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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 10. 12. 2013.  
 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

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

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: Daniela Štrbáková,  Mgr. Zdena Knyblová, 

Ľubomír Hagara, Daniel Dolník, Mgr. Jana Masaryková, Mgr. Mária Kiabová, Ing. Norbert 

Hrivňák, Ing. Igor Hanuska 

Starosta obce: p. Ivan Kohút 

Zástupca starostu obce: Peter Iliaš 

Neprítomný:  

Hlavný kontrolór obce: PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Gabriela Macková  

Ostatní:  30 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 o činnosti komisií. 

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

7.  Návrh plánu kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2014. 

8.  Návrh zmeny rozpočtu obce Diviacka Nová Ves rozpočtovým opatrením č. 5/2013. 

9.  Návrh rozpočtu Obce Diviacka Nová Ves na rok 2014. 

10.  Rôzne. 

11.  Diskusia. 

12.  Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 34/2013 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení. 
 

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

určil Danielu Štrbákovú a Mgr. Máriu Kiabovú. 

 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice vzalo OZ na vedomie. 

 

3.  Voľba návrhovej komisie. 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, a to:  

predseda: Daniel Dolník  a členovia: Ľubomír Hagara a Ing. Norbert Hrivňák. 
 

Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             viď. Uznesenie č. 35/2013 
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4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 
 

Starosta podal nasledovné informácie: 

 

V krátkosti zhodnotil rok 2013. Bol to rok pre obec vcelku úspešný.  

- Na základnej škole sa podarilo dokončiť stropný podhľad a osvetlenie, čiže celé poschodie je 

s novým stropom a novým osvetlením. Nanovo sa vymaľovala celá škola aj s jedálňou, to všetko 

v hodnote 23 867,88 Eur. Tieto prostriedky boli vybavené z havarijných fondov Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

- Bola vykonaná oprava oplotenia na futbalovom ihrisku v hodnote 3 050 Eur.  

- Pokračovalo sa v prácach na výstavbe celo-dedinskej ČOV v hodnote 73 684,22 Eur. Z toho 

70 000,- Eur sa obci podarilo vybaviť z Environmentálneho fondu Bratislava a 3 684,22 Eur bola 

spoluúčasť obce. 

- Boli vymenené okná na celej budove materskej školy a aj na budove kultúrneho domu, kde boli 

menené aj vstupné a balkónové dvere. To všetko v hodnote 23 805,40 Eur.   

- Na celom kultúrnom dome a aj na OcÚ boli namontované lapače snehu v hodnote 822,72 Eur.  

- Bola vykonaná rekonštrukcia vnútorných priestorov kultúrneho domu - zníženie a zaizolovanie 

stropu, výmena elektroinštalácie, nanovo prerobené vykurovanie až do kotolne, kompletne 

oškriabané omietky, zasieťkované a ostierkované, nové  zábradlie na balkóne. To všetko v hodnote 

61 312,76 Eur. 

- Bola vykonaná rekonštrukcia domu smútku z vonkajšej strany. Nasieťkované a nastierkované steny, 

obnovené nátery, vymenené zvody, ríny, oplechovanie. To všetko v hodnote 5 050,27 Eur.  

- Bol prepracovaný projekt splaškovej kanalizácie v hodnote 9 960,00 Eur. 

Boli aspoň z časti opravené tie najkritickejšie miesta na miestnych komunikáciách a to v hodnote 

2 700 Eur. 

- Z časti bol nainštalovaný nový softvér pre dane, účtovníctvo, registratúru v hodnote 2 280 Eur. 

- Okrem iného obec  spláca novovybudované multifunkčné ihrisko, po 500 Eur mesačne, za rok to 

činí čiastku 6 000 Eur. Celková suma ktorú obec musí za multifunkčné ihrisko zaplatiť činí čiastku 

23 000 Eur. Do dnešného dňa sme zaň zaplatili 12 000 Eur. Čiže ostáva nám uhradiť ešte 11 000 Eur. 

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

 

Rekapitulácia: 

Do obce sa podarilo vybaviť finančné prostriedky vo výške 104 917,88 Eur, v tom je aj 8 000 Eur, 

ktoré obci boli schválené na výjazdovom rokovaní vlády SR v Handlovej. 

Z vlastných zdrojov sa preinvestovalo 109 615.37 Eur 

Splátka úveru činila 30 000 Eur 

Vlastne sumár činí 244 533,25 Eur (7 366 808,70 Sk) 

 

Stav na účtoch OcÚ k 10.12.2013: 

Bežný účet VÚB                      68 699,65 Eur - z toho fond opráv 6942,97 Eur 

Bežný účet PRIMA banka         4 589,37 Eur 

Dotačný účet VÚB                            0,97 Eur 

rezervný fond                           10 000,00 Eur 

garančný fond                          25 147,52 Eur 

sociálny fond                                 349,73 Eur 

 

 Na záver starosta poďakoval zamestnancom obce, všetkým poslancom OZ, členom komisií, 

hlavnému kontrolórovi obce, pracovníkom ZŠ ale aj MŠ, všetkým predsedom a všetkým členom 

jednotlivých organizácii, podnikateľom a všetkým ostatným, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom 

nápomocný pri rozvoji našej obce v roku 2013.   

