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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 23. 05. 2019  
 

 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 19:30 hod. 

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

Ing. Norbert Hrivňák, Mgr. Mária Kiabová, Robert Žember 

Neprítomní/ospravedlnení poslanci OZ: Ing. Igor Hanuska, Mgr. Jana Masaryková 

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupkyňa starostu obce: Mgr. Mária Kiabová 

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

Zapisovateľka: Ing. Kamila Králová  

 

 

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. 

   5.  Správa o činnosti komisií. 

   6.  Správa HK obce o činnosti a výsledku kontrol za 1. polrok 2019. 

   7.  Úprava a návrh úpravy rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2019. 

   8.  Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú  

        úhradu nákladov za  pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej  

        pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves. 

   9.  Voľba hlavného kontrolóra obce. 

 10.  Návrh Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2018. 

 11.  Rôzne. 

 12.  Diskusia. 

 13.  Záver. 

                            

Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      

 

Uznesenie č. 18/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

Starosta obce určil za zapisovateľku Ing. Kamilu Královú. Za overovateľov zápisnice a uznesení 

určil Ing. Miriam Dadíkovú a Mgr. Máriu Kiabovú 
 

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

(Uznesenie č. 19/2019) 
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3.  Voľba návrhovej komisie 
 

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

- člen - Ing. Norbert Hrivňák 

- člen - Robert Žember 

         

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             

 

 Uznesenie č. 20/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

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 : 

 

-  Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v obci Diviacka Nová Ves. Práce 

prebiehajú v plnom prúde. Tak ako som informoval na poslednom zasadnutí : 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. Projekt nerieši 

vnútorné omietky,  podlahy, prístupové chodníky, ale ani oplotenie.  Veci sa priebežne riešia, aby 

budova a okolie bolo spravené tak, že by sme sa do tohto priestoru už nemuseli vracať. 

 

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

Diviacka Nová Ves. Veci boli doriešené, techniku máme už tu a to traktor, prekopávač, 

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

Všetky náležitosti, po dodaní stojového príslušenstva, boli dané ku kontrole na ministerstvo. 

V pondelok bola zo strany min. životného prostredia prevedená kontrola na mieste. Do dvoch 

týždňov by mala prísť sprava z kontroly, potom obec podá žiadosť o platbu a to v sume 435 720 €.    

Naša spoluúčasť je 21 786 eur.   

 

-  Bola vypracovaná projektová dokumentácia: Rekonštrukcia priepustu k.ú. Vrbany, pri pani 

Vavrovej. Podľa projektovej dokumentácie sa zväčší otvor z 80 cm rúry na priepust  200 cm x 100 

cm, čo zodpovedá aj výpočtom storočnej vody. Bude potrebné to vysúťažiť  a zrealizovať. 

 

-  Čo sa týka prístrešku pre techniku: ten sa vyrába. Celková výška nákladov predstavuje 45 984 

26 eur.  Z min. vnútra sme dostali 28 585,56 eur. Rozdiel platíme z rozpočtu obce. Ďalšia 

možnosť, že sa pokúsime finančné prostriedky vybaviť z iných zdrojov. 

 

-  Riešime takú najnutnejšiu opravu miestnych komunikácii v celkovej sume 10 000 eur. Ak by sa 

náhodou robila kanalizácia, tak sa do ciest neoplatí investovať.  

 

Zakúpený drobný majetok: 

Prevzdušňovač pre TJ      589,00 € 

Skartovač                                              289,00 € 

Spisová skriňa (3 ks)                            229,20 € 

Tlačiareň                                               213,60 € 

Banketový stôl zložený (35 ks)         2 959,69 € 

Banketový stôl zložený (10 ks)         1 270,59 € 
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Vozík (5 ks)                                          921,89 € 

Obrus (45 ks)                                        787,82 € 

 

Na záver starosta poďakoval všetkým predsedom komisií, členom všetkých komisií, 

poslancom OZ, zástupkyni obce, kontrolórovi obce a zamestnancom OcÚ za odvedenú prácu za 

posledné obdobie. 

 

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. 21/2019) 

 

 

5.  Správu predsedov komisií pri OZ o činnosti komisií 
 
Starosta obce vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby informovali o ich činnosti. 

