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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 21. 10. 2019  
 

 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 18:40 hod. 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: Ing. Miriam Dadíková, Daniel Dolník, 

Ing. Igor Hanuska, Ing. Norbert Hrivňák, Mgr. Jana Masaryková, Robert Žember 

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupkyňa starostu obce: Mgr. Mária Kiabová 

Prítomný hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy 

Neprítomní poslanci OZ:  

Zapisovateľka: Gabriela Macková  

 

 

 

1.  Otvorenie 
 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves otvoril starosta obce 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 úprav rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2019. 

   5.  Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácii za účelom realizácie projektu  

        ,,Prepojenie hromadnej motorovej a cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania  

        uzamykateľných prístreškov pre bicykle v obci Diviacka Nová Ves“    

   6.  Diskusia. 

   7.  Záver. 

 
Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      

 

Uznesenie č. 53/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

 Starosta obce určil za zapisovateľku Gabrielu Mackovú. Za overovateľov zápisnice 

a uznesení určil Mgr. Máriu Kiabovú a Ing. Miriam Dadíkovú 
 

Určenie zapisovateľky a overovateľov uznesení a zápisnice vzalo OZ na vedomie. 

(Uznesenie č. 54/2019) 
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3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

 

-  predseda: Daniel Dolník 

-  člen: Mgr. Jana Masaryková 

-  člen: Robert Žember 

       

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             

 

 Uznesenie č. 55/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

4.   Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2019 
  

 

Starosta obce vyzval predsedu finančnej komisie Daniela Dolníka, aby podal informácie ohľadom 

úpravy rozpočtu obce na rok 2019 Rozpočtovým opatrením č. 7/2019: 

 

a) Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2019: 

 

Úprava bežných príjmov o sumu 13 766 €:  

- Zvýšenie príjmov o sumu 5 866 € u ekon. klasifikácii 312001                                      

  5 866  € BT – Dotácia na stravovacie návyky detí (ÚPSVaR)                                                                                                                                           

- Zvýšenie príjmov o sumu 7 200 € u ekon. klasifikácii 133013                                      

  7 200 € Daň za komunálne odpady a drobné stav. odpady                                                                                                                    

- Zvýšenie príjmov o sumu 700 € u ekon. klasifikácii 221004                                            

  700 € Správne poplatky 

                                                                                                         

Úprava bežných výdavkov o sumu 8 950 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 3 000 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 635005                        

  3 000 € Údržba a oprava kamerového systému 

- Zvýšenie výdavku o sumu 600 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 631001                              

  600 € Tuzemské cestovné náhrady 

- Zvýšenie výdavku o sumu 300 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 642014                               

  300 € Príspevok jednotlivcovi 

- Zvýšenie výdavku o sumu 2 000 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 637015                          

  2 000 € Poistenie majetku obce 

- Zvýšenie výdavku o sumu 2 000 €, funkčná klas. 0510, ekon. klas. 637015                          

  2 000 € Poistenie dopr. prostriedkov - BRKO 

- Zvýšenie výdavku o sumu 500 €, funkčná klas. 0510, ekon. klas. 634001                                

  500 € BRKO – palivá, mazivá a oleje 

- Zvýšenie výdavku o sumu 250 €, funkčná klas. 0820, ekon. klas. 637004                                

  250 € Kultúrna komisia – všeob. služby  

- Zvýšenie výdavku o sumu 100 €, funkčná klas. 0112, ekon. klas. 637012                               

  100 € Finančné služby (dotačné účty) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 100 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 637012                               

  100 € Správne poplatky  

- Zvýšenie výdavku o sumu 100 €, funkčná klas. 0320, ekon. klas. 634002                               

  100 € Požiarna ochrana – servis vozidla 
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Úprava bežných výdavkov ZŠ s MŠ o sumu  5 866 €:  

- Zvýšenie bežných výdavkov ZŠ  o sumu 5 866 €                                                               

  5 866 € Bežné výdavky – stravovacie návyky detí (ÚPSVaR)  

 

b) Úprava kapitálového rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2019: 

 

Úprava kapitálových príjmov o sumu 1 050 €: 

- Úprava príjmov o sumu 1 050 € u ekon. klasifikácii 233001                                             

  1 050 Príjmy z predaja pozemkov (Oršula Peter) 
 

SUMARIZÁCIA v € 
 

Úprava 

Rozpočet po 

7. úprave 

Bežné príjmy 13 766 979 081 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou       53 000 

Bežné výdavky 8 950 499 700 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie 5 866 373 687 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU  158 694 

Kapitálové príjmy 1 050 909 670 

Kapitálové výdavky  1 281 490 

BILANCIA KAPITÁL. ROZPOČTU  -371 820 

Príjmové finančné operácie  326 258 

Výdavkové finančné operácie  113 132 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  213 126 

 ROZPOČET CELKOM  0 

                                                                              

      Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú úpravu rozpočtu obce na rok 

2019 - Rozpočtovým opatrením č. 7/2019  vzali na vedomie a zahlasovali.  

 

Uznesenie č. 56/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

5.   Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácii za účelom  

      realizácie projektu ,,Prepojenie hromadnej motorovej a cyklistickej  

      dopravy prostredníctvom budovania uzamykateľných prístreškov pre  

      bicykle v obci Diviacka Nová Ves“    
 
Starosta informoval o možnosti zapojiť sa do výzvy na získanie nenávratného finančného 

príspevku pre projekt ,,Prepojenie hromadnej motorovej a cyklistickej dopravy prostredníctvom 

budovania uzamykateľných prístreškov pre bicykle v obci Diviacka Nová Ves“ 
 

Následne požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie č. 57/2019: 

 

Uznesenie č. 57/2019 
Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e      

a)  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácii za účelom realizácie projektu ,,Prepojenie 

hromadnej motorovej a cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania uzamykateľných 

prístreškov pre bicykle v obci Diviacka Nová Ves“ realizovaného v rámci Výzvy C2                   
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- Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - 

zariadení a opatrení (odstavné zariadenia pre bicykle); 

b)   zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške najmenej 5 % 

z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov týkajúce sa predloženého projektu 

s názvom “Prepojenie hromadnej motorovej a cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania 

uzamykateľných prístreškov pre bicykle v obci Diviacka Nová Ves “  

d)   zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 
 

 

 Po predloženom návrhu uznesenia č. 57/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ 

k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik žiadne pripomienky, dal o ňom hlasovať. 

 

Uznesenie č. 57/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

6.   Diskusia  
 

V diskusii neboli zaznamenané žiadne príspevky: 

 

7.   Záver 
 

 Keďže sa do diskusie nik neprihlásil, starosta obce ukončil rokovanie obecného 

zastupiteľstva poďakovaním sa za účasť všetkým zúčastneným.  

 

 

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa:  21.10.2019 

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:       Ing. Miriam Dadíková ...................................... 

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

                           

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 21. 10. 2019 