 

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

    hlavného kontrolóra obce. 
 

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

 

Daniel Dolník, predseda finančnej komisie oznámil, že komisie zasadala 1x, kde sa zaoberali 

návrhom úpravy rozpočtu na rok 2013 a návrhom rozpočtu obce na rok 2014 a roky 2015-2016. 

 

Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka sociálnej komisie informovala, že sociálna komisia od 

poslednej verejne schôdze monitorovala počet nezamestnaných občanov a občanov v hmotnej núdzi, 

ktorí v zmysle účinnosti novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi od  01.01.2014 budú vykonávať 

dobrovoľnícku činnosť alebo menšie obecné služby pre obec , alebo rozpočtovú a príspevkovú 

organizáciu, ktorej zriaďovateľom obec a to  v rozsahu 32 hodín mesačne. 

    Na základe zistených údajov bolo zistené, že úrade práce je v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

107 občanov našej obce. Počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi, ktorých sa bude týkať 

vykonávanie dobrovoľníckych prác a menších obecných služieb v zmysle účinnosti novely zákona 

o pomoci v hmotnej núdzi je 31 poberateľov, z toho: 

1 rodina 

1 dôchodca 

2 náhradné výživné  

27 jednotlivcov  

    V súčasnosti na aktivačných prácach vykonávaných na základe dohody medzi obcou a občanmi sa 

zúčastňuje 10 občanov. 

        Súčasne v tomto štvrťroku vykonávala poradenskú činnosť občanom našej obce, ktorí sa ocitli 

v nepriaznivej sociálnej situácii a ich situáciu bolo potrebné riešiť vo forme pomoci v hmotnej núdzi, 

alebo vo forme peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktoré spadajú do kompetencie  Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny Prievidza, pracovisko Nováky. 

           

Mgr. Mária Kiabová, predsedníčka KKVMaŠ informovala, že komisia zasadala 4 x, kde sa členovia 

zaoberali prípravou slávnostného otvorenia zrekonštruovaných priestorov kultúrneho domu, 

prípravou akcie pre deti ,,Mikuláš“ a uskutočnením zájazdu na divadelné predstavenie ,,Tisícročná 

včela“ do Nitry.  

 

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 podal tieto informácie o činnosti a  výsledkoch kontrol:  

 

       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 na základe  schváleného plánu  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  na II. 

polrok 2013.  

 

Plnenie úloh,  spolupráca pri vypracovaní  základných organizačných pravidiel, smerníc obce 

a VZN, vzdelávanie: 

 

1. Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013. 

2. Správa  o činnosti a výsledku kontrol. 

3.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 

4.  Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 a roky 2015 a 2016. 

5. Daň z nehnuteľností a tvorba VZN  (vzdelávací seminár v RVC Nitra). 
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6. Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (vzdelávací seminár v RVC Nitra). 

7. Účasť na poradách poslancov a zasadnutiach OZ. 

 

Kontrolná činnosť: 

 

a) Inventúra pokladne: 

 

Inventúru  pokladne  vykonala  4. 12. 2013  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. 

 

b)  Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 30. 9. 2013: 
  

Obec uzatvorila v roku 2010 s DEXIA bankou (teraz Prima banka) Zmluvu o termínovanom 

úvere č. 42/042/10 vo výške do 187 203,13 € za účelom výstavby technickej vybavenosti pre 24  

nájomných bytov v dvoch bytových domoch – prístupová komunikácia, parkovacie plochy, 

rozšírenie verejného vodovodu, prípojky a dažďovej kanalizácie. Úver je dlhodobý, s dobou 

splatnosti do 23.6.2021. Čerpanie úveru bolo podmienené podaním písomnej žiadosti o čerpanie 

úveru, na základe čoho pri splnení ďalších podmienok bol úver poskytnutý na účet vedený 

v Prima banke. Úročenie úveru je zabezpečené revizibilno úrokovou sadzbou (základná sadzba    

+ úrokové rozpätie 1,4 % p.a.). Splátky úrokov a istiny sú pravidelné mesačné.  

 

Stav úverového  záväzku k  1. 1. 2013:       160 100,- € 

Bežné príjmy za rok 2012:        632 537,- € 

Mesačná splátka:              1 506,- € 

Splatená istina za rok 2013:         18 073,-  €(2,85 % z bežných príjmov za rok 2012) 

Zostatok úveru k 31. 12. 2013:        142 027,- € 

Počet obyvateľov:        1 765 

Úverové zaťaženie k 31. 12. 2013:  80,46 €/ obyvateľ 

 

Obec uzatvorila v roku 2010 so ŠFRB Bratislava Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru 

za účelom výstavby nájomných bytov č. 3017/278/2010. Výška priznaného úveru bola 

895 936,58 €, úroková sadzba 1% p.a. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov odo dňa 

otvorenia účtu banke. Čerpanie úveru bolo podmienené podaním písomnej žiadosti o poskytnutie 

podpory zo ŠFRB, na základe čoho pri splnení ďalších podmienok bol úver poskytnutý na účet 

v Prima banke. Uver bol v plnej výške zabezpečený počas realizácie stavby bankovou zárukou 

vystavenou Prima bankou a po kolaudácii (06.10.2011) je zabezpečený zriadením záložného 

práva k bytovým domom v prospech ŠFRB. Obci bol v zmysle Dodatku č. 3 k zmluve                   

č. 307/278/2010 zo dňa 14.06.2010 povolený v období od 01.06.2011 do 30.11. 2011 odklad 

splátok a bola zmenená  výšky splátky z 2 881,69 € na 2 938,99 €. 

