdavkov v roku 2013. 

 Návrh bol v zákonnej lehote najmenej 15 dní pred jeho prerokovávaním v obecnom 

zastupiteľstve vyvesený v úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce 

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam  obecnému zastupiteľstvu takto 

predložený rozpočet obce na rok 2013 schváliť a  v priebehu I. štvrťroka 2013  doplniť výdavkovú 

časť rozpočtu o programovú štruktúru (programový rozpočet).  
 

 

 Po týchto informáciách požiadal starosta poslancov OZ, aby s toto stanovisko vzali na 

vedomie. 

 

 

Následne požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie č. 57/2012: 

 

Uznesenie č. 57/2012 

OZ    s c h v a ľ u j e     rozpočet Obce Diviacka Nová Ves na rok 2013: 

 

 

Sumarizácia v € 

 

 

Rok 2013 

 

Rok 2014 

 

Rok 2015 

Bežné príjmy 563 776 598 020 598 020 

Vlastné príjmy ZŠ s MŠ     8 000     8 000     8 000 

Bežné výdavky 319 216 356 371 356 371 

Výdavky na prenes. a orig. kompetencie pre ZŠ s MŠ  

200 000 

 

205 000 

 

205 000 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU   52 560   44 649   44 649 

Kapitálové príjmy 400 000   

Kapitálové výdavky 426 000   

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU - 26 000 0 0 
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Príjmové finančné operácie   18 370    4 000    4 000 

Výdavkové finančné operácie   44 930  43 911  43 911 

SCHODOK Z FINANČNÝCH OPERÁCII - 26 560 -39 911 -39 911 

ROZPOČET CELKOM 0    4 738    4 738 

 

 Po schválení rozpočtu obce na rok 2013 starosta obce požiadal poslancov OZ, aby vzali na 

vedomie rozpočet obce na roky 2014 a 2015. 

 

Na záver p. Daniel Dolník podal informáciu k súčasnému finančnému hospodáreniu obce: 

- výška podielových daní: január + november 2012: 278 148 € (86,97% plnenie ročného rozpočtu) 

 

 

9.   Rôzne. 

 
 Starosta informoval, o nasledovných uzneseniach, ktoré boli predmetom rokovania na 

pracovnej porade dňa 17. 12. 2012. Následne požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil 

každý návrh na uznesenie a po predložení dal o nich hlasovať: 

 

9.1    Text kroniky obce: 
 

Uznesenie č. 58/2012 

OZ   s c h v a ľ u j e    text kroniky obce pre zápis do kroniky obce Diviacka Nová Ves za rok 

2011. 

                                     

9.2    Peňažný dar na koncert vážnej hudby: 

 

Uznesenie č. 59/2012 

OZ   s c h v a ľ u j e    žiadateľke Jane Kohútovej, bytom Diviacka Nová Ves č. 457 peňažný dar 

vo výške 150,-€ na koncert vážnej hudby usporiadaný v rímsko-katolíckom kostole v Diviackej 

Novej Vsi v zmysle Zásad poskytovania darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely 

z rozpočtu Obce Diviacka Nová Ves, podľa § 2, odst. 2, písmeno c).    

( spis č. 670/2012 zo dňa 30.11.2012)  

 

9.3   Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2012: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2012 vydané na základe Uznesenia č. 37/2011 zo dňa 18.04.2011 

starosta obce mení rozpočet nasledovne: 

Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a výdavky 

 

1/ vo výške 500 € 

Ako presun bežných výdavkov v rámci bežného rozpočtu zohľadnenie výdavkov na 

 protipovodňových zamestnancov konkrétne u odvodov do poisťovní, zmena vyplývajúca 

z predlženia platnosti pracovných zmlúv o 1 mesiac 

 

Tarifné platy                          oddiel 01116  položka 610            -  500,00 

Odvody do poisťovní            oddiel 0520    položka  620            + 500,00 

 

