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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 28. 11. 2019  
 

 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 20:15 hod. 

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

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

Zástupkyňa starostu obce: Mgr. Mária Kiabová 

Starosta obce: Ivan Kohút 

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

Zapisovateľka: Gabriela Macková  

Ostatní prítomní: 3 osoby 

 

 

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. Správa starostu obce o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ. 

   5. Správa o činnosti komisií od posledného zasadnutia OZ. 

   6. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za 2. polrok 2019. 

   7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2020. 

   8. Návrh úprav rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2019. 

   9. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022. 

  10. Návrh Doplnku č. 4 VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne      

        odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves. 

 11. Rôzne. 

 12. Diskusia. 

 13. Záver. 

 

Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      

 

Uznesenie č. 58/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

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 Roberta Žembera 
 

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

(Uznesenie č. 59/2019) 
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3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  
1)  predseda - Daniel Dolník 

2)  člen - Ing. Norbert Hrivňák 

3)  člen - Ing. Miriam Dadíková 

         

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             

 

 Uznesenie č. 60/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti starostu a obecného úradu 

      od posledného zasadnutia OZ 
 

 Citujem starostu obce: 

 

Od posledného zasadnutia OZ boli riešené  tieto veci : 

 

- Projekt: Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v obci Diviacka Nová Ves - 

práce sú ukončené. Boli doriešené všetky náležitosti a požiadali sme o platbu. Následne prebehli 

všetky náležité kontroly z MŽP SR.  Obci bola poukázaná suma podľa zmluvy v plnej výške, čo 

činí 389 115,87 €.  Vlastné zdroje obce: 20 479,78 €. Celková výška investície: 409 595,65 €. 

Projekt neriešil  vnútorné omietky,  podlahy, navyše búracie práce, to všetko je zrealizované. Boli 

na to použité vlastné zdroje obce vo výške 101 519,60 € ( stavebný dozor, dlažba, logá, zábradlie, 

dvere, stavebné práce). Stavebný dozor  v celkovej výške 5 760,- €. Dlažba  1 105,23 €. Označenie 

budovy  571,50 €. Ďalší materiál 312,69 €. Kladenie dlažby  2 998,34 €. Zábradlie vnútorné           

2 493,- €. Vnútorné dvere 3 082,- €. Podlahy, omietky, búracie práce, podhľady  85 196,84 € / táto 

faktúra  je zatiaľ neuhradená /. 

 

Ďalšie prace na MŠ - celkové výdavky 84 776,38 €. Oplotenie a prístupové chodníky, čiže 

stavebná časť bola vo výške 54 218,11 €.Osvetlenie priestoru 5 113,81 €.Výkopové práce  880,- €. 

Asfaltovanie  6 072,66 €.  Výsadba zelene 991,80 €. Rekonštrukcia a oprava oplotenia areálu MŠ 

17 500 € z  toho dotácia z MF SR bola vo výške 4 000 €. Tu to bude ešte navýšené o chodník ku 

vchodovým kuchynským dverám a o trativod budovy MŠ. 

 

- Rekonštrukcia priepustu vo Vrbanoch, celkové výdavky  41 500,63 €. Projektová dokumentácia   

1 390 €. Dopravné projekty  500 €. Zábradlie  4 650 €.  Stavebná časť  30 695,96 €. Projekt 

neriešil napojenia na staré koryto, to činilo 4 264,67 €. 

 

- Novostavba prístrešku (MV SR)  28 585,56 € (dotácia na kapit. výdavky). Bola vyplatená záloha 

p. Chalmovianskemu vo výške 35 000 €. Toto nie je ešte uzavreté. Obec podala ďalšiu žiadosť na 

ostávajúce náklady spojené s dobudovaním prístrešku. Ešte stále bez výsledku. 

 

- Bolo zrealizované zateplenie tribúny vo výške 12 139,43 € / fasáda a označenie budovy /.  Chýba 

tu ešte oplechovanie, ktoré je spravené, ale prerába sa. 

 

Obec zakúpila: 

-  nábytkové zostavy a vozík pre materskú školu v sume 2 021,66 €,  

- oponu dvojdielnu  do na javisko v sále KD v sume  2 895 €. Radlicu šípovú v sume  4 320 €, 

 

 Na záver chcem poďakovať  všetkým predsedom komisií, poslancom OZ, zástupkyni obce, 

členom všetkých komisií, kontrolórovi obce, zamestnancom OcÚ za odvedenú prácu. 
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Konštatujem, že s vašou pomocou sme rok 2019 zvládli na jednotku s hviezdičkou. Srdečná 

vďaka. 
 

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

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú úpravu vzali na vedomie           

a zahlasovali. (uznesenie č. 61/2019) 

 

 

5.  Správu predsedov komisií pri OZ o činnosti komisií od posledného  

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

 

Ing. Miriam Dadíková, predsedníčka KKSVMaŠ podala tieto informácie:    
V období od posledného zasadnutia OZ sa 10.11.2019 uskutočnilo zasadnutie KKVMaŠ,             

na ktorom sa prerokovala organizácia podujatia ,,Príde sv. Mikuláš“ a členovia si rozdelili úlohy. 

 

Ing. Dušan Kohút, predseda stavebnej komisie informoval: 

Komisia od posledného zastupiteľstva aktívne pripravuje investičné projekty pre rok 2020.             

K projektom je zaradená úprava spevnených plôch na vstupe do cintorína v Diviackej Novej Vsi. 

Úprava sa týka výmeny nevhodných šmykľavých povrchov a zmeny združovacieho priestoru pri 

dome smútku. Druhou pripravovanou akciou je rekonštrukcia priepustu na vodnom toku vo 

Vrbanoch pri takzvanom bazéne s aplikovaním podobných riešení ako nižšie na vodnom toku.  

Komisia zároveň načrtla víziu pre nasledujúce roky v oblasti úpravy detských ihrísk, či 

zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky v obci.  