 

Stav úverového záväzku  k  1.1. 2013:     850 260,- € 

Splatená istina za rok 2013:                                    24 197,- € 

      Stav úveru k 31. 12. 2013:                                    826 063,- €  

 

           V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa do celkovej sumy dlhu 

obce nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu nájomných  bytov vo 

výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné 

byty. 

 

    Krátkodobé záväzky po splatnosti voči dodávateľom obec k 30. 9. 2013 nemá.  
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Daňové pohľadávky a poplatky za KO a DSO: 

 

 daň z nehnuteľností  - jedna právnická osoba vo výške  2 474,18 eur a 7 fyzickým osobám spolu 

vo výške 509,50 €,  

 komunálny odpad a drobný stavebný odpad -  23 fyzických osôb spolu vo výške 773, 03 €, 

 daň za psa -  jedna fyzická osoba vo výške 7 €. 

  

Pohľadávky sa priebežne vymáhajú. 

 

Pohľadávky nedaňové (nájomné) voči právnickým osobám obec nemá. 
 

 Po predložení týchto informácii starosta vyzval poslancov OZ, aby podali pripomienky príp. 

návrhy. Keďže pripomienky nikto nepodal, požiadal poslancov OZ, aby správu hlavného kontrolóra 

obce o činnosti a výsledku kontrol vzali na vedomie. 

 

 

7.  Návrh plánu kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra obce na  

     1. polrok 2014. 
 

 Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil tento návrh: 
 

            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  2014 na 

nasledovné kontroly a úlohy: 

 

Kontrolná činnosť a  plnenie úloh HKO : 

 inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce (2x), 

 kontrola výberu príspevkov od zákonných zástupcov detí a žiakov v ZŠ s MŠ  Diviacka Nová 

Ves, 

 kontrola dodržiavania zákona o sociálnom fonde, 

 kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách, 

 odborné stanovisko k návrhu  záverečného účtu obce za rok 2013, 

 návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok roka 2014, 

 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 vyzval starosta poslancov OZ, aby podali pripomienky. Keďže nik 

nepodal žiadne pripomienky, námietky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na 

uznesenie a následne dal o ňom hlasovať: 

 

Uznesenie č. 36/2013 

OZ    s c h v a ľ u j e    plán kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2014. 

 

 

8.  Návrh zmeny rozpočtu obce Diviacka Nová Ves rozpočtovým  

     opatrením č. 5/2013. 
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 Starosta obce dal slovo predsedovi finančnej komisie, aby informoval o zmene rozpočtu obce, 

Rozpočtovým opatrením obce Diviacka Nová Ves č. 5/2013. 
 

Ten stručne informoval, že zmeny sa týkali nasledovne:  

 

a) Úprava bežných príjmov vo výške 4 000 € bez zmeny bežného rozpočtu 

 

Ek. klasifikácia 221004 ostatné administratívne poplatky          -  4 000 € 

Ek. klasifikácia 121002 daň zo stavieb                                        + 4 000 € 

 

b) Navýšenie bežných príjmov o sumu 12 000 € 

 

Ek. klasifikácia 212003 príjmy z prenájmu                              +  10 000 € 

Ek. klasifikácia 292008 príjmy z odvodov z hazard. hier            + 2 000 € 

 

c) Navýšenie bežných výdavkov o sumu 12 000 €, pričom ide o úpravu normatívnych 

prostriedkov zo strany Okresného úradu Trenčín, odbor školstva vykonanú v mesiaci 11/2013 

(normatívne financovanie +2 512 €, vzdelávacie poukazy 46 €, odchodné      + 1 703 €, 

príspevok na výchovu v MŠ + 15 €, 5% zvýšenie platov podľa nariadenia vlády 1 942 €) 

a navýšenie výdavkov na originálne kompetencie o sumu 5 782 € 

d)  (odchodné p. Vrbanová, p. Baková, p. Hagarová) 

 

Funkčná klasifikácia 09111,09121,09501 a 09601                  + 12 000 € 

 
Uznesenie č. 37/2013 

OZ    s c h v a ľ u j e     zmenu rozpočtu obce Diviacka Nová Ves rozpočtovým opatrením č. 5/2013 

nasledovne: 

 

SUMARIZÁCIA v € Rozpočet 

2013 

Úprava 

1 

 

 

Úprava 

2 

 

 

Úprava 

3 

 

 

Úprava 

4 

 

 

Úprava 

5 

Rozpočet 

po úprave 

Bežné príjmy 563776    +6300 +9527 +32850   +12000 624453 

Vlastné príjmy RO s právnou 

subjektivitou 8000 

 