 

Ing. Miriam Dadíková, predsedníčka KKSVVMaŠ podala tieto informácie:    
Komisia kultúry, sociálnych vecí, vzdelávania, mládeže a športu zasadá operatívne podľa plánu 

kultúrnych akcií. 

 

Realizovali sa tieto akcie: 

 

Fašiangy 1.-2. marca:  

- spolupráca s DHZ, o.z. KREATIV ŠTÚDIO, ZO SZZP, dobrovoľníci z radov mládeže aj 

starších 

- priebeh fašiangového sprievodu  po obci  a časti obce Vrbany - organizoval L. Vavro. 

- fašiangová zábava a program „Pochovávanie basy“ 

 

Uvítanie detí do života – 10. marca o 16,00 h.: 

-  kultúrny program (KREATIV ŠTÚDIO ) a ozvučenie  

-  zabezpečenie grafického návrhu a tlače pozvánok a pamätných listov 

-  Zúčastnili sa všetci pozvaní rodičia s 15-timi novonarodenými deťmi 

 

 

Stavanie mája – 30. apríl: 

- Vystúpili členovia ZO SZZP, KREATIV ŠTÚDIO, Marek Macko sprevádzal na akordeóne, 

Róbert Géczy na ozembuchu 

- Podávanie čapovanej kofoly, piva a fazuľovice – financovala obec 

- Spevácke vystúpenie ZO SZZP,  KREATIV ŠTÚDIO - staršie a mladšie deti a skupina 

KREATIV BAND 

 

Prvomájový výstup na Rokoš: 

- Pripravili sme guláš – hlavný kuchár R. Žember,  

- podávala sa čapovaná kofola a pivo – financovala obec  

- Počasie vyšlo, rozdalo viac ako 300 účastníckych certifikátov,  

 

Na 8. júna pripravujeme Deň detí a deň otcov: 

- Na futbalovom ihrisku 

- Cesta rozprávkami so stanovišťami s motívom rozprávok – úlohy pre deti 

- Ceny – sponzori 

- Súťaže pre otcov (pílenie dreva, pretláčanie rukami, preťahovanie lanom) 

- Kopanie jedenástok, + dohodnúť prehliadku hasičskej techniky 

- Občerstvenie – palacinky, fazuľovica, 
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V oblasti sociálnych vecí členka komisie Jana Masaryková vykonávala poradenskú činnosť 

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

 

Za Ing. Dušan Kohút, predsedu stavebnej komisie informoval o činnosti starosta obce: 

Komisia sa za ostatné obdobie zaoberala kontrolou prebiehajúcich stavieb a prípravou ešte 

nezačatých. Vykonali sme dve obhliadky realizačných prác na materskej škole v obci. Obhliadky 

boli zamerané na celkový priebeh prác a taktiež na riešenie farebnosti opláštenia objektu, detailov 

okolo otvorov a podobne. Taktiež sme pokračovali v príprave realizácie prístrešku pre hasičskú       

a techniku vo dvore obecného úradu. Priebežne sa konzultujú individuálne detaily riešenia 

konštrukcie a taktiež samotnej realizácie. Posledným bodom bola príprava realizácie priepustu        

v časti obce Vrbany popod miestnu komunikáciu. Na priepust bol dodaný projekt pre realizáciu 

stavby a v najbližšej dobe bude prebiehať súťaž na dodávateľa prác. Práce by mali prebiehať 

počas mesiacov jún až august 2019. V nastávajúcom období sa komisia zameria na realizáciu 

posledných dvoch uvedených stavieb s cieľom dokončiť prístrešok pred konaním Novianskych 

dní a taktiež v predpokladanom termíne dokončenie rekonštrukcie priepustu.. 

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

zastupiteľstva konaného 28.02.2019 zasadala jedenkrát. Na stretnutí sme sa zaoberali úpravami 

rozpočtu obce RO č. 3 a č. 4/2019, záverečným účtom obce. Operatívne sme komunikovali so 

starostom obce a ostatnými zainteresovanými členmi komisií pri riešení úloh. 