 

Daniel Dolník, predseda finančnej komisie informoval, že komisia zasadala a zaoberala sa 

úpravou rozpočtu obce na rok 2019, čoho výsledkom bolo Rozpočtové opatrenie č. 8/2019,            

č. 9/2019. Ďalej v spolupráci s ekonómkou obce a starostom obce pripravovali návrh rozpočtu 

obce na roky 2020 - 2022, ktorý je predmetom dnešného rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

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

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal poslancov, aby takto predložené správy vzali na vedomie 

a zahlasovali. (uznesenie č. 62/2019) 

 

 

6.   Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol  

      za 2. polrok 2019 

    
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 2019.  Kontrolná činnosť a kontroly  boli  vykonané na základe  

schváleného plánu  kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce  na II. polrok 2019.  

 

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

a VZN, vzdelávanie: 

 

1. Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. 

2. Správa o činnosti a výsledku kontrol za II. polrok 2019. 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. 

4. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020. 

5. Vzdelávanie – semináre ZMO HN, RVC Nitra a RVC Martin: 
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 odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy: 

     (verejné obstarávanie, postavenie a úlohy HK, cieľ a postup kontrolnej činnosti HK, 

finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO, zmeny v odmeňovaní pedagogických 

a odborných zamestnancov). 

 miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

 

7. Účasť na poradách poslancov a zasadnutiach  OZ. 

 

Kontrolná činnosť: 

 

Inventúra pokladne: 

 Inventúru pokladne  vykonala 14. 8. a 28. 10. 2019 inventarizačná komisia v zložení  hlavný 

kontrolór  obce a  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 vykonaných inventúrach sú vypracované podrobné zápisy podpísané 

členmi komisie i zodpovednou pracovníčkou. 

 

Kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce vyhotovených v mesiaci február 2019: 

Ku kontrole boli predložené pokladničná kniha, 52 príjmových a 35 výdavkových 

pokladničných dokladov  vyhotovených v mesiaci február 2019.  

Pri kontrole náhodne vybraných pokladničných operácií za sledované obdobie neboli zistené  

nedostatky. Všetky pokladničné obraty  obce sú chronologicky vedené v pokladničnej knihe, sú 

riadne zdokumentované a sú k nim priložené súvisiace doklady obsahujúce potrebné náležitosti. 

Kontrolovaná je formálna stránka a vykoná základná finančná kontrola  výdavkových 

pokladničných operácií.  

 Pri kontrole pokladničných operácií neboli zistené rozdiely v účtovnom stave finančných 

prostriedkov vedených v účtovnom denníku s doloženými súvisiacimi dokladmi o  výdavkoch. 

 Príjmy tvorili najmä dane a poplatky za KO a DSO, prenájmy priestorov kultúrneho domu, 

správne poplatky (osvedčovanie podpisov a kópii listín) dotácia pokladne z bežného účtu, 

prenájom hrobového miesta. 

 Výdavky tvorili hlavne cestovné náhrady, poštovné,  výplata miezd  za február 2019 

(dohody a p. Gebrlínová), nákup PHM, reprezentačné výdavky, nákup zástav. 

 

Kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v I. polroku 2019: 

 

Obec pri poskytovaní cestovných náhrad musí postupovať podľa zákona č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

 

Ku kontrole boli predložené cestovné príkazy vyhotovené v mesiacoch január až jún 2019 

v počte 19 a  Smernica – vnútorný predpis č. 2/2014 o cestovných náhradách zamestnancov obce 

Diviacka Nová Ves. 

 

- Cestovné náhrady za pracovné cesty boli poskytnuté osobám, ktoré majú nárok na cestovné 

náhrady – starosta obce, zamestnankyne obce, hlavný kontrolór a členovia volebnej komisie pre 

voľby prezidentky SR a do Európskeho parlamentu. 

- Splnené a uvedené na cestovných príkazoch boli základné podmienky  pracovnej cesty: súhlas 

zamestnávateľa na vykonanie pracovnej cesty, miesto nástupu na pracovnú cestu, miesto výkonu 

práce, čas trvania pracovnej cesty , spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty.  

- Dodržaná bola 10-dňová lehota na predloženie vyúčtovanie pracovnej cesty zamestnancom po 

jej ukončení aj 10-dňová lehota vykonania vyúčtovania a vyplatenia náhrad zo strany 

zamestnávateľa. 

- Vo všetkých prípadoch boli preukázateľne a správne vypočítané a doložené nárokové náhrady - 

cestovné náhrady, stravné, parkovanie, diaľničná známka. 
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- Pri vyúčtovaní cestovných nákladov nedošlo k neoprávnenému poskytnutiu cestovných náhrad    

a ani k neoprávnenému kráteniu cestovných náhrad. Tieto sú preukázateľne prevzaté príslušnými 

osobami  a ich výška súhlasí s účtovnou evidenciou v pokladničnej knihe. 

 

Obec pri poskytovaní cestovných náhrad postupovala v súlade so  zákonom č. 283/2002    

Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a vnútornej smernice o cestovných 

náhradách. 

 

Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní vo vybraných zadaných zákazkách  

s nízkou hodnotou v roku 2018: 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) upravuje pravidlá postupu verejného 

obstarávania pri zadávaní  zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, 

zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie 

koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.  

Obec Diviacka Nová Ves je v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona o VO  verejným 

obstarávateľom. 

Zákazka je odplatná zmluva uzavretá medzi obcou na jednej strane a jedným alebo 

viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, 

uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. 

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej  

predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym 

predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie. V roku 2018 bol finančný limit pre zákazku 

s nízkou hodnotou na dodanie tovaru a služieb 50 000,- € bez DPH a na uskutočnenie stavebných 

prác 150 000,- € bez DPH. 

Starosta obce vydal Smernicu – vnútorný predpis č. 1/2017 na uplatňovanie postupov 

verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, služieb a stavebných prác  v zmysle zákona 

NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v podmienkach obce Diviacka Nová Ves zo dňa  31. 05. 2017. (platná do 31. 12. 2018) 

Účelom tejto smernice je zabezpečenie jednotného postupu pri aplikácii zákona o VO pre 

obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, služieb a stavebných prác nie bežne 

dostupné na elektronickom trhovisku. 