    

8000 

Bežné výdavky 319216 

 

+59527 -1 585    377158 

Výdavky na prenesené a 

originálne kompetencie 200000 +6300 

   

  

 

+12000 218300 

PREBYTOK BEŽNÉHO 

ROZPOČTU 52560 

 

    

36995 

Kapitálové príjmy 400000 

 

-10000 -274000 +4000  120000 

Kapitálové výdavky  426000 

 

-50000 -217200 +4000  162800 

SCHODOK 

KAPITÁLOVÉHO 

ROZPOČTU 

             

        

    -26000        

 

    

-42800 

Príjmové finančné operácie 18370 

 

 +32365   50735 

Výdavkové finančné operácie 44930 

 

    44930 

SCHODOK/PREBYTOK   

Z FINANČNÝCH 

OPERÁCII  -26560 

 

    

5805 

ROZPOČET CELKOM 0 

 

    0 
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9.  Návrh rozpočtu Obce Diviacka Nová Ves na rok 2014. 

 
 Starosta oznámil, že predtým, ako sa OZ bude zaoberať návrhom rozpočtu obce na rok 2014, je 

potrebné prijať nasledovný návrh uznesenia ohľadom programovej štruktúry rozpočtu. Odovzdal 

slovo predsedovi návrhovej komisie, aby predložil návrh uznesenia a následne dal o ňom hlasovať: 

 
Uznesenie č. 37/2013 

OZ    s c h v a ľ u j e    v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samospráve zostavenie a predkladanie  rozpočtu obce Diviacka Nová Ves bez programovej 

štruktúry. 

 

Starosta vyzval predsedu finančnej komisie, aby predložil komentár k návrhu rozpočtu:   

 
 Bežný rozpočet na rok 2014 bol tvorený s prebytkom 49 680 €, pričom sa vychádzalo 

z predpokladanej  skutočnosti plnenia rozpočtu za rok 2013. Najväčší podiel bežných príjmov 

predstavuje stále príjem z podielových daní zo ŠR, hoci podľa webovej stránky MF SR nie je 

k dnešnému dňu zverejnený príjem z podielových daní pre obce a mestá na rok 2014. Obec ráta 

s uvedeným príjmov vo výške vo výške 310 000 €. 

 Predpokladá sa zníženie bežných príjmov u položky daň za komunálne odpady v dôsledku 

zníženia nedoplatkov dane za komunálny odpad za predchádzajúce obdobia (2002-2012) o sumu        

4 000 €. 

 Z dôvodu zníženia nedoplatkov na nájme hrobových miest a  vysporiadania nájmu bytov 

s Benetom sa o sumu  5 000 € znižujú príjmy z prenájmu. 

 Nižšie príjmy sa v bežnom rozpočte predpokladajú u ostatných administratívnych poplatkoch 

z dôvodu zmeny zákona o hazardných hrách, čo sa však prejaví vo vyšších príjmoch z odvodov 

z hazardných hier. 

 

 Výdavky bežného rozpočtu: 

Navrhované výdavky bežného rozpočtu na rok 2014 vo zvýšenej miere kopírujú predpokladané 

skutočné výdavky roku 2013. Rozdiely sú len v nepatrnej výške. 

 Navýšenie rozpočtu oproti predpokladanej skutočnosti roku 2013 u položky mzdy verejnej 

správy vyplynulo z  preplatenia riadnej dovolenky a ráta sa s so zamestnaním aspoň 1 osoby nad 50 

rokov z radov uchádzačov o zamestnanie.  

 U bežných výdavkoch však došlo  k navýšeniu rozpočtu položky verejnej správy Poistenie 

majetku, nakoľko od r. 2013 má obec poistený všetok majetok. 

 U kapitoly 0112 Finančná a rozpočtovacia oblasť, audit došlo k navýšeniu rozpočtu oproti 

predchádzajúcemu obdobiu  o sumu 500 € z dôvodu,  že platba za audit je v závislosti od celkových 

výnosov obce. 

 V kapitole 0520 Nakladanie s odpadovými vodami sa navýšili bežné výdavky o skoro 6 000 

z dôvodu, že obec predpokladá zamestnať 2 zamestnancov na protipovodňových prácach na dobu      

6 mesiacov, pričom v r. 2013 obec mohla s príspevkom od úradu práce zamestnať zamestnancov iba 

na 2 mesiace. 

  

 Kapitálový rozpočet na rok 2014 je navrhovaný ako schodkový vo výške 51 300 €. 

V kapitálových príjmoch sa ráta z dotáciou na stavebné práce na ČOV z envirofondu vo výške 

100 000 €. V kapitálových výdavkoch sa plánuje s nákupom spoločného softvéru pre účtovníctvo 

a dane, evidenciu obyvateľstva a kataster. 1. časť softvéru bola uhradená v roku 2013, zvyšná časť je 

rozpočtovaná pre rok 2014. V kapitálových výdavkoch sa ďalej ráta s realizáciou ČOV vo výške 

dotácie a 5% krytie vlastnými zdrojmi, dokončenie rekonštrukcie kuchyne, splátky multifunkčného 

ihriska a vybudovanie prechodu pre chodcov. 
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 Prebytkom finančných operácií ako aj prebytkom bežného rozpočtu by mala byť vykrytý 

schodok kapitálového rozpočtu na rok 2014. Celkový rozpočet obce na rok 2014 je teda navrhovaný 

ako vyrovnaný. 

