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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 28. 02. 2019 
 

 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 19:50 hod. 

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

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

Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Mária Kiabová, Robert Žember 

Starosta obce: Ivan Kohút 

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

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

   5. Správa predsedov komisií pri OZ o činnosti komisií od posledného zasadnutia OZ. 

   6. Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2019. 

   7. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

   8. Návrh Doplnku č. 5 Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2013 o financovaní originálnych   

       kompetencií obce na úseku školstva  

   9. Rôzne. 

 10. Diskusia. 

 11. Záver. 

 

Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      

 

Uznesenie č. 1/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

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

určil Ing. Miriam Dadíkovú, Mgr. Janu Masarykovú. 
 

Určenie zapisovateľky a overovateľov uznesení a zápisnice vzalo OZ na vedomie. 
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3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

-  predseda Daniel Dolník 

-  člen Ing. Norbert Hrivňák 

-  člen Ing. Igor Hanuska 

         

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             

 

 Uznesenie č. 2/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu 
 

 

Citujem starostu obce: 

 

,,Od posledného zasadnutia OZ boli v obci riešené  tieto veci : 

 

- Ako som informoval na poslednom OZ, že Obec sa zapojila do projektu: Zníženie energetickej 

náročnosti objektu Materskej školy v obci Diviacka Nová Ves. Obec veci doriešila. Po kladnom 

stanovisku správy z kontroly, obec uzavrela zmluvu s realizátorom a odovzdala stavenisko 

realizačnej firme. Mali sme  spoločné stretnutie s rodičmi, ale aj s riaditeľkou ZŠ s MŠ, či 

personálom MŠ. Dohodli sme sa, že deti k 01.04. 2019 budú presťahované do základnej školy. 

Následne sa začne komplexná obnova budovy, ktorá potrvá do 30.07. 2019.  Predmetom projektu 

je zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu, výmena otvorových konštrukcií ktoré nie sú 

vymenené, kompletná výmena vykurovania, uzemnenie, výmena rín a oplechovania, zábradlia, 

obkop základov, elektroinštalácie a rekuperáciu vzduchu pre spätné získanie tepla. Bude to 

obnova nevydaných rozmerov od postavenia budovy. 

 

- Čo sa týka projektu : Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci 

Diviacka Nová Ves, obec musela zrušiť VO a museli sme súťažiť nanovo. Druhá súťaž bola bez 

radlice a zametacej kefy, čo boli neoprávnené výdavky voči projektu. V správe z kontroly  nám 

vytkli aj preosievacie sito. To znamená, že nám bolo uznané: traktor, prekopávač, štiepkovač, 

nosič kontajnerov, 5 ks kontajnerov, mobilná kompostáreň, teleskopický nakladač. Zariadenie 

v celkovej sume 435 720 eur. Z tejto sumy naša spoluúčasť je 21 786 eur.  Momentálne dávame 

dokopy zmluvy s dodávateľom, ktoré potom odošleme  ku kontrole na MŽP SR. Následne ak bude 

všetko v poriadku, začneme dovážať techniku. 

 

- V obci prebieha posledná etapa výmeny rozhlasového vedenia, či rozhlasov samotných. Je to 

najväčší rozsah prác, čo sa týka výmeny. Tým pádom by bolo všetko vymenené v celej obci. 

Akcia bude v sume 7 674 € . 

 

- Bola vykonaná výmena zábradlia popri chodníku pri p. Márii Gamanovej vo výške 1 600 € . 

 

- Prebieha výmena autobusových zástaviek. Tie predošlé boli z roku 2002 a spodné plechy boli už 

zhrdzavené. Suma za dielo je vo výške 11 400 eur. 

 

- Na cintoríne vo Vrbanoch bola vymenená časť oplotenia v dĺžke asi 30 metrov  a to vo výške 

7 680 €. 

 

- Bola realizovaná aj výmena dopravného značenia v obci  v hodnote 10 938,96 €. 
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- Riešime otvorenie mostu vo Vrbanoch pri p. Vavrovej. 

 

- Ďalej bol spracovaný výškopis a polohopis pre územie cintorína v Diviacka Nová Ves v okolí 

domu smútku“.  