 Kontrola bola zameraná na postup obce pri zadávaní zákaziek z nízkou hodnotou na 

obstaranie stavebných prác, na dodržiavanie limitu zadávanej zákazky z nízkou hodnotou, na 

preukázanie, že vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite 

a cene.  

 Ku kontrole boli vybraté tri zákazky z nízkou hodnotou na obstaranie stavených prác. 

Prieskum trhu na vybraného dodávateľa sa uskutočnil formou výziev na predkladanie cenových 

ponúk, ktorá bola hlavným kritériom. 

 

1. Spevnené plochy za budovou obecného úradu v Diviackej Novej Vsi. 

60 499,85 €, Strabag s. r. o. 

2. Úprava okolia budovy obecného úradu – chodník a oplotenie. 

32 462,12 €, Rehak Paving s. r. o. 

3. Výmena oplotenia v časti obce Vrbany v obci Diviacka Nová Ves. 

7 680,- €, Martin Fischer 

 

Dokumentácia z prieskumu trhu formou výziev na predloženie cenových ponúk obsahuje 

- výzvu s opisom predmetu zákazky trom záujemcom, 

- vyžiadanie cenovej ponuky, 

- zriadenie komisie na vyhodnotenie cenových ponúk, 

- záznam z cenových ponúk – vyhodnotenie ponúk, 

- oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, 

- zmluva o dielo s vybraným uchádzačom. 
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 Pri vybraných zákazkách bola vždy vybraná zákazka s najnižšou ponukou, dodržaný bol limit 

pre zákazky z nízkou hodnotou, dodržaný bol postup obce v zmysle Smernice – vnútorný predpis 

č. 1/2017 na uplatňovanie postupov verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, služieb a 

stavebných prác  v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce Diviacka Nová Ves. 

 

Kontrola úhrad nájomného a služieb nájomníkmi v prenajatých priestoroch vo vlastníctve obce  

v roku 2018: 

 

V zmysle § 8 zákona č. 369/1990 Zb. má majetok obce prioritne slúžiť na plnenie úloh obce 

a na verejné účely. Použiť ho však môže aj na podnikateľské účely a dočasne nevyužívaný 

majetok môže obec i  prenajať. Nakladať s majetkom obce týmto posledným spôsobom môže obec 

len  v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

 V súlade s týmto zákonom má obec Diviacka Nová Ves zmluvne prenajaté viaceré obcou 

dočasne nevyužívané priestory a budovy, a to za cenu schválenú obecným zastupiteľstvom.  

 V nájomných zmluvách sú okrem ceny potom určené aj termíny úhrad či splátok za prenájmy. 

Splátka sú dohodnuté a uhrádzané ročne, polročne i štvrťročne. 

 

Prenájom budov a  nebytových priestorov : 

 

1. Nebytový priestor v budove súp. č. 1 (dom kultúry), 13,87 m2, umiestnenie a prevádzkovanie 

telekomunikačného zariadenia 

 nájomník Slovak Telekom, a. s. Bratislava 

 ročná výška prenájmu 416,10 eura 

 uhradené  25. 7. 2018 

2. Nebytové priestory v budove súp. č. 1 (obecný úrad), 41 m2, prevádzkovanie pošty 

 nájomník Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica 

 ročná výška prenájmu 480,84 eura 

 uhradené 25. 10. 2018 

3. Antény na anténnom stožiari na budove ZŠ Diviacka Nová Ves 

 nájomník Ing. Ján Cibula – TimesVT, Prievidza 

 ročná výška prenájmu 120 eur, 

 uhradené 29. 10. 2018 

4. Časť strešnej plochy na budove ZŠ Diviacka Nová Ves 

 nájomník Orange Slovensko, a. s. Bratislava 

 ročná výška prenájmu 3 114,09 eura 

 uhradené 29. 1. 2018 

5. Budova súp. č. 418, k. ú. Vrbany 

 nájomník Daniela Štrbáková – ZELOV (do 30. 4. 2018) 

 ročná výška prenájmu 1 475,46 eura 

 491,82 eura za január až apríl 2018 uhradené  7. 5. 2018 

6. Budova súp. č. 418, k. ú. Vrbany  

 nájomník Natália Siebenstiková – kozmetický salón NATTALY (od 3. 12. 2018) 

 ročná výška prenájmu 1800 eur 

 150 eur za december 2018 uhradené 26. 12. 2018. 

 

    Ročný príjem z prenájmov budov a nebytových priestorov bol v roku 2018 vo výške 4 772,85 €. 

 

Kontrola stavu záväzkov k 30.9.2019 a stav celkového dlhu obce v zmysle § 17 zákona                 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

 

     Obec môže v zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak  
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a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) od 1. 1. 2017 suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma 

splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 

roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej 

správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky 

získané na základe osobitného predpisu. 

 

Úvery obce: 

 

Poskytovateľ 

dotácie 

Rok Výška 

úveru ( € ) 
Zostatok 

k 30. 9. 2019 

Splatnosť 

úveru (rok) 
Investičná akcia 

ŠFRB 2010 895 936,- 664 201,- 2040 výstavba 24 NB 

Prima banka 2010 187 203,- 38 107,- 6/2021 tech. vybavenosť NB 

 

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

sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na 

výstavbu nájomných  bytov (664 201 eur). Ich splácanie je zabezpečené výberom nájomného.     

Celková suma dlhu obce k 30. 9. 2019 je 38 107 eur  a tvorí  4,03 % skutočných bežných 

príjmov (945 024,17 €) z roka 2018. Úverové zaťaženie k 30. 9. 2019 na jedného obyvateľa (1794 

obyvateľov) obce je 21,24 €. 

Ročná splátka istiny z úveru zo ŠFRB v roku 2019 bude 27 878,- € a úrokov vo výške 7 389,- 

€. Ročná splátka istiny z komerčného úveru v Prima banke bude v roku 2019 vo výške 18 073,- € 

a úrokov vo výške 952,- €. Spolu tieto čiastky 54 292,- € tvoria  7,49 % z celkových bežných 

daňových a nedaňových  príjmov v roku 2018, ktoré boli vo výške 724 132,62 €. Táto čiastka teda 

v roku 2019 neprekračuje 25 % skutočných daňových a nedaňových  príjmov  z roku 2018. 