2. / vo výške 1000 € 

Ako presun bežných výdavkov v rámci bežného rozpočtu z energii obce na energie klubu 

dôchodcov vo výške 800 € a 200 € ako presun v rámci funkčnej klasifikácie 08205 (klub 

dôchodcov) z položky 633 na 632 
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Energie                            oddiel 01116  položka 632                   - 800,00 

Energie                            oddiel 08205 položka 632                    +800,00 

Všeobecný materiál        oddiel 08205 položka 633                      -200,00 

Energie                            oddiel 08205 položka 632                    +200,00      

 

3/ vo výške 100 € 

Ako presun bežných výdavkov v rámci bežného rozpočtu u funkčnej klasifikácie 0840 dom 

smútku z položky 637 odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru na položku 632 vodné, 

stočné 

 

Odmeny pracovníkov mimopracov. pomeru oddiel 0840 položka 637    -100,00 

Vodné, stočné                                                 oddiel 0840 položka 632   +100,00     

 

4/ vo výške 100 € 

Ako presun bežných výdavkov v rámci bežného rozpočtu u funkčnej klasifikácie 0510 komunálny 

odpad z položky 637 všeobecné služby na položku 633 všeobecný materiál 

 

Všeobecné služby                     oddiel 0510 položka 637     -220,00 

Všeobecný materiál                  oddiel 0510 položka 633    +220,00 

 

5/  vo výške 9 319 € 

Ako zvýšenie bežných príjmov obce a zvýšenie bežných výdavkov ZŠsMŠ v rámci bežného 

rozpočtu v dôsledku konečnej úpravy normatívnych a nenormatívnych prostriedkov zo strany 

KŠÚ Trenčín  vo výške 5 874 € a zo strany ÚPSVaR  vo výške 17 € (dotácia na stravu v MŠ) 

a presun z bežných výdavkov obce 3 428 € na výdavky na školstvo vo výške 3 428 €. 

 

Tuzemské bežné transfery zo ŠR   položka 312    + 5 891 € 

Rutinná údržba budov, objektov    oddiel 01116   - 3 428 € 

Bežné výdavky oddiel 09121, 09111                    + 9 319 € 

 

SUMARIZÁCIA V € 
Rozpočet 

2012 
Úprava

1 

Rozpoč 
po 

úprave1 

 
Úprava

2 

Rozpoč 
po 

úprave2 

 
Úprava

3 

Rozpoč 
po 

úprave3 

Bežné príjmy 543220 
 

+32000 575220 
 

+56795 632015 + 5 891 637906  

Vlastné príjmy RO s právnou 
subjektivitou 10000 

 
10000  10000  10000 

Bežné výdavky 311447 
 

+32000 343447 
 

+56795 400242 
 
- 3 428 396814 

Výdavky na prenesené a 
originálne kompetencie 198000 

 
198000  198000 + 9 319 207319 

PREBYTOK BEŽNÉHO 
ROZPOČTU 43773 

 
43773  43773  43773 

Kapitálové príjmy 266500 
 

266500 - 6795 259705  259705 

Kapitálové výdavky  319836 
 

319836 - 6795 313041  313041 

SCHODOK KAPITÁL. 
ROZPOČTU -53336 

 
-53336  -53336  -53336 

Príjmové finančné operácie 51836 
 

51836  51836  51836 

Výdavkové finančné operácie 42273 
 

42273  42273  42273 

PREBYTOK  Z 
FINANČNÝCH OPERÁCII  9563 

 
9563  9563  9563 

ROZPOČET CELKOM 0 
 

0  0 0 0 

OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2012. 

 

9.4  Správu o výsledkoch a základných podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ  

       Diviacka Nová Ves za šk. rok 2011/2012 vzali poslanci OZ na vedomie. 
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10.   Diskusia. 

 
V diskusii boli zaznamenané nasledovné príspevky: 

p. Pavel Kováč, občan: položil otázku, či poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali za udelenie 

súhlasu na prevádzku betonárky. 

p. Ivan Kohút, starosta: odpovedal, že nebolo potrebné, nakoľko územný plán obce hovorí 

o začlenení územia, na ktorom je zriadená betonárka ako o priemyselnej zóny obce. 

p. Pavel Kováč, občan: upozornil, že po ulici chodia autá (hmotnosť 10 t) naložené pieskom 

(hmotnosť nákladu 30 t) a ničia miestne komunikácie. 

p. Ivan Kohút, starosta: uviedol, že by bol ideálny stav, keby sa odklonila doprava mimo obce. 