 

Rekapitulácia investičných akcií v obce v roku 2018: 

 

Názov akcie 
Finančné krytie 

obcou 

Získané príspevky, 

dotácie obcou 
Cena diela celkom 

Spevnené plochy pri obecnom 

úrade 

60 499,25 € 0,00 € 60 499,25 € 

Zníženie energetickej náročnosti 

OcÚ a KD 

20 064,59 € 367 875,27 € 387 939,8 € 

Dobudovanie kamerového 

systému  

3 066,80 € 10 000,00 € 13 066,80 € 

Drevený prístrešok v amfiteátri 9 804,53 € 0,00 € 9 804,53 € 

Rekonštrukcia miestneho 

rozhlasu 

6 328,80 € 0,00 € 6 328,80 € 

Rekonštrukcia objektu OcÚ a KD 59 901,59 € 0,00 € 59 901,59 € 

Úprava okolia OcÚ – chodník a 

oplotenie 

58 068,34 € 0,00 € 58 068,34 € 

Výmena oplotenia na pohrebisku 

v časti obce Vrbany 

7 680,00 € 0,00 7 680,00 € 

BRKO – stavebná časť 0,00 € 40 581,26 € 40 581,26 € 

Protipovodňový vozík 0,00 € 14 318,54 € 14 318,54 € 

Oprava tribúny TJ 1 200 € 10 800 € 12 000 € 

Drobný hmotný majetok 7 782,50 € 0,00 € 7 782,50 € 

 

Investované prostriedky spolu 

 

234 396,40 € 

 

443 575,07 € 

 

677 971,47 € 

 

 

 Na záver starosta poďakoval všetkým predsedom komisií, poslancom OZ, zástupkyni obce, 

členom všetkých komisií, kontrolórovi obce a zamestnancom OcÚ za ich prácu. 

 

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. 

 

 

5.   Správa o činnosti komisií pri OZ Diviacka Nová Ves 
 

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

 

Ing. Miriam Dadíková, predsedníčka KKSVVMaŠ podala tieto informácie:     
Komisia zasadala od posledného zasadnutia OZ 3x. 

Na svojich zasadnutiach sa zaoberala prípravou nadchádzajúcich kultúrnych podujatí: 

 

Fašiangy 1.-2. marca 

- zabezpečenie fašiangovej zábavy v KD,  

- spolupráca na organizácii fašiangového sprievodu po obci a časti obce Vrbany s L. Vavrom, 

organizáciami (DHZ, o.z. KREATIV ŠTÚDIO, ZO SZZP, mládežou a jednotlivcami..) a príprava 

programu spojeného s tradičným „pochovávaním basy“ 
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Uvítanie detí do života – 10. marca o 16,00 h. 

- kultúrny program 

- zabezpečenie grafického návrhu a tlače pozvánok a pamätných listov… 

 

Novianske dni – 24.-25. augusta 

- oslovenie umeleckých zoskupení a jednotlivcov, prieskum obsadenosti termínu a cien za  

  vystúpenie 

- oslovenie domácich účinkujúcich (o.z. KREATIV ŠTÚDIO, Novejsanka..) 

- detské vystúpenia: TM dance company, tanečná škola Paškovcov… 

- divadielko pre deti:  Severka - Nováky 

- Dychová hudba Lutilka, Gizela Oňová, Nebeská muzika z Terchovej... 

 

V oblasti sociálnych vecí členka komisie Mgr. Jana Masaryková vykonávala poradenskú činnosť 

starostovi obce a občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. 
 

 

Ing. Dušan Kohút, predseda stavebnej komisie informoval:  

Členovia komisie výstavby počas uplynulých mesiacov vykonávali individuálne rokovania so 

starostom obce, prípadne potencionálnymi dodávateľmi prác a služieb s cieľom posunu stupňa 

prípravy stavieb pre rok 2019. Komisia priebežne konzultovala so starostom obce a s dodávateľom 

prístrešok pre autobusové zastávky technické riešenie. Zastávky boli osadené dňa 22.2.2019 

pričom počas nasledujúcich týždňov bude dokončené osvetlenie a polepy zastávok.  

Dňa 26.2.2019 sa uskutočnilo rokovanie s potencionálnym dodávateľom prístrešku pre hasičskú     

a záchrannú techniku, s cieľom vysvetliť požiadavky obce a taktiež získať informácie                     

o materiáloch, technológii a postupe prác. 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční operatívne počas mesiaca marec k téme realizácie mostného objektu 

vo Vrbanoch. 

 
Daniel Dolník, predseda finančnej komisie informoval, že komisia sa od posledného 

zastupiteľstva konaného 12/2018 zasadala dvakrát. Na stretnutiach sme sa zaoberali  úpravami 

rozpočtu obce na rok 2018 - RO č. 10/2018 a úpravami rozpočtu obce na rok 2018 - RO č.1 a č.2. 

Ďalej sa zaoberali prípravou krokov a riešením otázok ohľadom plánovaných investičných akcii   

v obci,  realizácie prístrešku pre komunálnu a požiarnu techniku a prác pri znížení energetickej 

náročnosti objektu materskej školy. 

 

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. 