 

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. 22/2019) 

 

 

6.   Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol  
      za 1. polrok 2019 

 
  

PhDr. Róbert Géczy podal tieto informácie: 

 

 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 január – máj 2019.  Kontrolná činnosť a kontroly  boli  vykonané na základe  

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

 

 

PLNENIE ÚLOH,  SPOLUPRÁCA PRI VYPRACOVANÍ  ZÁKLADNÝCH 

ORGANIZAČNÝCH PRAVIDIEL, SMERNÍC OBCE A VZN, VZDELÁVANIE. 

 

- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

- Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. 

- Správa o činnosti a výsledku kontrol január – máj 2019. 

- Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018. 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. 

- Spolupráca pri návrhu VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka 

na čiastočnú úhradu nákladov za  pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves 

- Vzdelávanie – semináre v RVC Nitra, RVC Martin  a ZMO HN: 
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 novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme od 1. 1. 2019,  

 zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, evidenčná a ohlasovacia povinnosť obcí                               

v odpadovom hospodárstve, 

 požiadavky a povinnosti obce po novele zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 

starostlivosti, 

 Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy: 

- finančná kontrola v roku 2019, 

- kontrola vedenia pokladne z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej 

finančnej kontroly, 

- kontrola vybavovanie sťažností a petícií. 

- Účasť na poradách poslancov a zasadnutiach  OZ. 

 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

Inventúra pokladne: 
     Inventúru pokladne  vykonala 1. 2. 2019 a 30. 4. 2019 inventarizačná komisia v zložení  

hlavný kontrolór  obce, referentka OcÚ za prítomnosti zodpovednej pracovníčky.  

     Druhá inventarizácia bola vykonaná pri príležitosti odovzdávania a preberania vedenia 

pokladne pri zmene zodpovednej zamestnankyne za vedenie pokladne. Inventarizáciou bolo 

zistené, že výška peňažných prostriedkov v pokladnici obce súhlasí s ich účtovným stavom 

v pokladničnej knihe. O vykonanej inventúre je vypracovaný podrobný zápis podpísaný členmi 

komisie i zodpovednou pracovníčkou. 

 

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

 

Ku kontrole boli predložené pokladničná kniha, 53 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 výdavkov  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 prenájmy priestorov kultúrneho domu a správne poplatky, dotácia 

pokladne z BÚ, dane a poplatky za KO a DSO, predaj smetných nádob. 

     Výdavky tvorili hlavne cestovné výdavky výplata miezd za január 2019, nákup PHM, 

poštovné, reprezentačné. 

 

Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2018: 

      Poskytovať dotácie z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom  

umožňuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý aj 

stanovuje všeobecné  pravidlá  poskytovania dotácií.  

Bližšie podmienky poskytovania dotácií  si ustanovuje obec všeobecne záväzným nariadením. 

Kontrola bola zameraná na  

 existenciu VZN o poskytovaní dotácií, 

 súlad s VZN s legislatívou, 

 dodržiavanie VZN, 

 splnenie zákonom stanovených podmienok prijímateľmi dotácií, 

 poskytovanie dotácií na konkrétnu akciu, úlohu alebo  účel,  

 písomná forma poskytnutia dotácií (zmluva),  

 dodržiavanie účelu poskytnutých dotácií, 

https://www.rvcnitra.sk/seminar/63
https://www.rvcnitra.sk/seminar/63
https://www.rvcnitra.sk/seminar/73
https://www.rvcnitra.sk/seminar/73
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 dodržanie lehôt zúčtovania dotácií.. 

 

Kontrolné zistenia: 

Obec  má prijaté VZN č. 4/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Diviacka 

Nová Ves  schválené 16. 9. 2013 uznesením č. 23/2013, ktoré je v súlade so zákonom č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Z rozpočtu obce boli poskytnuté  podľa tohto VZN uznesením č. 9/2018 zo dňa 20. 2. 2018 

dotácie na rok 2018 v celkovej  výške 9 100 eur spolu 6-tim  občianskemu združeniam a jednej 

cirkvi. Právnické osoby, ktorým bola dotácia poskytnutá, spĺňali zákonom stanovených 

podmienok prijímateľov dotácií, t. j. na území obce mali sídlo, pôsobia a   vykonávajú činnosť na 

území obce. Dotácie boli poskytnuté na podporu všeobecne prospešných a verejnoprospešných 

účelov. Dotácie boli poskytnuté v súlade s VZN, na základe žiadostí a písomných zmlúv  medzi 

obcou a prijímateľmi dotácií, ktoré obsahovali hlavne výšku, účel, termín a spôsob zúčtovania 

dotácií. 