Obec Diviacka Nová Ves dodržuje pravidlá prijímania a splácania návratných zdrojov 

financovania v  súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) a b)  zákona č. 583/2004 Z. z. je 

splnená. 

 

Záväzky voči dodávateľom po splatnosti - pohľadávky nedaňové (nájomné) voči právnickým 

osobám obec nemá. 

 

Daňové pohľadávky - daň z nehnuteľností a poplatok za KO a DSO obec  priebežne vymáha  

formou výziev na zaplatenie a exekučného konania od FO a PO (BPS s. r. o. Nitrica - Cuore,          

2 900,- €). 

 

Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie zmlúv v ZŠ 

s MŠ Diviacka Nová Ves v roku 2018: 

 

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

(ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“) povinnou osobou, ktorá musí 

sprístupňovať a poskytovať informácie, a to zo zákona alebo na  požiadanie.  

Zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám  je ZŠ s MŠ povinná  sprístupňovať informácie 

na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, tak na webovom sídle zriaďovateľa. 

Na svojom webovom sídle je ZŠ s MŠ povinná zverejňovať v zmysle § 5a a 5b zákona aj 

všetky zmluvy, faktúry a objednávky, ktorých zverejňovanie je určené zákonom o slobodnom 

prístupe k informáciám. 

V zmysle § 5a je ZŠ s MŠ povinná  zverejňovať písomné zmluvy, ktoré uzavrela a ktoré  

obsahujú informácie o nakladaní s  finančnými prostriedkami a  majetkom obce. Takéto zmluvy je 

povinná zverejňovať na svojom webovom sídle, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy. Zmluva je 
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účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva 

nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení. 

  ZŠ s MŠ uzatvorila v roku 2018 spolu 9 zmlúv a jeden dodatok k zmluve. 

Všetky zmluvy, ktoré  ZŠ s MŠ  uzatvorila v roku 2018, a ktoré je povinná zverejniť, sú 

zverejnené na webovom sídle  ZŠ s MŠ www.zsdnv.edupage.org 

 

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

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú správu činnosti a výsledku 

kontrol za 2. polrok 2019  vzali na vedomie a zahlasovali.   

(Uznesenie č. 63/2019) 

 

Uznesenie č. 63/2019 

Obecné zastupiteľstvo     b e r i e   n a   v e d o m i e    správu hlavného kontrolóra obce o činnosti 

a výsledku kontrol za 2. polrok 2019. 
 

Uznesenie č. 63/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2020 

 
Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce, aby informoval o pláne kontrolnej činnosti: 

 
 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 2020 na  

tieto kontroly a úlohy: 

 

Kontrolná činnosť HK: 

1. inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce (2x), 

2. kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce, 

3. kontrola dodržiavania zákona o sociálnom fonde v roku 2019, 

4. kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2019, 

5. kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 31. 3. 2020, 

- kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe  k informáciám – zverejňovanie faktúr  za 

II. polrok 2019, 

6. kontrola dodržiavania zákona o sociálnom fonde v roku 2019 v ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves 

v roku 2019. 

 

Plnenie úloh HK: 

- správy o výsledku kontrol, 

- odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce na rok 2019, 

- návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok roka 2020, 

7. účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OZ. 

 

Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v I. polroku 2020 v súlade s  § 20  až § 27   

zákona NR SR č. 357/2015  Z. z. o finančnej kontrole a audite. 

 

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 starosta vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže nemal nikto  

http://www.zsdnv.edupage.org/
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žiadne pripomienky požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie         

č. 64/2019 a dal o ňom hlasovať: 

 
Uznesenie č. 64/2019 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e   plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2020. 

 

Uznesenie č. 64/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

8.   Návrh úprav rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2019 
 

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

ohľadom úpravy rozpočtu obce na rok 2019: 

 

8.1     Rozpočtové opatrenie č. 8/2019: 

 

Uznesenie č. 65/2019 
Obecné zastupiteľstvo      b e r i e    n a   v e d o m i e     zmenu rozpočtu obce na rok 2019 - 

Rozpočtovým opatrením obce Diviacka Nová Ves č. 8/2019 vykonané starostom obce v súlade      

s uznesením č. 15/2019 zo dňa 28.02.2019 nasledovne: 

 

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

 

Úprava bežných príjmov o sumu 10 400 €: 

- Zvýšenie príjmov o sumu 6 400 € u ekon. klasifikácii 111003                                      

  6 400  € Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

- Zvýšenie príjmov o sumu 2 000 € u ekon. klasifikácii 121001                                      

  2 000  € Daň z pozemkov                                                                                                                                                                                                                                                         

- Zvýšenie príjmov o sumu 2 000 € u ekon. klasifikácii 133013                                      

  2 000  € Daň za komunálne odpady a drobné stav. odpady                                                                                                                    

                                                                                                          

Úprava bežných výdavkov o sumu 10 400 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 2 000 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 635005                        

  2 000 €  Údržba a oprava kamerového systému 

- Zvýšenie výdavku o sumu 500 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 637002                              

  500 €  Vyprac. žiadosti o NFP (vodozádržné opatrenia) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 637012                               

  200 € Správne poplatky  

- Zvýšenie výdavku o sumu 4 000 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 611                               

  4 000 €  Tarifná mzda 

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

  500 €  Palivá, mazivá a oleje  

- Zvýšenie výdavku o sumu 3 000 €, funkčná klas. 0640, ekon. klas. 635006                          

  3 000 €  Oprava a údržba verejného osvetlenia poškodeného víchricou 

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 €, funkčná klas. 0810, ekon. klas. 632001                                 

  200 €  Elektrická energia – športové služby  
 

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

 

Úprava kapitálových výdavkov: 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 2 900 €, funk. klas. 0111,  ekon. klas. 713001                      

  2 900 |€  Opona do KD 
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- Zvýšenie výdavkov o sumu 13 500 €, funk. klas. 0810,  ekon. klas. 717002                  

  13 500 €  Rekonštrukcia tribúny TJ 

- Zníženie výdavkov o sumu 16 400 €, funk. klas. 0451,  ekon. klas. 717002                   

  16 400  €  Rek. a modernizácia ciest 
                     

                   
       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. 8/2019  vzali na vedomie a zahlasovali.  