 

 Po týchto informáciách vyzval starosta hlavného kontrolóra obce, aby predložil svoje 

stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Diviacka Nová Ves na roky 2014 a roky 2015 a 2016: 

 

           Predložený návrh rozpočtu je formulovaný ako trojročný na roky 2014– 2016  

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

na roky 2015 a 2016 je  len orientačný a nie je záväzný. 

Návrh rozpočtu na rok 2014 je vypracovaný  a jeho štruktúra i obsah má požadované 

členenie, ktoré predpisuje zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v platnom znení. 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. V kapitálových príjmoch obec ráta 

s dotáciami na ďalšiu etapu výstavby ČOV. Tieto príjmy budú spolu s vlastnými zdrojmi na tento 

účel v kapitálových výdavkoch aj použité. Kapitálové výdavky sú ďalej navrhované na rekonštrukciu 

kultúrneho domu, realizácie prechodu pre chodcov do MČ Vrbany, na splátku polyfunkčného ihriska 

a zakúpenia nového programového vybavenia pre OcÚ. 

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

zapojenie do rozpočtu pre rok  2014.  S  komerčným bankovým úverom obec v roku 2014 neráta. 

Výdavkové  FO sú všetko splátky   istiny z dlhodobých úverov  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 2014. 

 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 2014 schváliť. 
 

Po tomto stanovisku predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie a následne dal starosta 

o ňom hlasovať: 

 

Uznesenie č. 38/2013 

OZ    s c h v a ľ u j e     rozpočet Obce Diviacka Nová Ves na rok 2014: 

 

SUMARIZÁCIA v € 

 

 

ROK 2014 

  
ROK 2015 

  
ROK 2016 

  

Bežné príjmy 602 106 582 990 582 990 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 8 000 8 000 8 000 

Bežné výdavky 354 126 339 026 339 026 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie 206 300 206 300 206 300 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU 49 680 45 664 45 664 

 

      

Kapitálové príjmy 100 000     
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Kapitálové výdavky  151 300     

SCHODOK KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 51 300 0 0 

 

      

Príjmové finančné operácie 46 760 

  Výdavkové finančné operácie 45 140 45 664 45 664 

PREBYTOK/SCHODOK  Z FINANČNÝCH 

OPERÁCII 1 620 -45 664 -45 664 

ROZPOČET CELKOM 0 0 0 

 

 

10.  Rôzne. 
 

 Starosta  informoval, že je potrebné zmeniť poplatky za prenájom nebytových priestorov 

poskytované obcou Diviacka Nová Ves z dôvodu zrekonštruovaných priestorov kultúrneho domu. 

Z tohto dôvodu bolo potrené zrušiť doteraz platný cenník schválený v roku 2011. Požiadal predsedu 

finančnej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 39/2013 

OZ    r u š í    Uznesenie č. 25/2011 zo dňa 21. 01. 2011, ktorým sa schválili poplatky za prenájom 

sály KD, zasadačky KD a vestibulu KD a vyhlasovanie v miestnom rozhlase. 

   
 Predseda finančnej komisie následne predložil návrh nového sadzobníka úhrad. Starosta 

vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže nemal nikto žiadne pripomienky požiadal 

predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 40/2013 

OZ    s c h v a ľ u j e   Sadzobník úhrad za používanie majetku obce – prenájom nebytových 

priestorov a za služby poskytované obcou Diviacka Nová Ves: 

   

     Sála kultúrneho domu s kuchyňou: 

 

Svadba: 

- pre občanov s trvalým pobytom v obci:    

- pre občanov bez trvalého pobytu v obci:    

 

150,- €    

250,- € 

Ples, tanečná zábava, stužková slávnosť:   250,- € 

Rodinné oslavy a výročia: 

- pre občanov s trvalým pobytom v obci:    

- pre občanov bez trvalého pobytu v obci:    

 

100,- € 

150,- € 

Kar: 

- pre občanov s trvalým pobytom v obci:      

- pre občanov bez trvalého pobytu v obci:      

 

50,- € 

80,- € 

Propagačné akcie a prezentácie:     50,- € 

Predvolebná kampaň, míting, valné zhromaždenia: 100,- € 

Športové účely: 

- zumba, stolný tenis, joga a pod. 
 

  5,- € / hod. 

 

    Zasadačka KD s kuchyňou: 

 

- rodinné posedenie pre občanov s trvalým pobytom v obci: 

- rodinné posedenie pre občanov bez trvalého pobytu v obci: 

30,- € 

50,- € 

 

    Bez použitia kuchyne: 
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Zasadačka KD - propagačné akcie a prezentácie: 8,- € / hod. 