Na kontrolu bola predložené doklady súvisiace s poskytnutím a použitím dotácií , t. j. VZN, 

žiadosti právnických osôb, rozpočet obce, uznesenie OZ, dohody s prijímateľmi dotácií a doklady 

súvisiace s vyúčtovaním dotácií: 

 

 TJ Družstevník Diviacka Nová Ves – 4 2000,- € na rozvoj športu a zvyšovanie ponuky 

športového vyžitia členov TJ i obyvateľov obce prostredníctvom zabezpečenia materiálneho 

a technického vybavenia TJ, 

 5.Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu MO Prievidza - 1 000,- € na zarybnenie 

rieky Nitrica v oblasti obce pstruhom potočným, 

 ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou – 300,- € na materiálne zabezpečenie projektu „Remeselný 

workshop“, 

 na obstaranie rodových obrúčok pre holuby, ZO Slovenského zväzu chovateľov poštových 

holubov Diviacka Nová Ves – 150,- € 

 OZ KREATIV ŠTÚDIO Diviacka Nová Ves – 500,- € na tvorbu a realizáciu umeleckých 

programov s deťmi a mládežou obce (materiálne vybavenie, kostýmy, reproduktory 

a rekvizity), 

 ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Diviacka Nová Ves  – 450,- € na prepravu do 

kúpeľov a za kultúrnym vyžitím členov ZO, 

 Rímsko-katolícka cirkev, Farský úrad Diviaky nad Nitricou – 2 500,- € na elektrifikáciu 

zvonov v kaplnke vo Vrbanoch a modernizáciu ozvučenia v kostole v Diviackej Novej Vsi. 

 

Vo všetkých prípadoch bola dodržaná lehota zúčtovania dotácie, účel použitia dotácie, doložené 

boli doklady súvisiace a dokladujúce  použitie poskytnutej dotácie,  v plnej výške boli dotácie aj 

použité. Dotácie boli použité na verejnoprospešnú činnosť a služby. 

Pri zúčtovaní dotácií boli správne vykonané aj administratívne finančné kontroly 

a vypracované správy z nich, tak ako to ukladá nový zákona o finančnej kontrole a audite platný 

od 1. 1. 2016. 

 

Kontrola stavu záväzkov  k 31. 3. 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  

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 
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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 31. 3. 2019  

Splatnosť  

úveru 

(rok) 

Investičná akcia 

ŠFRB 2010  895 936,- 678 379,- 2040 výstavba 24 NB 

Prima banka 2010 187 203,- 47 144,- 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 (678 379 eur). Ich splácanie je zabezpečené výberom nájomného.     

Celková suma dlhu obce k 31. 3. 2019 je 47 144 eur  a tvorí  4,98 % skutočných bežných 

príjmov (945 024,17 €) z roka 2018. Úverové zaťaženie k 31. 3. 2019 na jedného obyvateľa (1789 

obyvateľov) obce je 26,35 €. 

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 2018 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 obec nemá. 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 (CORTE s. r. o. 3 000,- € a CUORE,  s. r. o.     

1 200,- €) 

 

Kontrola  dodržiavania výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú 

opatrovateľskú službu v roku 2018: 

 

Obce v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pri výkone svojej samosprávnej 

pôsobnosti  poskytuje alebo zabezpečuje sociálne služby pre obyvateľov, ktorí sú odkázaní na 

sociálne služby a stanovuje úhradu za tieto služby. 

Postup a podmienky, na základe ktorých obce poskytujú alebo zabezpečujú sociálne služby, 

ako i stanovenie sumy platenia úhrad za sociálne služby, musia byť určené vo všeobecne 

záväzným nariadením obce v zmysle § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách. 

Obecné zastupiteľstvo v Diviackej Novej vsi schválilo  11. 9. 2009 uznesením              č. 