 

 

6.   Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2019 
  

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

ohľadom úpravy rozpočtu obce na rok 2018 a 2019: 

 

6.1   Zmena rozpočtu obce na rok 2019 - Rozpočtové opatrenie č.10/2018: 

 

1. Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2018: 

 

Úprava bežných príjmov o sumu 21 240 €: 

- Zvýšenie príjmov o sumu 7 000 €, ekon. klas. 312012                                                      

  7 000 € Normatívne finančné prostriedky (dofinancovanie) 

- Zvýšenie príjmov o sumu 16 000 €, ekon. klas. 111003                                                  
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  16 000 €  Výnos dane z príjmov územnej samosprávy                                                                                                                                                        

- Zvýšenie príjmov o sumu 230 €, ekon. klas. 292017                                                            

  230 € Vratky z ročného zúčtovania ZP - Dôvera 

- Zvýšenie príjmov o sumu 10 €, ekon. klas. 133012                                                               

  10 € Daň za užívanie verejného priestranstva 

- Zníženie príjmov o sumu 2 000 €, ekon. klas. 292008                                                      

  2 000 € Príjmy z odvodov z hazardných hier 

 

Úprava bežných výdavkov o sumu 3 740 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 890 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 633006                          

  890 € Všeobecný materiál 

- Zvýšenie výdavku o sumu 2 020 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 637026                    

  2 020 € Odmeny obecného zastupiteľstva 

- Zvýšenie výdavku o sumu 120 €, funkčná klas. 0840, ekon. klas. 632002                          

  120 € Dom smútku – vodné 

- Zvýšenie výdavku o sumu 170 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 631001                           

  170 € Cestovné náhrady 

- Zvýšenie výdavku o sumu 190 €, funkčná klas. 0620, ekon. klas. 634001                           

  190 € Palivá a mazivá 

- Zvýšenie výdavku o sumu 350 €, funkčná klas. 1020, ekon. klas. 611                                 

  350 € Sociálne služby – mzda opatrovateľka  

                                                                                                                                                       

Úprava bežných výdavkov v ZŠ s MŠ o sumu 7  000 €: 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 7 000 €                                                                                        

  7 000 € Normatívne FP na prenesené kompetencie 

                                                                                                                                                         

2. Úprava kapitálového rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2018: 

 

Úprava kapitálových príjmov  o sumu 928 580 €: 

- Zníženie výdavku o sumu 403 080 €,  ekon. klas.322001                                          

  403 080 €  Transfery: „Zníženie energetickej náročnosti MŠ“                                                                                                                                    

- Zníženie výdavku o sumu 452 900 €, ekon. klas. 322001                                          

  452 900 € Transfery: „Zhodnotenie biologicky rozložiteľného KO“ 

- Zníženie výdavku o sumu 72 600 €, ekon. klas. 322001                                              

  72 600 € Transfery: „Obstaranie záhradných kompostérov“ 
 

Úprava kapitálových výdavkov o sumu 928 580 €: 

- Zníženie výdavku o sumu 403 080 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 717002                

  403 080 € Rek. a modernizácia: „Zníženie energetickej náročnosti MŠ“ 

- Zníženie výdavku o sumu 452 900 €, funkčná klas. 0510, ekon. klas. 717001                

  452 900 € Realizácia nových stavieb: „Zhodnotenie biologicky rozložiteľného KO“ 

- Zníženie výdavku o sumu 72 600 €, funkčná klas. 0510, ekon. klas. 713004                    

  72 600 € Obstaranie záhradných kompostérov 

                 

3. Úprava finančných operácií pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2018: 

 

Úprava príjmových FO  o sumu 9 440 €: 

- Zvýšenie príjmových FO  o sumu 28 000 €,  ekon. klas.456002                                       

  28 000 €  Iné príjmové FO – prijatá fin. zábezpeka od PDP na dielo „ Zníženie energetickej   

  náročnosti MŠ“ a FZ na dielo „Zníženie energet. náročnosti OcÚ a KD“                                                                                                                                

- Zníženie príjmových FO  o sumu 37 440 €,  ekon. klas.454001                                       

  37 440 €   Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Úprava výdavkových FO  o sumu 1 060 €: 
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- Zvýšenie výdavkových FO  o sumu 1 060 €, funk.klas. 0170, ekon. klas.821007                    

  1 060 €  Splácanie dlhod. úveru - ŠFRB  
                                    

 

                                                                             

 Po týchto podaných informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ 

k pripomienkovaniu. Keďže neboli žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú úpravu 

rozpočtu obce na rok 2018 vzali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 6/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 
6.2   Zmena rozpočtu obce na rok 2019 - Rozpočtové opatrenie č. 1/2019: 
 

 

1.  Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2019: 

 

Úprava bežných príjmov o sumu 9 230 €: 

- Zvýšenie príjmov o sumu 5 430 € u ekon. klasifikácii 312001                                      

  5 430  € Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ÚPSVaR)           

- Zvýšenie príjmov o sumu 1 000 € u ekon. klasifikácii 292006                                       

  1 000 € Príjem z náhrad poistného plnenia (Generali poisť.)   