(Uznesenie č. 65/2019) 

 

8.2 Starosta opäť požiadal predsedu finančnej komisie, aby podal informácie ohľadom ďalšej 

úpravy rozpočtu obce na rok 2019: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2019: 

 

Uznesenie č. 66/2019 
Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e     zmenu rozpočtu obce na rok 2019 - Rozpočtovým 

opatrením obce Diviacka Nová Ves č. 9/2019 nasledovne: 

 

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

 

Úprava bežných príjmov o sumu 36 650 €:  

- Zvýšenie príjmov o sumu 36 650 € u ekon. klasifikácii 111003                                   

  36 650  € Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

                                                                                                           

Úprava bežných výdavkov o sumu 2 200 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 2 200 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 633001                        

  2 200 € Inventár 

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

 

Úprava kapitálových výdavkov o sumu 34 450 €:  

- Zvýšenie výdavkov o sumu 17 000 €, funk. klas. 0111,  ekon. klas. 717002               

  17 000 |€ Technické zhodnotenie stavieb – MŠ –práce naviac 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 5 000 €, funk. klas. 0111,  ekon. klas. 717002                   

  5 000 € Úprava okolia MŠ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 11 550 €, funk. klas. 0451,  ekon. klas. 717002               

SUMARIZÁCIA v € 
 

Úprava 

Rozpočet po 

8.úprave 

Bežné príjmy +10 400 989 481 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  53 000 

Bežné výdavky +10 400 510 100 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  373 687 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU  158 694 

Kapitálové príjmy  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 
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  11 550  € Rekonštrukcia priepustu v k.ú. Vrbany 

- Zvýšenie výdavku o sumu 900 €, funk. klas. 0111, ekon. klas. 711001                             

  900 € Nákup pozemkov v k. ú. Vrbany 

 

SUMARIZÁCIA v € 
 

Úprava 

Rozpočet po 

9.úprave 

Bežné príjmy +36 650 1 026 131 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  53 000 

Bežné výdavky +2 200 512 300 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  373 687 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU  193 144 

Kapitálové príjmy        909 670 

Kapitálové výdavky +34 450 1 315 940 

BILANCIA KAPITÁL. ROZPOČTU  -406 270 

Príjmové finančné operácie  326 258 

Výdavkové finančné operácie  113 132 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  213 126 

 ROZPOČET CELKOM  0 

                                                                                                                                               

 Po týchto informáciách starosta vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu tejto úpravy 

rozpočtu. Keďže nemal nikto žiadne pripomienky Následne požiadal predsedu návrhovej komisie, 

aby predložil návrh na uznesenie č. 66/2019 a dal o ňom hlasovať: 

 

Uznesenie č. 66/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

9.   Návrh rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na roky 2020 – 2022  
 

 Starosta informoval, že návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 bol podrobne prejednaný 

na pracovnej porade poslancov OZ, v zákonnej lehote bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

a webovom sídle obce.  

 

 Starosta vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu návrhu rozpočtu. Keďže nemal nikto 

žiadne pripomienky, vyzval hlavného kontrolóra obce, aby k predloženému  návrhu rozpočtu 

obce na rok 2020 a roky 2021 – 2022 zaujal stanovisko.  

 

Ten sa ujal slova: 

           Predložený návrh rozpočtu je formulovaný ako trojročný na roky 2020 – 2022 a  vyjadrujú 

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

2021 a 2022 je  len orientačný a nie je záväzný. 

 

 Návrh rozpočtu  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  

a zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. 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. 

Výdavkovú časť rozpočtu nemá programovú štruktúru (programový rozpočet). Obec nie je 

povinná  ho vytvárať, nakoľko bol zmenený zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, ktorý obciam  pod 2 000 obyvateľov dáva možnosť nezostavovať rozpočet obce 

v programovej štruktúre, pokiaľ o tom rozhodne OZ. 

Súčasťou rozpočtu sú príjmy a výdavky RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, t. j. ZŠ 

s MŠ Diviacka Nová Ves. 
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Bežný rozpočet je navrhovaný ako  prebytkový. Sú v ňom zahrnuté daňové a nedaňové 

príjmy, bežné granty a transfery v rámci verejnej správy. Výdavky sú plánované 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 

najmä s dotáciou na vodozádržné opatrenia a cykloprístrešky Príjem sa očakáva aj s predaja 

pozemkov. Kapitálové výdavky sú plánované hlavne na vybudovanie vodozádržných opatrení  

a cykloprístreškov, úpravu domu smútku, rekonštrukciu mostu vo Vrbanoch,  

Finančné operácie príjmové predstavujú prevody finančných prostriedkov z rezervného 

fondu obce a z fondu prevádzky, údržby a opráv NOB a ich zapojenie do rozpočtu pre rok  2020.  

Ďalej prijatie zábezpek  od  dodávateľov stavebných prác a nových nájomníkov v nájomných 

bytoch. S  komerčným bankovým úverom obec v roku 2020  zatiaľ rozpočet neráta.  

Výdavkové  FO tvoria splátky   istiny z úverov, a to na výstavbu NOB (r. 2040) a ich   

technickú infraštruktúru k NOB (r. 2021), vrátenie povinných zábezpek  dodávateľom stavebných 

prác a odchádzajúcim nájomníkov z nájomných bytov. 

Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu je prebytková. Celkový rozpočet je navrhovaný 

ako vyrovnaný. 

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

platných podmienkach, zohľadňuje očakávané skutočnosti príjmov  a výdavkov v roku 2020. 

 

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

zastupiteľstve vyvesený v úradnej tabuli obce a na internetovom sídle obce 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam  obecnému zastupiteľstvu takto 

predložený rozpočet obce na rok 2020 schváliť. 

            

 Po takto predloženom stanovisku HKO vyzval starosta poslancov OZ k pripomienkovaniu. 