71/2009 VZN č. 3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú 

službu. (0,35 €/hod.). V ňom určilo druhy sociálnych služieb, výšky  úhrad a spôsob platenia 

úhrad  za tieto služby. Toto VZN bolo upravené v roku 2011 dodatkom s účinnosťou od 1. 8. 

2011. Výška úhrady pre prijímateľa  tejto služby bola stanovená na 1,50 € za jednu hodinu 

úkonov. 

  V 2018 poskytovala obec rozhodnutím  sociálnu službu vo forme opatrovateľskej služby  

jednej prijímateľke (Katarína Križanová). Evidencia opatrovateľskej služby vedenej na OcÚ 

obsahuje po jednotlivých mesiacoch evidenciu dochádzky opatrovateľky, výpočet úhrad za 

opatrovateľskú a evidenciu poskytnutých služieb opatrovateľkou a Pracovný výkaz opatrovateľa. 

V správnej  výške 1,50 eura za hodinu si opatrovaná mesačne uhradila poskytovanú službu. 

Neboli zistené rozdiely v počte hodín poskytnutých služieb a úhrad za tieto služby. 
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Nedoplatky na úhradách opatrovaná nemá. 

 

Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie faktúr 

došlých  v roku  2018: 

 

Obec Diviacka Nová Ves (ďalej len „obec“) je podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000     Z. z. 

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

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

Zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám  je  obec povinná  sprístupňovať informácie na 

svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce. 

Na svojom webovom sídle je obec 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 štruktúrovanej a prehľadnej forme je obec v zmysle § 5b ods. 1 písm. b) zákona povinná 

zverejňovať údaje o faktúre za  tovary, služby a práce. Tieto údaje je obec povinná  zverejniť do 

30 dní odo dňa zaplatenia faktúry, a to  na dobu nepretržite počas piatich rokov odo dňa  

zverejnenia. 

V roku 2018 bolo na obec podľa knihy došlých faktúr doručených 385 dodávateľských faktúr. 

Všetky tieto faktúry sú v požadovanej štruktúrovanej forme s povinnými údajmi zverejnené na 

webovom sídle obce www.diviackanovaves.sk/zverejňovanieod2017/digitálne 

mesto/dodávateľské faktúry/rok 2018. 

 

Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie faktúr 

v podmienkach 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 štruktúrovanej a prehľadnej forme v zmysle § 5b ods. 1 písm. b) zákona je ZŠ s MŠ 

povinná zverejňovať údaje o faktúrach za  tovary, služby a práce. Tieto údaje je povinná  zverejniť 

do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry, a to  na dobu nepretržite počas piatich rokov odo dňa  

zverejnenia. 

Do  ZŠ s MŠ podľa knihy došlých faktúr vedenej v písomnej i elektronickej podobe bolo 

doručených a uhradených v  roku 2018 spolu 396 faktúr (207 ZŠ, ŠKD, MŠ a 189 ŠJ). Všetky 

faktúry okrem dobropisov sú v požadovanej štruktúrovanej forme s povinnými údajmi zverejnené 

na webovom sídle ZŠ s MŠ www.zsdnv.edupage.org (viac/zmluvy, faktúry/ 

faktúra/2018/dokumenty/faktúry/faktúry2018) a (školskájedáleň/viac 

https://eskoly.sk/diviackanv260/dokumenty /faktúry/faktúry/2018). 
 

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

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

kontrol za 1. polrok 2019 vzali na vedomie a zahlasovali.   (Uznesenie č. 23/2019) 

 

7.   Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2018 
  

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

        ohľadom úpravy rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením obce Diviacka Nová  

        Ves č. 3/2019: 

http://www.diviackanovaves.sk/zverejňovanieod2017/digitálne
http://www.zsdnv.edupage.org/
https://eskoly.sk/diviackanv260
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a)  Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2019: 

 
Úprava bežných príjmov o sumu 350 €:  

- Zvýšenie príjmov o sumu 350 € u ekon. klasifikácii 311                                      

  350  € Grant – projekt „Dajme spolu gól“ od Slovenského futbalového zväzu 

                                                                                                                                                  

Úprava bežných výdavkov o sumu 350 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 350 €, funkčná klas. 0810, ekon. klas. 637004                       