- Zvýšenie príjmov o sumu 2 800 € u ekon. klasifikácii 292012                                       

  2 800 € Príjmy z dobropisov (preplatky za el. en. a plyn)                                                                                                                  

 

Úprava bežných výdavkov o sumu 3 800 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 300 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 641006                           

  300 €  Transfer pre SOÚ Nováky 

- Zvýšenie výdavku o sumu 3 500 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 637005                      

  3 500 € Špeciálne služby (odborné prehliadky a skúšky) 

 

Úprava bežných výdavkov ZŠ s MŠ o sumu  7 106 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 430 €                                                                                   

  5 430 € Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ÚPSVaR)                                                                                                                   

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 676 €                                                                                   

  1 676 € Vrátené FP na prenesené kompetencie ZŠ s MŠ (dotácia z OÚ Trenčín z roku 2018)  

 

2.  Úprava finančných operácií o sumu 1 676 €,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce 

na rok 2019: 

 

SUMARIZÁCIA v € 
 

Úprava 

Rozpočet po  

10.úprave 

Bežné príjmy + 21 240 946 880 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  51 700 

Bežné výdavky +3 740 454 380 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie +7 000 348 560 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU  195 640 

Kapitálové príjmy -928 580 531 255 

Kapitálové výdavky -928 580 872 995 

BILANCIA KAPITÁL. ROZPOČTU  -341 740 

Príjmové finančné operácie       -9 440 329 400 

Výdavkové finančné operácie +1 060 183 400 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  146 100 

 ROZPOČET CELKOM  0 
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Úprava príjmových finančných operácií: 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  1 676 € u  ekon. klas. 453                          

  1 676 € Zostatok prostriedkov z roku 2018 (nevyčerpané normatívne finančné prostriedky určené    

  pre ZŠ z OÚ Trenčín                                                                                                                                                                                                                                              

                                                   

SUMARIZÁCIA v € 
Rozpočet 

2019 
Úprava 

Rozpočet po     

1. úprave 

Bežné príjmy 914 060 +9 230 923 290 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 52 000  52 000 

Bežné výdavky 446 440 +3 800 450 240 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie 355 000 +7 106 362 106 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU 164 620  162 944 

Kapitálové príjmy 475 720  475 720 

Kapitálové výdavky 640 200  640 200 

BILANCIA KAPITÁL. ROZPOČTU -164 480  -164 480 

Príjmové finančné operácie 89 700 +1 676 91 376 

Výdavkové finančné operácie 89 840  89 840 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII -140  1 536 

 ROZPOČET CELKOM 0  0 

                                                                                           

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

Keďže neboli žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú úpravu rozpočtu obce na 

rok 2018 vzali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 7/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 
6.3  Zmena rozpočtu obce na rok 2019 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2019: 

 

1.  Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2019: 

 

Úprava bežných príjmov o sumu 23 000 €:  

- Zvýšenie príjmov o sumu 22 000 € u ekon. klasifikácii 111003                                 

  22 000 € Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve          

- Zvýšenie príjmov o sumu 1 000 € u ekon. klasifikácii 292006                                     

  1 000 € Príjem z náhrad poistného plnenia (Generali poisť.)   

Úprava bežných výdavkov o sumu 9 000 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 2 000 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 637027                    

  2 000 €  Mzda – dohoda o pracovnej činnosti 

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 000 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 633001                    

  5 000 € Interiérové vybavenie – stoly do sály KD 

- Zvýšenie výdavku o sumu 2 000 €, funkčná klas. 0451, ekon. klas. 635006                    

  2 000 € Výmena zábradlia pri chodníkoch hlavnej cesty 

 

2.  Úprava kapitálového rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2019: 

 

Úprava kapitálových príjmov o sumu 462 290 €: 

- Zvýšenie príjmov o sumu 416 000 € u ekon. klasifikácii 322001                               

  416 000 € Kapitálový transfer „Zhodnotenie biologicky rozložiteľného KO“-  ESF   

                                                                                                                                

- Zvýšenie príjmov o sumu 46 290 € u ekon. klasifikácii 322001                                   

  46 290 € Kapitálový transfer „Zhodnotenie biologicky rozložiteľného KO“-  ŠR  
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Úprava kapitálových výdavkov o sumu 476 290 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 304 190 €, funkč. klas. 0510, ekon. klas. 713004             

  304 190 € Prevádzkové stroje a zariadenia „Zhodnotenie biologicky  rozložiteľného KO“ - ESF   

- Zvýšenie výdavku o sumu 33 800 €, funkč. klas. 0510, ekon. klas. 713004                  

  33 800 € Prevádzkové stroje a zariadenia „Zhodnotenie biologicky  rozložiteľného KO“ - ŠR 