Keďže nemal nikto pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na 

Uznesenie č. 67/2019: 

 

Uznesenie č. 67/2019 
Obecné zastupiteľstvo:       
 

a)    berie na vedomie  odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu  obce  

       na roky 2020 – 2022, 

b)   berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2021 - 2022, 

c)    schvaľuje Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na rok 2020: 
 

SUMARIZÁCIA v € Rozpočet na  

rok 2020 

Rozpočet na  

rok 2021 

Rozpočet na  

rok 2022 

Bežné príjmy 1 009 790 1 048 290 1 048 230 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 52 000 52 000 52 000 

Bežné výdavky 497 450 496 700 504 600 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie 400 000 400 000 400 000 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU 164 340 203 590 195 630 

Kapitálové príjmy 322 000 1 000 1 000 

Kapitálové výdavky  459 200 175 000 187 000 

BILANCIA KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU -137 200 -174 000 -186 000 
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Príjmové finančné operácie 52 000 52 000 52 000 

Výdavkové finančné operácie 79 140 79 140 59 140 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  -27 140 -27 140 -7 140 

Príjmy celkom 1 435 790 1 153 290 1 153 230 

Výdavky celkom 1 435 790 1 150 840 1 150 740 

BILANCIA ROZPOČTU 0 2 450 2 490 

 

Starosta obce dal o predloženom návrhu uznesenia hlasovať.  

 

Uznesenie č. 67/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

 

10.   Návrh Doplnku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014    

        o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

        a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves 

 
 Hlavný kontrolór obce oznámil, že úpravou poplatku za KO sa poslanci zaoberali na 

pracovnej porade a vo VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v obci  Diviacka Nová Ves schválené 11. 12. 2014 Uznesením 

č. 29/2014 sa mení a dopĺňa v § 17 Sadzba poplatku a koeficient, ods. 2 jeho znenie: 0,06831 

eura za osobu a kalendárny deň“ (25,- eur/rok) s účinnosťou od  1. januára 2020. 

 
 Po takto predloženom návrhu VZN vyzval starosta poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

nemal nikto pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na Uznesenie 

č. 68/2019: 

 
Uznesenie č.  68/2019 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e    Návrh Doplnku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia   

č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v obci Diviacka Nová Ves. 

 
Starosta obce dal o predloženom návrhu uznesenia hlasovať.  

 

Uznesenie č. 68/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

11.   Rôzne 

 
        Nasledovnými návrhmi uznesení v bode programu Rôzne, boli poslanci OZ oboznámení na 

pracovnej porade:  

 

11.1   Odkúpenie časti obecného pozemku - Marian Šenšel, Diviacka Nová Ves č. 70 

 

 Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 
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Uznesenie č.  69/2019 

Obecné zastupiteľstvo      

a)  b e r i e   n a   v e d o m i e     žiadosť Mariana Šenšela, bytom Diviacka Nová Ves č. 70 

a Róberty Vavrovej, bytom Hviezdoslavova 11/5, Nováky o odkúpenie časti obecného pozemku 

(podiel 1/3) - p. č. 86/1, k.ú. Vrbany  

 

b)  n e s c h v a ľ u j e   previesť majetok obce z dôvodu  nevysporiadaných vlastníckych vzťahov 

na predmetnom pozemku. 

 

      Po predloženom návrhu uznesenia č. 69/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 69/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

11.2   Odkúpenie časti obecného pozemku - Ing. Jana Huranová, Diviacka Nová Ves č. 78 

 

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

 

Uznesenie č. 70/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

a) b e r i e   n a   v e d o m i e   žiadosť Ing. Jany Huranovej, bytom Diviacka Nová Ves č. 78 

o odkúpenie  časti obecného pozemku cca 170 m² - E-KN p. č. 188    

 

c) s c h v a ľ u j e   v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvod 

hodný osobitného zreteľa)   z á m e r   previesť časť obecného pozemku - E-KN p. č. 188,                 

k. ú. Diviacka Nová Ves 
 

Zdôvodnenie: Pozemok je priľahlý k pozemku žiadateľky na ktorom je zriadená skrinka IS 

(elektrina, plyn) 

 

Podmienkou pri vypracovaní geometrického plánu a zameraním časti pozemku je prítomnosť 

minimálne 2 členov Komisie výstavby, životného prostredia  a ochrany verejného poriadku pri OZ 

Diviacka Nová Ves. 
 

Náklady spojené s prevodom nehnuteľností  hradí kupujúca.   

 

      Po predloženom návrhu uznesenia č. 70/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 70/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

11.3   Odkúpenie časti obecného pozemku - Ing. Ondrej Hagara, Diviacka Nová Ves č. 529 

 

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

 

Uznesenie č. 71/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

a) b e r i e   n a   v e d o m i e   žiadosť Ing. Ondreja Hagaru, bytom Diviacka Nová Ves č. 529 

o odkúpenie  časti obecného pozemku cca 1000 m² - C-KN p. č. 500/2    

 

b)  n e s c h v a ľ u j e    zámer  previesť majetok obce z dôvodu komplexného riešenia využitia 

predmetného územia obce v budúcom období. 
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      Po predloženom návrhu uznesenia č.71/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 71/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

11.4   Odkúpenie obecného pozemku v k.ú. Vrbany - 3 žiadosti 

 

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

 

Uznesenie č. 72/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

a) b e r i e     n a    v e d o m i e     žiadosti  

 Mgr. art. Jany Jazudekovej, Buková 74, 900 27 Bernolákovo,  

 Ing. Mareka Macka, Vrbany 340, Diviacka Nová Ves, 

 Michala Uhlára, Vrbany 341, Diviacka Nová Ves,  

 

o odkúpenie pozemku reg. C - KN, parcela č. 126/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere         

400 m², k. ú. Vrbany 

 

b) s c h v a ľ u j e    v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí (dôvod 

hodný osobitného zreteľa) z á m e r  previesť pozemok reg. C - KN, parcela č. 126/2 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 400 m², k. ú. Vrbany kupujúcej Mgr. art. Jane 

Jazudekovej, bytom Buková 74, 900 27 Bernolákovo za týchto podmienok uvedených 

v kúpnej zmluve a v zmluve o predkupnom práve: 