Predaj tovaru v sále KD:             150,-€  

Predaj tovaru vo vestibule KD:    50,- € 

 

    Služby: 

 

Vyhlasovanie v miestnom rozhlase:               

- pre občanov s trvalým pobytom v obci:    

- pre občanov bez trvalého pobytu v obci:    

 

2,- € /1 relácia 

4,- € /1 relácia 

 

 

10.   Diskusia. 
 

Do diskusie sa zapojili títo občania: 

 

Daniel Dolník, poslanec OZ poďakoval starostovi obce za dobre vykonanú prácu v tomto roku, čo je 

vidieť v obci, poslancom OZ za dobrú spoluprácu a kolektív, predsedom a členom komisií 

a zamestnancom obce, osobne Ing. Hrivňákovej za dobre vykonanú prácu na ekonomickom úseku. 

 

Alena Kováčová, ekonómka ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves informovala, že 3.12.2013 jej bola 

doručená výpoveď – okamžité skončenie pracovného pomeru za závažné porušenie pracovnej 

disciplíny. Opýtala sa Mgr. Zdeny Knyblovej na základe čoho podpísala ako zamestnanecký 

dôverník, súhlas na jej výpoveď z pracovného pomeru.  

 

Mgr. Zdena Knyblová, poslankyňa OZ povedala, že výpoveď jej nepodpísala. 

 

Alena Kováčová, ekonómka ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves tvrdila opak. Starosta vraj robil nátlaky, 

aby bola prepustená a žiadal to aj od Mgr. Marcely Divékyovej, aby to spravila, čo potvrdila. V to 

čase bola riaditeľka ZŠ s MŠ. Po ½ roku sa p. Divékyová vzdala funkcie. O nedlho starosta vodil        

p. Matulákovú po škole a predstavoval ju ako budúcu pani riaditeľku. Nebolo to korektné. Svoju 

nezákonnú výpoveď z pracovného pomeru dala k súdu a súd vyhrala. Zaujíma ju, ako a z akých 

prostriedkov bude vyplatená. Pani Matuláková je poslala list, aby sa p. Kováčová dostavila do ZŠ 

4.12.2013 ale list prevzala 5.12.2013. Keď sa do ZŠ dostavila, nebola ochotná p. Matuláková s ňou 

komunikovať, vraj nemá čas. Doniesla jej priepustky, OČR ktoré si ani neprefotila. Je zvedavá, ako 

je bez toho spravia mzdu. Všetci sa na p. Matulákovú sťažujú a boja sa jej.  

 

PhDr. Anna Matuláková, PhD., riaditeľka ZŠ s MŠ jej neustále oponovala. 

 

Ivan Kohút, starosta do tejto debaty vstúpil, všetkých oboznámil, že s vyrozumením súdu sú 

oboznámení a riešenie pracovno-právnych vzťahov ZŠ s MŠ nepatrí na rokovanie OZ. Dodal, že 

v súčasnej dobe sa škola rozbehla a p. Matulákovú vtedy nepredstavoval ako riaditeľku, lebo 

riaditeľku volí Rada školy a nemohol vtedy ešte vedieť, ako voľby dopadnú. V roku 2012 sú výdavky 

na školu stále nižšie ako v predošlé roky. MŠ navštevuje 60 detí, bola do pracovného pomeru prijatá 

ďalšia p. učiteľka a škola kúpila veľa zariadenia a vybavenia, čo v minulosti nebolo možné z dôvodu 

nedostatku fin. prostriedkov. Pani Kováčovej bol vyplácaný 13, 14, a 15 plat od roku 2005 a dostali 

ich viacerí zamestnanci školy. Veľa finančných prostriedkov sa minulo na platy. V decembri mu 

zavolali, že nemajú finančné prostriedky na zakúpenie uhlia pre MŠ a v januári si nadelili 15. plat.  

 

Mgr. Marcela Divékyová, bývalá riaditeľka ZŠ s MŠ dodala, že finančné prostriedky neboli na nič, 

lebo sa riešila havarijný stav strechy školy, tieklo do budovy na vrchné poschodie. Spýtala sa, či je 

v škole vykonaná inventarizácia majetku. Má informácie, že inventarizácia nie je doteraz vykonaná. 

Keď bola ona vo funkcii riaditeľky, mala na vykonanie mimoriadnej inventarizácie 10 dní.  
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Ivan Kohút, starosta potvrdil slová p. Divékyovej, že do školy naozaj tieklo. Finančné prostriedky, 

ktoré boli určené aj na údržbu školy, boli použité na odmeny zamestnancov. 

 

Mgr. Slomkowska, bývalá riaditeľka ZŠ s MŠ povedala, že finančné prostriedky na prenesené 

kompetencie sú dané z ministerstva školstva sú určené na platy a réžiu. Z tých peňazí sa predsa nedá 

opraviť strecha, vymaľovať vnútorné priestory budovy. Kúpili sa nové školské lavice, opravil sa 

komín a pece. Peniaze, ktoré boli určené na platy, tak sa na platy použili. Otvorene sa o nich hovorilo 

na obecnom zastupiteľstve a schválili sa.  