- Zvýšenie výdavku o sumu 17 800 €, funkč. klas. 0510, ekon. klas. 713004                 

  17 800 € Prevádzkové stroje a zariadenia „Zhodnotenie biologicky  rozložiteľného KO“   

- Zvýšenie výdavku o sumu 90 900 €, funkč. klas. 0510, ekon. klas. 714004                   

  90 900 € Traktor „Zhodnotenie biologicky  rozložiteľného KO“ -  ESF   

- Zvýšenie výdavku o sumu 10 100 €, funkč. klas. 0510, ekon. klas. 714004                   

  10 100 € Traktor „Zhodnotenie biologicky  rozložiteľného KO“ -  ŠR 

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 500 €, funkč. klas. 0510, ekon. klas. 714004                      

  5 500 € Traktor „Zhodnotenie biologicky  rozložiteľného KO“ 

- Zvýšenie výdavku o sumu 14 000 €, funkč. klas. 0451, ekon.klas. 717002                   

  14 000 € Výmena a osadenie autobusových zastávok 

 

                              

   

                                                                                               

 

 
 

                                                                                               
   

 

 

 

 

 

 

 

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

Keďže neboli žiadne pripomienky, požiadal ich, aby za takto predloženú úpravu rozpočtu obce na 

rok 2018 zahlasovali. 

 

Uznesenie č. 8/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

7.   Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 

      2018 

 
 PhDr. Róbert Géczy podal nasledovné informácie: 

 

        V súlade s §18f, odsek (1) písmeno e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Diviacka Nová Ves za rok  2018.  

Rozsah kontrolnej činnosti a plnenie úloh hlavného kontrolóra obce boli v priebehu roka 

2018  v súlade s  § 18d  a  § 18f  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení. Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe schválených plánov kontrolnej činnosti. 

 

Kontrolná činnosť: 

- inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce – 4x, 

SUMARIZÁCIA v € 
 

Úprava 

Rozpočet po 

2.úprave 

Bežné príjmy +23 000 946 290 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou          52 000 

Bežné výdavky +9 000 459 240 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  362 106 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU  176 944 

Kapitálové príjmy +462 290 938 010 

Kapitálové výdavky +476 290 1 116 490 

BILANCIA KAPITÁL. ROZPOČTU  -178 480 

Príjmové finančné operácie  91 376 

Výdavkové finančné operácie  89 840 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  1 536 

 ROZPOČET CELKOM  0 
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- kontrola zúčtovania dotácii poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2017, 

- kontrola výberu výšky správnych poplatkov v I. polroku 2018. 

- kontrola dodržiavania § 9a zákona č. 138/1990 Zb.  o majetku obcí - prevody majetku obce 

v roku 2017, 

- kontrola dodržiavania zákona o cestovných  náhradách za obdobie II. polroka 2017. 

- kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce - február 2018, 

- kontrola stavu záväzkov  k 31. 3. 2018 a stav celkového dlhu obce v zmysle § 17  zákona 

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

- kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie zmlúv 

uzatvorených v roku  2017. 

- kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce – jún 2018, 

- kontrola dodržiavania zákona o sociálnom fonde v I. polroku 2018, 

- kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie 

došlých faktúr v období I. polroka 2018, 

- kontrola stavu záväzkov  k 30. 9. 2018 a stav celkového dlhu obce v zmysle § 17  zákona       

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

- kontrola dodržiavania zákona o sociálnom fonde v roku 2017 v podmienkach ZŠ s MŠ 

Diviacka Nová Ves, 

- kontrola vyberania príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú  

- úhradu  nákladov v MŠ a ŠKD v ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves v II. polroku šk. roka 

2017/2018. 

 

Plnenie úloh: 

- súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2017, 

- správy o činnosti a výsledku kontrol v roku 2018 (3x), 

- odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017, 

- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020 a 2021, 

- návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 a prvý polrok  2019, 

- účasť na poradách poslancov a zasadnutiach OZ. 

 

 

Spolupráca  pri vypracovaní návrhov VZN, základných organizačných pravidiel a smerníc obce: 

 VZN č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

v základnej škole, 

 Doplnok č. 3 VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady. 

 

Vzdelávanie - odborné semináre RVC Nitra a ZHK SR: 

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, 

- rozpočtové pravidlá územnej samosprávy – záverečný účet, návratné zdroje financovania, 

stanovisko HK k záverečnému účtu obce, 

- novela zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení platná od 1. 4. 2018, 

- Zákonník práce – riešenie pracovnoprávnych vzťahov, 

- nakladanie s majetkom obce, 

- odmeňovanie zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, 

- kontrola uznesení OZ a povinné zverejňovanie informácií, 

- miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a  miestny poplatku 

za rozvoj, 

- delimitácia funkcie starostu - zodpovedné a bezpečné ukončenie funkčného obdobia. 