 

 kúpna cena bude stanovená všeobecnou hodnotou majetku podľa osobitného predpisom 

(znalecký posudok), 

 nehnuteľnosť je určená len na individuálnu bytovú výstavbu, 

 kupujúci/a začne realizovať stavbu RD na predmetnom pozemku do dvoch rokov od vkladu 

vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností v jeho prospech, v opačnom prípade 

sa kupujúci zaviaže, odpredať pozemok po uplynutí dvoch rokov od vkladu vlastníckeho 

práva k pozemku späť obci za rovnakú cenu za akú ho kúpil od obce, 

 obec predáva pozemok s výhradou, že mu ho kupujúci prednostne ponúkne na odpredaj, keby 

na pozemku nemohol alebo nechcel stavať RD a chcel by pozemok odpredať, 

 obec bude mať na základe zmluvy predkupné právo k pozemku v zmysle § 602 Občianske 

zákonníka, k čomu sa kupujúci zaviaže. 

 predkupné právo obce na predmetný pozemok  musí byť zapísané ako obmedzenie na liste 

vlastníctva kupujúceho,  

 

Zdôvodnenie: Obec s využitím predmetného pozemku nepočíta.  

 

Náklady spojené s prevodom pozemku hradí kupujúca. 

 

      Po predloženom návrhu uznesenia č.72/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 72/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

11.5   Zámena pozemkov  Ing. Patrície Suchánkovej a Branislava Chládeckého 

  

 Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 
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Uznesenie č. 73/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

a) b e r i e   n a   v e d o m i e   žiadosť Branislava Chládeckého, Limbova 24, Žilina a Ing. 

Patrície Suchánkovej, Nevädzova 6/F, Bratislava o zámenu pozemkov 

 pozemok KN-C, parcela č. 379/75, ostatná plocha o výmere 403 m2, vo vlastníctve 

Branislava Chládeckého, Limbova 24, Žilina a Ing. Patrície Suchánkovej, Nevädzova 6/F, 

Bratislava  

za 

 

 časť pozemku KN-E, parcela č. 183 (KN-C, parcela č. 181), záhrada o výmere 360 m2, 

 časť pozemku KN-C, parcela č. 182/2 o výmere cca 30 m2, zastavaná plocha a nádvoria 

obe vo vlastníctve obce Diviacka Nová Ves. 

 

b) s c h v a ľ u j e   v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí (dôvod 

hodný osobitného zreteľa) zámenu pozemkov 

 pozemok KN-C, parcela č. 379/75, ostatná plocha o výmere 403 m2, 

vo vlastníctve Branislava Chládeckého, Limbova 24, Žilina a Ing. Patrície Suchánkovej, 

Nevädzova 6/F, Bratislava  

       za 

 časť pozemku KN-E, parcela č. 183 (KN-C, parcela č. 181), záhrada o výmere 360 m2, 

 časť pozemku KN-C, parcela č. 182/2 o výmere cca 30 m2, zastavaná plocha a nádvoria 

obe vo vlastníctve obce Diviacka Nová Ves. 

 

Podmienkou pri vypracovaní geometrických plánov a zameraní pozemkov je prítomnosť 

minimálne dvoch členov Komisie výstavby, životného prostredia  a ochrany verejného 

poriadku pri OZ Diviacka Nová Ves. 

 

Zdôvodnenie:  

Obec s využitím pozemku KN-E, parcela č. 183 nepočíta. Pozemok KN-C, parcela č. 379/75 

je priľahlý k pozemku vo vlastníctve obce. 

 

Náklady spojené so zámenou pozemkov hradia žiadatelia. 

 

 

      Po predloženom návrhu uznesenia č.73/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 73/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

11.6   Kúpa pozemku v k.ú. Vrbany od Jany Iliašovej 

 

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

 

Uznesenie č. 74/2019 

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   kúpu pozemku - parc. reg E-KN, p. č. 187, orná pôda 

o výmere 4032 m² od predávajúcej Jany Iliašovej, rod. Trgiňovej, bytom Ul. Clementisa 252/18, 

Prievidza za cenu 0,20 € /1m² v celkovej sume 806,40 €.  
 

      Po predloženom návrhu uznesenia č.74/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 74/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 
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11.7   Kúpa pozemku v k.ú. Vrbany od Jany Iliašovej 
 

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

 

Uznesenie č. 75/2019 

Obecné zastupiteľstvo     

I.    s c h v a ľ u j e    zámer odpredať Lukášovi Minichovi, bytom A. Hlinku 445/21, Prievidza 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvod hodný osobitného 

zreteľa)  
 

 časť pozemku reg. C - KN, parcela č. 459/1 – vodný tok, vo výmere cca 891 m²,  

k. ú. Vrbany 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúci.  

 

  Zdôvodnenie:  

S využitím predmetného pozemku obec nepočíta. Pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku 

vo vlastníctve žiadateľa. 

 

II.   p o v e r u j e    starostu obce zverejniť v zmysle  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí  zámer previesť majetok obce -  pozemky uvedené v bode I. z dôvodu hodného  

osobitného zreteľa. 

 

Po predloženom návrhu uznesenia č.75/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 75/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

11.8   Odmeny poslancom OZ a členom komisií 
 

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

 

Uznesenie č. 76/2019 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    vyplatenie mimoriadnych odmien za rok 2019 

predsedom a členom Komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, 

Komisie finančnej a podnikateľských aktivít, Komisie kultúry, sociálnych vecí, vzdelávania 

mládeže a športu pri OZ Diviacka Nová Ves nasledovne: 

 

- predseda komisie – poslanec OZ  300,- EUR 

- predseda komisie – neposlanec OZ  300,- EUR 

- člen komisie – poslanec OZ   300,- EUR 

- člen komisie – neposlanec    150,- EUR 

 

Po predloženom návrhu uznesenia č.76/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 76/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

11.9   Prenájom sály KD za účelom hudobného koncertu 

 Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 
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Uznesenie č. 77/2019 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e   poplatok za používanie majetku obce - prenájom 

nebytových priestorov - sála KD s kuchyňou za účelom usporiadania hudobného koncertu vo 

výške 200,- € s platnosťou od 1.1.2020. 