 

PhDr. Anna Matuláková, PhD., riaditeľka ZŠ s MŠ sa spýtala pani Slomkowskej, komu sa dávali 

v škole dohody o vykonaní práce. 

 

Mgr. Slomkowska, bývalá riaditeľka ZŠ s MŠ povedala, že dohody o VP sa dávali školníkovi, za 

vzdelávacie poukazy a anglický jazyk.  

 

PhDr. Anna Matuláková, PhD., riaditeľka ZŠ s MŠ dodala, že Okresný súd v Prievidzi presne 

popísal, ako škola fungovala, aké boli nedostatky v účtovníctve, bolo porušených niekoľko zákonov, 

nariadení a usmernení. 

 

Zuzana Dolníková, občianka sa spýtala, aká je výška prehratej sumy a ako bude vyplatená pani 

Kováčovej. 

 

Ivan Kohút, starosta odpovedal, že ušla mzda bude pani Kováčovej vyplatená z rozpočtu ZŠ s MŠ 

z roku 2013.  

 

Margita Baková, vychovávateľka v školskom klube detí (ŠKD) v ZŠ s MŠ sa tiež vyjadrila, že 

dostala výpoveď z pracovného pomeru z nadbytočnosti počas PN. Reagovala na terajší úsudok 

rodičov, že sú nespokojní so ŠKD. ŠKD navštevovalo veľa detí a rodičia boli s ich prácou spokojní. 

V tejto dobe má škola veľmi zlý úsudok v celej doline. Dodala, že sa jej vypláca 5–mesačný plat, ako 

keby bola v práci. Čiže za ŠKD idú 2 platy a fyzicky pracuje iba jeden zamestnanec.  

 

PhDr. Anna Matuláková, PhD., riaditeľka ZŠ s MŠ jej reagovala, že nedostala výpoveď počas PN. 

To sa ani nedá, keď je niekto na PN - je v tzv. ochrannej dobe. Ani prerokovanie výpovede 

o nadbytočnosti so zamestnancom a dôverníkom nemôže byť počas PN zamestnanca. 

 

Jozef Hagara, občan pochválil starostu a poslancov OZ za to, že krásne zrekonštruovali priestory 

kultúrneho domu. Keď bol on v minulosti v poslaneckom zbore, tiež chcel, aby sa vykonala 

rekonštrukcia, ale stále nebolo na to dostatok finančných prostriedkov. Je rád, že sa to podarilo, za čo 

im ďakuje. Tiež reagoval na predchádzajúce príspevky a skonštatoval, že pracovno-právne vzťahy 

v škole by si mala riešiť pani riaditeľka a nemali by sa riešiť na verejnom zasadnutí, pretože 

nezainteresovaných občanov to nezaujíma, lebo nevedia, o čo konkrétne ide. Ich zaujíma, čo sa 

v obcí urobilo, na čom sa momentálne pracuje a aké sú priority obce do budúcna. 

 

PhDr. Anna Matuláková, PhD., riaditeľka ZŠ s MŠ povedala, že finančná situácia v škole bola zlá 

a keď sa chcú ušetriť finančné prostriedky, musí sa aj prepúšťať. Dá sa ušetriť jedine na prevádzke 

a odvodoch. Pani Kováčová dostala výpoveď za neplnenie si pracovných povinností, na ktoré vo 

svojej správe poukázala audítorka Ing. Katarína Šašková.  

 

Ing. Pavel Obert, občan vyslovil kritiku na riadenie obce a starostu prirovnal ku Josephovi 

Goebbelsovi. Ďalej sa spýtal, na čo sú členovia Rady školy, nech sa k momentálnej situácii v škole 

vyjadria. Zaujíma ho, ako je v tejto dobe riešené vedenie miezd a účtovníctva, keď škola nemá 

ekonómku. Či im niečo hovorí ochrana osobných údajov. 

 

Anna Bartíková, predsedníčka Rady školy sa vyjadrila, že Rada školy sa nemôže vyjadrovať 

k pracovno-právnym záležitostiam v škole. Rada školy volila pani riaditeľku z toho dôvodu, že chceli 
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zmenu k lepšiemu. V MŠ bolo vždy viac detí ako v ZŠ a aj napriek tomu MŠ nato finančne doplácala 

– uberalo sa im na školských pomôckach. Rodičia si dávali deti do iných ZŠ, mimo obce. Dodal, že 

by očakávala od pani riaditeľky trochu pokory. Predsa každý pracuje, robí chyby. Mohla by viac 

komunikovať s rodičmi, deťmi a aj zamestnancami o práci. Pýtať sa na ich názory. Dodala, že sú 

v ponuke aj manažérske kurzy pre riaditeľov ZŠ. Konanie pani riaditeľky sa odráža aj na 

nespokojnosti rodičov. 

 

 PhDr. Anna Matuláková, PhD., riaditeľka ZŠ s MŠ na to reagovala, že takýmto spôsobom na 

pracovných poradách fungujú. Nemajú s tým  problém. 

 

Ing. Pavel Obert, občan sa opäť spýtal, kto v škole vedie účtovníctvo. 

 

PhDr. Anna Matuláková, PhD., riaditeľka ZŠ s MŠ mu odpovedala, že je to vecou školy. Situácia sa 

rieši tak, aby táto vec bola pre školu prospešná. 