 

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

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú úpravu o kontrolnej činnosti 

HKO za rok 2018 vzali na vedomie a zahlasovali.  

Uznesenie č. 9/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

https://www.rvcnitra.sk/seminar/12
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8.   Návrh Doplnku č. 5 Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2013 

       o financovaní originálnych  kompetencií obce na úseku školstva. 
 

PhDr. Róbert Géczy stručne informoval, v tomto návrhu sa rozpisujú finančný prostriedky  na 

mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy, školských zariadení a správu školských 

objektov na rok 2019: 

 

Škola a školské zariadenia  Výška finančného príspevku  Počet žiakov 

k 15. 9. 2018 

Materská škola 

 

2 457 eur/dieťa/rok 

Spolu: 152 334,- 

62 

Školský klub detí 

 

540 eur /žiak/rok 

Spolu: 16 200,- 

30 

Školské stravovacie zariadenie – ŠJ 

 

162 eur/stravník/rok 

Spolu: 7 938,- 

49 

 

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

 

Uznesenie č. 10/2019 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e    Doplnok č. 5 Všeobecného záväzného nariadenia          

č. 1/2013 o financovaní originálnych  kompetencií obce na úseku školstva. 

  

Uznesenie č. 10/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

9.    Rôzne 

 
9.1   Finančné príspevky z rozpočtu obce na rok 2018 – organizácie v obci 

  

 Finančné príspevky na základe doručených žiadosti boli prerokované na pracovnej porade 

poslancov OZ, kde sa dohodli na ich výške: 

 

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

 

Uznesenie č. 11/2019                                                                                             

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    v súlade so Všeobecným záväzným nariadením              

č. 4/2013 o  poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce finančné príspevky na rok 2019 

občianskym združeniam a právnickým osobám nasledovne: 

- ZO SZZP Diviacka Nová Ves vo výške 450,- € (spis č. 19/2019/DNV) 

- Slovenskému rybárskemu zväzu - Mestská organizácia, Prievidza vo výške 1 000,- €    

  (spis č. 25/2019/DNV)     

- Rímsko-katolíckej cirkvi Diviaky nad Nitricou vo výške 2 500,- € (spis č. 27/2019/DNV)  

- ZO Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov Diviacka Nová Ves vo výške 150,- €      

  (spis č. 24/2019/DNV)     

- OZ KREATIV ŠTÚDIO Diviacka Nová Ves vo výške 500,- € ( spis. č. 26/2019/DNV)         

- TJ Družstevník Diviacka Nová Ves vo výške 4 200,- € ( spis. č. 30/2019/DNV) 

- ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou vo výške 300,- € (spis č. 23/2019/DNV)  

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

nemal nik žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 
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Uznesenie č. 11/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

9.2    Prevod majetku obce 

 

Starosta obce informoval, že na zasadnutí OZ dňa 02.12.2018 bol Uznesením č. 70/2018 

schválený zámer predaja obecného pozemku v k.ú. Vrbany pánovi Miroslavovi Sánymu, bytom     

J. Fándlyho 751/1, Prievidza. Zámer prevodu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

a webovom sídle obce v stanovenej lehote. S využitím predmetných pozemkov obec nepočíta, 

lebo uvedený pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. 

 Z tohto dôvodu požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie            

č. 12/2019: 

 

Uznesenie č. 12/2019 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    prevod majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvod hodný osobitného zreteľa)  
 pozemok reg. C - KN, parcela č. 237/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 51 m²,  

k. ú. Vrbany 

kupujúcemu Miroslavovi Sánymu, bytom J. Fándlyho 751/1, Prievidza, za cenu  určenú 

znaleckým  posudkom č. 397/2018 zo dňa 31.12.2018 vo výške 270,- €. 
 

Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúci.  

 

Zdôvodnenie: S využitím predmetného pozemku obec nepočíta. Pozemok je bezprostredne 

priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. 

 
Po predloženom návrhu uznesenia č. 12/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 12/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

9.3   Voľba člena komisie  

 

Predsedníčka kultúrnej komisie požiadala obecné zastupiteľstvo o doplnenie členov do komisie 

kultúry, sociálnych vecí, vzdelávania, mládeže a športu. 

 

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

 

Uznesenie č. 13/2019 

Obecné zastupiteľstvo    v o l í    do komisie kultúry, sociálnych vecí, vzdelávania, mládeže a 

športu členov Marka Mikulášika a Martina Kováča, ml. 

 

Po predloženom návrhu uznesenia č. 13/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 13/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

9.4    Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií 

Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce, aby podal bližšie informácie: 
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Zásady odmeňovania sa menia v tom, že odmenu zástupcovi starostu obce neurčuje obecné 

zastupiteľstvo, ale starosta obce. Tiež sa mení frekvencia zasielania odmien na 1 x polročne. 