  350 € Realizácia projektu „Dajme spolu gól“ 

- Zvýšenie výdavku o sumu 60 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 637006                           

  60 €  Náhrada – lekárske prehliadky (noví zamestnanci) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 90 €, funkčná klas. 0810, ekon. klas. 633004                           

  90 € Prevzdušňovač pre TJ Družstevník DNV 

- Zvýšenie výdavku o sumu 100 €, funkčná klas. 0830, ekon. klas. 635006                       

  200 € Prekládka a výmena stĺpa miestneho rozhlasu 

- Zvýšenie výdavku o sumu 500 €, funkčná klas. 0620, ekon. klas. 637004                       

  500 € Čistenie verejného priestranstva  

- Zníženie výdavku o sumu 850 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 635006                        

  850 € Údržba budov, objektov a ich častí 

 
b)  Úprava finančných operácií,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2019: 

 

Úprava príjmových finančných operácií: 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  23 292 € u  ekon. klas. 456002                                          

  23 292 € Finančné zábezpeky na dielo „Zhodnotenie biologicky rozložiteľného KO“ 

  - Šupa (5 logických celkov)        

                                                                                                                                                                        

Úprava výdavkových finančných operácií: 

- Zvýšenie výdavku FO o sumu  23 292 €, funk. klas. 0510, ekon. klas. 819002                

  23 292 € Vrátenie  finančnej zábezpeky na dielo „Zhodnotenie biologicky rozložiteľného KO“ 

  - ŠUPA (5 log. celkov) 

 

SUMARIZÁCIA v € 
 

Úprava  

Rozpočet po  

3. úprave 

Bežné príjmy 350 946 640 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou          52 000 

Bežné výdavky 350 459 590 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  362 106 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU        176 944 

Kapitálové príjmy  938 010 

Kapitálové výdavky  1 116 490 

BILANCIA KAPITÁL. ROZPOČTU              -178 480 

Príjmové finančné operácie 23 292 114 668 

Výdavkové finančné operácie 23 292 113 132 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII                   1 536 

 ROZPOČET CELKOM                     0 

 

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

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

2018 - Rozpočtovým opatrením č. 3/2019 vzali na vedomie a zahlasovali. (Uznesenie č. 24/2019) 
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7.2   Starosta obce opäť vyzval predsedu finančnej komisie Daniela Dolníka, aby podal informácie  

        ohľadom úpravy rozpočtu obce na rok 2019: 

 
Rozpočtové opatrenie obce Diviacka Nová Ves č. 4/2019 nasledovne: 
 

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

 
Úprava bežných príjmov o sumu 5 830 €: 

- Zvýšenie príjmov o sumu 3 400 € u ekon. klasifikácii 111003                                 

  3 400 € Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve          

- Zvýšenie príjmov o sumu 680 € u ekon. klasifikácii 312001                                        

  680 € BT „Voľby do EP 2019“ 

- Zvýšenie príjmov o sumu 1 750 € u ekon. klasifikácii 312012                                  

  1 750 € BT na výchovu a vzdelávanie v MŠ 

 

 Úprava bežných výdavkov ZŠ s MŠ o sumu  1 750 € : 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 750 €                                                                             

  1 750 € Bežné výdavky na výchovu a vzdelávanie v MŠ 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Úprava bežných výdavkov o sumu 14 080 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 000 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 633001                   

  1 000 € Interiérové vybavenie do kultúrneho domu 

- Zvýšenie výdavku o sumu 500 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 633004                         

  500 € Kancelárske stroje a vybavenie 

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 €, funkčná klas. 0112, ekon. klas. 637012                          

  200 € Poplatky a odvody 

- Zvýšenie výdavku o sumu 680 €, funkčná klas. 0160, ekon. klas. 633006                        

  680 € Výdavky na voľby do EP 2019 

- Zvýšenie výdavku o sumu 10 000 €, funkčná klas. 0451, ekon. klas. 635006                 

  10 000 € Oprava miestnych komunikácií  

- Zvýšenie výdavku o sumu 500 €, funkčná klas. 0510, ekon. klas. 633006                           

  500 € Materiál – BRKO 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 000 €, funkčná klas. 0510, ekon. klas. 634003                      