Obec na uvedenú investíciu nemá prostriedky. Starosta obce dňa 18.12.2012 osobne jednal 

s majiteľmi pozemku, kde by mohla byť vybudovaná nová komunikácia – p. Dugasovou            

a p. Quittnerom, nakoľko majiteľ betonárky p. Jančo má záujem pozemok od nich odkúpiť 

a vybudovať novú cestu. Obaja majitelia pozemku nie sú však návrhu naklonení. 

p. Pavel Kováč, občan: uviedol, že na ceste medzi kostolom a cintorínom  je vybudované 

parkovisko. Nie je mu jasné, kadiaľ má urbár alebo iný subjekt zaoberajúci sa ťažbou dreva 

chodiť. 

p. Alojz Král, občan: pridal sa k diskusii p. Kováča a zdôvodnil, že cesta popri kostolu nie je kvôli 

statike kostola vhodná na prejazd ťažkými mechanizmami. Obec musí zaujať stanovisko, kadiaľ 

treba chodiť ťažkými mechanizmami pri ťažbe dreva. 

Ing. Igor Hanuska, poslanec: uviedol, že prístup k ťažbe si musí vybaviť ten, čo bude ťažiť drevo. 

Možnosť je aj cez časť Orechová, kde je vlastníkom pozemku p. Quittner. 

p. Ivan Kohút, starosta: súhlasil s odpoveďou p. Hanusku. Nakoľko štátne lesy obhospodarujú 

pozemky, ktoré sú vo vlastníctve p. Quittnera, je pravdepodobné, že budú mať povolenie na 

prejazd cez jeho pozemky. 

PhDr. Anna Matuláková PhD, riaditeľka ZŠsMŠ: zhrnula obdobie od jej nástupu do funkcie t.j. od 

01.08.2012 až po súčasnosť. Nakoľko jej nebola riadne odovzdaná funkcia riaditeľa školy  jej 

predchodkyňou, pozvala na kontrolu činnosti školy hlavného kontrolóra obce. Na základe 

zistených nedostatkov vyzvala obe svoje predchodkyne na odstránenie zistených nedostatkov, na 

čo obe reagovali písomne, negatívne. Koncom septembra 2012 audítorka Ing. Šašková 

vypracovala správu o kontrole prebiehajúceho roku 2012, kde konštatovala viaceré porušenia 

zákonov č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, z.č. 502/2001 Z.z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, z.č. 395/2002 Z.z. 

o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Zároveň upozornila na riziko pokút, 

ktoré môže byť rozpočtovej organizácií zo strany štátu uložené. Následne riaditeľka školy 

adresovala starostovi list, v ktorom informovala zriaďovateľa o audítorskej  priebežnej kontrole, 

čo bolo podkladom toho, že starosta obce prikázal ZŠsMŠ vykonať mimoriadnu inventarizáciu 

k dátumu 05.12.2012. Ďalej riaditeľka školy podrobne informovala o zisteniach mimoriadnej 

inventarizácie (nedodržanie interných smerníc školy, pokladničné doklady neobsahovali 

predpísané náležitosti, k syntetickým účtom neboli tvorené analytické účty, nebolo účtované 

o rezervách, nebola zabezpečená ochrana spisov a dokumentov). Teraz je povinnosťou 

zamestnávateľa riešiť danú situáciu. Na základe rozhodnutia riaditeľky ZŠsMŠ č. 1/2012 zo dňa 

26.9.2012 došlo v zmysle racionalizačných opatrení na ZŠsMŠ Diviacka Nová Ves k zníženiu 

stavu pedagogických zamestnancov z počtu 11 na 9. Táto organizačná zmena, ktorej cieľom je 

zvýšenie efektívnosti práce za súčasného zníženia stavu zamestnancov, sa dotýka jedného miesta 

učiteľa 1.-4. a jedného pracovného miesta na úseku ŠKD. Zamestnanci na ekonomickom úseku 