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

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 14/2019 

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e    Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií 

Obecného zastupiteľstva obce   Diviacka Nová Ves. 

 

       Po predloženom návrhu uznesenia č.14/2018 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 14/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

9.5   Vykonávanie zmien rozpočtu obce 

 

Starosta opäť vyzval hlavného kontrolóra obce, aby podal bližšie informácie: 

 

Zákon o obecnom zriadení umožňuje starostovi obce vykonávať zmeny rozpočtu obce v rozsahu, 

ktoré mu umožní obecné zastupiteľstvo. Aj doteraz starosta obce mohol vykonával tieto zmeny 1x 

mesačne v rozsahu 12 000 eur v bežnom i kapitálovom rozpočte, pričom s nesmeli  meniť celkové 

príjmy i výdavky. Pripravený je návrh na zmenu tohto rozsahu, ktorý priniesla prax pri 

rozpočtovaní a účtovaní. 

 

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

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 15/2019 

Obecné zastupiteľstvo     

I. r u š í   uznesenie č. 41/2015  zo dňa  22. 10. 2015  

 

II. p o v e r u j e   starostu obce v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení vykonávať zmeny rozpočtu obce  1x mesačne  
a) v príjmoch bežného rozpočtu do výšky 30 000,- €, 

b) vo výdavkoch  bežného rozpočtu do výšky 15 000,- €, pričom sa nezmenia celkové výdavky rozpočtu obce, 

c) v príjmoch a výdavkoch kapitálovom rozpočte obce  do výšky 15 000,- €, pričom sa nezmenia celkové 

výdavky rozpočtu obce, 

d) vo finančných operáciách týkajúcich sa finančných zábezpek neobmedzene. 

     

   Po predloženom návrhu uznesenia č.15/2018 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 15/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

9.6    Voľba hlavného kontrolóra obce 

Dňa 30. júna končí 6-ročné funkčné obdobie hlavnému kontrolórovi obce. Nakoľko ďalšie OcZ 

budeme mať asi až v máji obecné zastupiteľstvo teda musí vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra 

obce už teraz . Postup a podmienky voľby upravuje zákon o obecnom zriadení.  

Bližšie o nich oboznámil hlavný kontrolór obce: 
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Obecné zastupiteľstvo v Diviackej Novej Vsi  vyhlasuje v zmysle § 18a zákona SNR   č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra obce Diviacka Nová Ves: 
           

- deň konania voľby hlavného  kontrolóra :   23. 05. 2019 

- uzávierka prihlášok:                 30. 04. 2019  

- deň nástupu do práce:      01. 07. 2019 

- rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra:   úväzok 0,2 

- plat podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

- hlavný kontrolór musí byť bezúhonný a mať minimálne úplné stredné vzdelanie, 

- hlavný kontrolór môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť, 

- miesto výkonu práce je obec Diviacka Nová Ves. 

 

Zoznam podmienok a požadovaných dokladov od kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra obce: 

- prihláška, 

- profesijný životopis, 

- osvedčený doklad o vzdelaní – minimálne úplné stredné vzdelanie, 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, 

- súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 13 zákona NR SR č. 18/2018  Z. z. 

o ochrane osobných údajov. 

 

Výhodou bude: 

- prax v oblasti verejnej správy a kontrolnej činnosti, 

- skúška, certifikát kontrolóra vo verejnej správe, 

- znalosť právnych predpisov  súvisiacich so správou a hospodárením obce, 

 

Do voľby hlavného kontrolóra obce nebude zaradený kandidát, ktorý nespĺňaj požadované 

podmienky, predloží neúplné požadované doklady alebo doručí prihlášku po termíne uzávierky. 

 

Prihlášku doručiť v zalepenej obálke  poštou alebo osobne najneskôr 30. 4. 2019  do 12,00 h. 

s označením „Neotvárať - Voľba HK“ na adresu: Obec Diviacka Nová Ves 

        Obecný úrad č. 1  

        972 24 Diviacka Nová Ves  
 

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

uznesenie: 
 

Uznesenie č. 16/2019 

Obecné zastupiteľstvo    v y h l a s u j e    v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení voľbu hlavného kontrolóra obce Diviacka Nová Ves a určuje podmienky voľby.   

     

   Po predloženom návrhu uznesenia č.16/2018 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 16/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

9.7    Delegovanie zástupcu do Rady školy pri ZŠ s MŠ DNV 

 

Starosta informoval, že  člen Rady školy Ing. Dušan Kohút zmenil trvalé bydlisko a oznámil, 

že sa už nebude zúčastňovať zasadnutí v Rade školy, je potrebné delegovať nového člena. Novou 

členkou by mala byť pani Dana Kohútová. 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 
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Uznesenie č. 17/2019 
I. Obecné zastupiteľstvo    o d v o l á v a  

v súlade s § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve zástupcu obce Ing. Dušana Kohúta z Rady školy pri Základnej škole s materskou 

školou Diviacka Nová Ves, 

 
II. d e l e g u j e  

Danu Kohútovú v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve  zástupcu obce do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou 

Diviacka Nová Ves.  