  1 000 € Poistenie dopr. prostriedkov - BRKO 

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 €, funkčná klas. 0810, ekon. klas. 635004                            

  200 € Údržba detských ihrísk 
 

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

 

Úprava kapitálových príjmov o sumu 28 590 €:  

- Zníženie príjmov o sumu 28 590 € u ekon. klasifikácii 322001                                     

  28 590 € Kapitálový transfer pre novostavba prístrešku pre has. techniku                                                                                                                                                       

 

Úprava kapitálových výdavkov o sumu 90 000 €: 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 70 000 €, funkčná klas. 0111,  ekon. klas. 717002              

  70 000 € Úprava okolia MŠ – chodník a oplotenie (z RF)         

- Zvýšenie výdavkov o sumu 30 000 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 717002              

  30 000 € Technické zhodnotenie stavieb (z RF)       

 - Zníženie výdavkov o sumu 10 000 €, funkčná klas. 0451, ekon. klas. 717002               

10 000 € Rekonštrukcia a modernizácia ciest          
 

c)  Úprava finančných operácií,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2019: 
 

Úprava príjmových finančných operácií o sumu 128 590 €: 
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- Zvýšenie príjmu FO o sumu  28 590 € u  ekon. klas. 453                          

  28 590 € Zapojenie zostatkov FP z roku 2018 (nevyčerpané finančné prostriedky na novostavbu  

  prístrešku pre hasičskú techniku) 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu 100 000 € u ekon. klas. 454001                 

  100 000 € Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce  

 

SUMARIZÁCIA v € 
 

Úprava 

Rozpočet po 

4.úprave 

Bežné príjmy +5 830 952 470 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  52 000 

Bežné výdavky +14 080 473 670 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie +1 750 363 856 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU  166 944 

Kapitálové príjmy -28 590 909 420 

Kapitálové výdavky +90 000 1 206 490 

BILANCIA KAPITÁL. ROZPOČTU  -297 070 

Príjmové finančné operácie +128 590 243 258 

Výdavkové finančné operácie  113 132 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  130 126 

ROZPOČET CELKOM  0 

 

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

nik žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 

  

Uznesenie č. 25/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

8.  Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 

      a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za  pobyt dieťaťa a žiaka v školských 

      zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves. 

___________________________________________________________ 

 
Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce, aby informoval o pripravovanom návrhu VZN: 
  
Obec Diviacka Nová Ves  je  zriaďovateľom Základnej  školy s materskou školou Diviacka Nová 

Ves s právnou subjektivitou,  ktorej súčasťou sú materská škola, školský klub detí a školská 

jedáleň. 

  -  Obec Diviacka Nová Ves určuje v súlade s § 28 ods.  5 školského zákona  mesačný príspevok 

na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 12 eur. 

-  Obec Diviacka Nová Ves určuje v súlade s  § 114 ods. 6 školského zákona  mesačný 

príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou školského klubu detí  vo výške          

5 eur. 

    S účinnosťou od 1. 1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách       

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka 

najmä poskytovania dotácie na stravu pre deti MŠ a od 1. 9. 2019 aj pre žiakov ZŠ. 

§ 4 ods. 6 tohto zákona:  
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Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za 

každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo 

vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.  

Od 1. 9. 2019 - Zmena finančných pásiem určujúcich  príspevok zákonných zástupcov detí 

a žiakov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané 

výživové dávky určených Ministerstvom školstva SR 

-  Obec Diviacka Nová Ves určuje, že zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza v súlade         

s § 140 ods. 9 a 10  školského zákona v školskej jedálni príspevok vo výške nákladov určených 

Ministerstvom školstva SR  na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti 

na odporúčané výživové dávky podľa finančného pásma č. 2: 

               desiata obed olovrant spolu 

  € € € € 

deti MŠ 0,36 0,85 0,24 1,45 

žiaci ZŠ 1.- 4. 0,49 1,15 - 1,64 

  
-  Obec Diviacka Nová Ves v súlade s § 140 ods. 9 a 10  školského zákona určuje, že zákonný 

zástupca dieťaťa alebo žiaka stravujúceho sa v školskej jedálni, uhrádza  príspevok  na režijné 

náklady v školskej jedálni mesačne vo výške 1 euro. 
  