ZŠsMŠ pracovali počas zastupovania zamestnankyne na PN na 50% úväzok , čo sa osvedčilo. Od 

3.12.2012 nová zamestnankyňa na ekonomickom úseku pracuje na 50% úväzok. Ďalej riaditeľka 

školy požiadala hlavného  kontrolóra o pomoc so zverejňovaním zmlúv a ostatných písomností na 

internete.  

p. Alojz Kráľ, občan: pred 3-4 rokmi kúpil stavebný pozemok pre syna. Na liste vlastníctva bolo 

uvedené: zastavaná plocha a orná pôda. Nakoľko sa pri vypracovaní a jednaní o územnom pláne 

obce dosiahlo, aby oblasť pri židovskom cintoríne nebol ochranný priestor, zostal som 
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prekvapený, že v schválenom územnom pláne obce zakúpený stavebný pozemok nebol zahrnutý 

do bytovej výstavby. Viackrát bolo avizované starostovi obce, že na pozemku plánujem stavať 

a v územnom pláne je pozemok uvedený ako zeleň. 

Ing. Igor Hanuska, poslanec: uviedol, že bol prítomný pri prerokovaní územného plánu obce, 

avšak zo strany p. Kráľa bola vyslovená požiadavka o zrušenie ochranného priestoru pri 

židovskom cintoríne a nie o začlenenie pozemku do bytovej výstavby. Územný plán bol vyvesený 

na úradnej tabuli a na internete. Mohol ho pripomienkovať každý ako aj zúčastniť sa rokovaní na 

obecnom úrade. Jediné možné riešenie je podať písomnú žiadosť, ktorú bude riešiť stavebná 

komisia. 

Ing. Igor Hanuska, občan: uvedená vec je už riešená cez stavebný úrad. Ide o zmenu účelu stavby. 

Ing. Pavol Obert, občan: zaujímal sa o aktuálnosť ohľadom potôčika, čo vedie od pekárne až 

k dolnej zastávke obce. 

Ing. Igor Hanuska, občan: rozhoduje sa o zameraní potoka, zisťujú sa vlastnícke vzťahy. 

Ing. Pavol Obert, občan: informoval sa čo obsahuje položka 312001 v bežných príjmoch rozpočtu, 

či je v nej zahrnutá aj dotácia pre PE-ES n.o.. 

Ing. Iveta Hrivňáková, zamestnanec obce: jedná sa o bežné transfery zo štátneho rozpočtu ako 

napr. dotácie na školstvo, dotácie na vedenie registra obyvateľov a medzi bežnými transfermi je aj 

dotácia pre PE-ES n.o. Jedná sa o dotáciu, ktorá bude požadovaná a prijatá v roku 2013, týkajúca 

sa však roku 2014. 

Ing. Pavol Obert, občan: informoval sa prečo, sprievodný list na MPSVaR podpísala v zastúpení 

p. Macková. 

p. Ivan Kohút, starosta: list bol podpísaný v mojej neprítomnosti a boli z toho vyvodené 

pracovnoprávne dôsledky. 

Ing. Pavol Obert, občan: zaujímal sa, či obec hľadá aj iný spôsob prijatia dotácie na sociálne 

účely. 

p. Ivan Kohút, starosta: hľadá sa aj iná forma poskytnutia dotácie na MPSVaR v Bratislave. 

 

 

11.   Záver. 

 
 Starosta obce ukončil rokovanie OZ poďakovaním sa za účasť všetkým prítomným 

občanom. 

  

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 18. 12. 2012 

 

 

 

 Zapísala:      Ing. Iveta Hrivňáková          .....…………………….. 

 

 

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

 

 

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

 

                           

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

                                          Ivan Kohút                 

                    starosta obce 
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Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa  18. 12. 2012. 

 

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2013. 

 

- Rozpočet Obce Diviacka Nová Ves na rok 2013. 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 3/2012. 