 

 Po predloženom návrhu uznesenia č. 77/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 77/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

12.   Diskusia  
 

Starosta vyzval riaditeľku ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves Mgr. Zdenu Knyblovú, aby 

poinformovala o činnosti ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves: 

 

Mgr. Zdenu Knyblová, riaditeľku ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves informovala:  
 

Štatistika: ZŠ 56 žiakov MŠ 53 detí= 109 žiakov a detí 

                 ŠKD 35 detí – 1 oddelenie 

Počet zamestnancov 21 z toho pedagogických 12 ( 9 na plný úväzok a 3 na znížený) 

a nepedagogických 9 ( 1 ekonómka, 1 školník, 3 upratovačky – 1 polovičný úväzok, 1 vedúca ŠJ- 

znížený úväzok a 3 kuchárky, z toho jedna pomocná cez projekt ÚPSVaR). 

 

Výchovno – vzdelávací proces: 

V MŠ plnia program ISCED0 a v ZŠ ISCED1. ISCED1 – zameranie ANJ- nový predmet 

Angličtina hravo v 1. a v 2. ročníku. Metóda CLiL-  zavádzanie prvkov  ANJ do vyuč. predmetov. 

 

Personálna oblasť:   100% kvalifikovanosť zamestnancov v ZŠ aj MŠ, zvyšovanie odbornosti na 

vzdelávaniach , riaditeľka ZŠ  a zástupkyňa MŠ ukončili funkčné vzdelávanie. 

 

Akcie ZŠ: 

súťaže – matematické – Pytagoriáda, Všetkovedko, Matemat. klokan, informatická- Ibobor, 

umelecké – Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska  

exkurzie – Jankov vŕšok, Uhrovec – uhrovské múzeum, Pamätná izba Ľ. Štúra, A. Dubčeka, 

planetárium Žiar nad Hronom, Hornonitrianska knižnica, Hornonitrianske múzeum, ZOO Bojnice 

Spolupráca – CPPPaP Prievidza a súkromná poradňa Zem. Kostoľany, COOP Jednota a Nestle 

Prievidza – sponzorsky sladkosti do balíčkov na Mikuláša, Dopravná polícia – beseda, vojaci – 

Deň detí, spolupráca so ZŠ Diviaky nad Nitricou – beseda s M. Tóthom, Máša a medveď, Energia 

zblízka- fyzika, Spievajže si spievaj – manželia Hlbockí, projekt Kozmix, karneval, súťaž 

o Vianočnú diabolku, Vianočné trhy, Mikuláš, Mikulášsky koncert Nováky, Čítajme si navzájom, 

imatrikulácia prvákov, projekt Záložka do knihy spája, Tekvičkové popoludnie – tvorivé dielne, 

Polícia nie je strašiak, Stretnutie s J. Polákom a jeho rodinou, Farebný týždeň, Európsky týždeň 

športu, Didaktické hry v prírode  

 

Materiálno-technická oblasť: 

Oprava terasy – búracie práce – pán Jančo – 1755,- €, vývoz odpadu- refakturácia z obce - 680,- €,     

pán Masaryk – šalung, betónovanie- 2 037,- €, nerezové zábradlie 2 989,- €, nábytok do MŠ 

6 250,- €, obec zaplatila 2 021,- €, dvere do miestností na poschodí ZŠ – 12 ks – 1 742,- €, 

maľovanie dvoch tried, marmolitové sokle- 1 000,- €, nové lavice do 1. roč. 660,- €, prvky 

detského ihriska – lumpáreň a trojhojdačka 7 100,- €, 6 000,- € z projektu COOP Jednota –

Podpora miestnych lokalít, z 2% daní- vahadlová hojdačka a lanová pyramída, zálohové faktúry za 

plyn 934,- €, elektrina 463,- €, telefón 60,- €, voda štvrťročne – tento rok sme zaplatili 815,- €, 
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licencie na programy (Datalan, Vema, WINDHM, aSc Agenda, školská jedáleň) 802,- €, 

zodpovedná osoba 300,- € ročne, spotrebný tovar, čistiace prostriedky, pod. Všetky faktúry sú 

zverejnené na web stránke školy. 

 

PhDr. Róbert Géczy, hlavný kontrolór obce upozornil na neprehľadnú križovatku v obci pri 

Pizzerii 3vio z dôvodu plného oplotenia a odporučil umiestniť zrkadlo na verejné priestranstvo pri 

p. Gamanovej, ktoré by zobrazovalo hlavnú cestu od Majera do Diviak n./ Nitricou. 

 

Tiež sa zaujímal o možnosť zmeny Územného plánu obce, z dôvodu zaradenia viacerých 

pozemkov na pozemky pre individuálnu výstavbu. 

 

Starosta obce, Ivan Kohút sa vyjadril, že v roku 2020 by mala byť daná výzva na získanie 

dotácie na zmeny Územného plánu obce. Obec by sa do výzvy zapojila, nakoľko máme od 

občanov doručených viac žiadostí o zmenu ÚPO.  

 

Ing. Norbert Hrivňák, poslanec OZ vyjadril nespokojnosť nad neustálym parkovaním 

motorových vozidiel  na miestnych komunikáciách v obci.  

 Poslanci sa dohodli na stretnutí v januári - februári 2020, kde vyzvú na stretnutie aj 

občanov, ktorí na MK parkujú vozidlá a dohodnú sa na vyriešení uvedenej situácie. 

 

V diskusii neboli zaznamenané žiadne príspevky: 

 

 

11.   Záver 
 

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

zastupiteľstva poďakovaním sa za účasť všetkým zúčastneným.  

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa:  28.11.2019 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:      Mgr. Mária Kiabová ...................................... 

 

         Robert Žember  ...................................... 
 

                           

 

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

                                 Ivan Kohút                 

                   starosta obce 

 

 

 

 

Prílohy k zápisnici:   

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 28. 11. 2019 

  - Doplnok č. 4 VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne      

  odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves 

- Rozpočet obce na rok 2020 - 2022 