 

Ing. Pavel Obert, občan ešte dodal, že v správe od audítorky Šaškovej boli uvedené informácie, že 

v účtovníctve zistila bežné účtovné chyba, ktoré sa dajú rýchlo opraviť. V tejto správe bola pani 

Kováčová vykreslená v zlom svetle. Ďalej upozornil na zverejnenú zápisnicu zo zasadnutia OZ so 

septembra a októbra. V oboch mesiacoch je rovnaká. Obrátil sa na pani Mackovú, aby to opravila. 

 

Mgr. Mária Kiabová, poslankyňa OZ na celú diskusia zareagovala tak, že celý rok obecné 

zastupiteľstvo usilovne pracovalo, majú pekné výsledky a nikto ich nepochváli, až na pána Hagaru. 

Prítomných zaujímajú len problémy v škole. V obecnom zastupiteľstve je už 7 rokov a je jej zle 

z toho, keď vidí, ako sa najväčší nepriatelia teraz spájajú. Je to veľké pokrytectvo.  

 

Ing. Norbert Hrivňák, poslanec OZ upozornil prítomných, že sa majú pýtať na konkrétne veci, ktoré 

sa týkajú programu rokovania OZ– rozpočtu, financovania a pod., a nie len riešiť školu. 

 

Ing. Pavel Obert, občan sa spýtal pani Kiabovej, či vie, čo je to paranoja. Že ona ňou vraj trpí, keď 

zisťovala u ekonómky školy Gymnázia, kde pani Kiabová pracuje, čo tam pán Obert robil, že určite 

zisťoval u ekonómky nejaké informácie o našom obecnom úrade.  

 

Mgr. Mária Kiabová, poslankyňa OZ na to reagovala, že čo je na tom zlé, keď sa to spýtala. Ľudia 

predsa medzi sebou komunikujú. 

 

Margita Baková, vychovávateľka v školskom klube detí (ŠKD) v ZŠ s MŠ na margo školy ešte 

dodala, že obec je zriaďovateľom školy a poslanci majú problém vysvetliť.  

  

Anna Bartíková, predsedníčka Rady školy dodala, že je veľmi dôležité, aby sa rozprávalo o škole 

z toho dôvodu, že od nového roku ma byť v platnosti zákon o minimálnom počte žiakov na škole. Je 

dôležité, aby sa deti v škole udržali, aby ich rodičia nadávali do iných škôl.  

 

PhDr. Anna Matuláková, PhD., riaditeľka ZŠ s MŠ  konštatovala, že vie o novele školského zákona, 

ktorý stanovuje minimálny počet detí v triedach ZŠ. Na našej základnej škole sa to týka jednej triedy. 

Zriaďovateľ môže takúto triedu dofinancovať z vlastných zdrojov. Veľa obcí volí takýto postup, lebo 

im záleží na tom, aby škola v obci bola. Z tohto hľadiska nebude obec ako zriaďovateľ školy jediná 

v okolí, ktorá zvolí takýto postup.   

 

 

Ivan Kohút, starosta sa vyjadril, že jemu a aj poslancom OZ záleží na tom, aby sa škola v obci 

zachovala. Vybavili finančné prostriedky na havarijný stav školy. Škola bola v dezolátnom stave. 

Teraz je pekne zrekonštruovaná. Keby obci nezáleží na fungovaní školy, mohla požiadať školský 

úrad o určenie školského obvodu a naši žiaci by školu navštevovali v inej obci, alebo meste. Ak 

nebude dostatok finančných prostriedkov na prenesených kompetenciách školy, doplatí ich obec. 

Poslanci OZ aj starosta urobili všetko preto, aby sa mohli zobrať do MŠ všetky prihlásené deti. 
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Z toho dôvodu vytvorili ďalšiu triedu v ZŠ, kde sú predškoláci. 

 

Anna Bartíková, predsedníčka Rady školy na záver skonštatovala, že kultúrny dom je pekne 

zrekonštruovaný, tiež to bolo potrebné, ale do ZŠ a MŠ denne chodí veľa detí a je potrebné aj tam 

investovať.  

 

Ivan Kohút, starosta dodal, že v obci je veľa obecných budov, ktoré treba zrekonštruovať, lebo sa do 

nich neinvestovalo min. 20 rokov. Všetko sa nedá urobiť naraz. Aj naďalej budú pokračovať 

s údržbou v ZŠ a MŠ. Záverom vyslovil požiadavku na Radu školy, aby ho na zasadnutia prizývali, 

aby sa veci ihneď riešili.  

 

 

Keďže sa už nikto z prítomných do diskusie nezapojil, pristúpilo sa k ďalšiemu bodu 

programu. 

 

 

11.   Záver. 

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

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 10. 12. 2013 

 

 

 

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

 

 

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

 
        Mgr. Mária Kiabová  ...................................... 
 

 
                           

      

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

-  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 10. 12. 2013. 

-  Rozpočtové opatrenie obce Diviacka Nová Ves č. 5/2013. 

-  Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na rok 2014. 

 