 

   Po predloženom návrhu uznesenia č.17/201 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 17/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

10.   Diskusia  
 

Do diskusie sa zapojila riaditeľka ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves Mgr. Zdena Knyblová, 

ktorá oboznámila prítomných poslancov OZ s výchovno-vzdelávacím procesom a činnosťou 

ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves: 

 

Štatistika: ZŠ 49 žiakov + MŠ 61 detí = 110 žiakov a detí 

                  ŠKD 30 detí – 1 oddelenie 

Počet zamestnancov 20 z toho pedagogických 12 ( 11 na plný úväzok a jedna polovičný) 

a nepedagogických 8 ( 1 ekonómka, 1 školník, 3 upratovačky – 1 polovičný úväzok, 1 vedúca ŠJ 

a 2 kuchárky) 

 

Výchovno – vzdelávací proces  

V MŠ plnia program ISCED0 a v ZŠ ISCED1 

 

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

vzdelávaniach – finančná gramotnosť ( 2 pedag. prac.), funkčné vzdelávanie (2 pedag. prac.), 

využitie IT, predatestačné vzdelávanie (1 pedag. prac.), využitie IT v predškolskom veku. 

  

ZŠ - metóda ISCED1 – zameranie ANJ nový predmet Angličtina hravo v 1. a v 2. ročníku.  

Metóda CLLEL - zavádzanie prvkov  ANJ do vyučovacích predmetov. 

 

Akcie ZŠ: 

Deň detí – vojaci, Škola v prírode, súťaže – matematické – Pytagoriáda, Všetkovedko, 

Matematický klokan, informatická - Ibobor, umelecké – Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska 

výtvarná – stredoslovenská energetika - návrh na vypínač ( Šťukes) 

 

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

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

Deň detí, MŠ – spolupráca deti chodia na vyuč. hodiny do 1.roč., spoločné podujatia – Ľudové 

nástroje, 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, tvorivé dielne v Hornonitrianskom múzeu, Mikuláš, 

Mikulášsky koncert Nováky, Čítajme si navzájom, imatrikulácia prvákov, projekt Záložka do 

knihy spája, Tekvičkové popoludnie – tvorivé dielne, Polícia nie je strašiak, Stretnutie                   
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s J. Polákom a jeho rodinou, Farebný týždeň, Európsky týždeň športu, Didaktické hry v prírode – 

Trstenec. 

Škola v prírode – jún, zápis do 1. roč. 8.4.2019, apríl – beseda so spisov. Lenkou Gahérovou- 

Hornonitrianska knižnica. 

 

Materiálno-technická oblasť: 

 

Objednané 12 dverí – vymenené celé poschodie v ZŠ, postupne maľovať triedy – sokel marmolit - 

jedna trieda 400 € - školník cez jarné prázdniny, COOP projekt , detské ihrisko, terasa ( havarijný 

stav ) buď zbúrať alebo zrekonštruovať.  

 

Investícia do ZŠ- zatvárač dverí, ozvučovacia aparatúra, knihy do knižnice, nástenná abeceda, 

mikrofón, stojan, penové lopty, nábytok do dvoch tried, stojany na bicykle, knihy pre budúcich 

prvákov, slúchadlá do PC, metodické príručky, lanová pyramída, vahadlová pyramída, dvere do 

miestností na poschodí – 12 ks, maľovanie jednej triedy- 400€, terasa – havarijná,  

 

Investícia do MŠ - protišmykové podložky, vankúše, periny, obliečky, plachty, didaktické 

pomôcky, ležadlá, motýlia a mravčia farma, interaktívna nástenka, vysávač, 1 počítač, 2 

notebooky, altánok. 

 

ŠJ - šálky, džbány, tyčový mixér, ručný vozík (kárička), krájač zeleniny, PC, umývačka do 

kuchyne - prieskum. 

Tonery, kancelársky papier, revízne správy, voda, plyn, elektrina, bežná údržba a drobné opravy, 

hygienické a čistiace potreby, pracovný odev a iné.  

 

V diskusii neboli zaznamenané žiadne ďalšie príspevky. 

 

  

11.   Záver 

 
Starosta obce ukončil rokovanie poďakovaním sa za účasť všetkým prítomným.  

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa:  28.02.2018 

 

 

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

 

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

 
         Ing. Miriam Dadíková ...................................... 
 

                           

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 28. 02. 2018 

-       Doplnok č. 5 Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2013 o financovaní originálnych 

       kompetencií obce na úseku školstva. 

-      Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce   Diviacka  

       Nová Ves. 