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

nemal nik žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 
            

Uznesenie č. 26/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

 9.   Voľba hlavného kontrolóra obce 

 
9.1   Starosta informoval: 

 

Hlavnému kontrolórovi obce končí 30. 06. 2019 podľa zákona o obecnom zriadení 6-ročné 

funkčné obdobie. Obecné zastupiteľstvo musí vykonať voľbu hlavného kontrolóra obce tak, aby sa 

konala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho HK. 

            Voľba HK a jej podmienky boli vyhlásené v zmysle § 18a  zákona o obecnom zriadení 

Uznesením OZ č. 16/2019 dňa 28.02.2019.  Deň konania volieb bol určený 23. 05. 2019. Do 

volieb sa prihlásil  1 kandidát PhDr. Róbert Géczy, terajší hlavný kontrolór obce. Prihlášku            

s požadovanými dokladmi doručil v zalepenej obálke na obecný úrad v stanovenej lehote dňa 

12.04.2019 (spis č. 151/2019/DNV). Poslanci OZ  preskúmali úplnosť a správnosť všetkých 

doložených dokladov a zhodli sa, že kandidát na hlavného kontrolóra obce spĺňa všetky 

podmienky, aby mohol byť zaradený do dnešnej voľby HK obce.“ 

  

    Poslanci OZ vykonali voľbu HK obce. 

 

Predseda návrhovej komisie predloží návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 27/2019 

Obecné zastupiteľstvo    v o l í    v súlade s § 18 ods. 1, § 18a ods. 5 a 6 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení za hlavného kontrolóra obce Diviacka Nová Ves PhDr. Róberta Géczyho, 

bytom Diviacka Nová Ves č. 546   na obdobie od 01. 07. 2019 – 30. 06. 2025 s úväzkom 0,2. 
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Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

nemal nik žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 
            
Uznesenie č. 27/2019 bolo jednomyseľne schválené a hlavným kontrolórom obce na 6-ročné 

funkčné obdobie bol zvolený PhDr. Róbert Géczy. 

 
9.2   Starosta informuje o platových pomerov HK obce: 

 

-  HK obce je zamestnancom obce, ale plat mu neurčuje starosta obce. Jeho základný plat je 

určený na základe počtu obyvateľov obce, úväzku a priemernej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve za minulý rok.  Obecné zastupiteľstvo mu tento základný plat môže  zvýšiť 

o odmenu až do výšky  30 % 

 

Požiadal predsedu návrhovej komisie aby predložil návrh na určenie platu a mesačnej odmeny HK 

obce: 

 

Uznesenie č. 28/2019 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    v súlade s § 18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení hlavnému kontrolórovi obce mesačnú odmenu vo výške 30 % z  mesačného 

platu určeného podľa § 18c ods. 1 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

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

nemal nik žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 
            
Uznesenie č. 28/2019 bolo jednomyseľne schválené 

 

 

9.3  HKO predložil návrh na plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019. 

 
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  II. polroku roka  2019 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 stavu záväzkov a pohľadávok k 30. 9. 2019, 

- kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní vo vybraných zadaných zákazkách 

v roku 2018, 

4. kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v I. polroku 2019, 

- kontrola úhrad nájomného a služieb nájomníkmi v prenajatých priestoroch vo vlastníctve obce 

a  pozemkov obce  v roku 2018, 

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

s MŠ Diviacka Nová Ves v roku 2018. 

 

Plnenie úloh HK:  

- správy o výsledku kontrol, 

- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020, 

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

5. účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OZ. 

 

Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v II. polroku 2019 v súlade s  § 20 až § 27   

zákona NR SR č. 357/2015  Z. z. o finančnej kontrole a audite. 
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Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce: 

 spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných 

smerníc obce a OcÚ, 

 vzdelávanie – semináre RVC Nitra a ZHK SR na vybrané témy. 

 

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

nemal nik žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 
            
Uznesenie č. 29/2019 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e    plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. 

polrok 2019. 

 

Uznesenie č. 29/2019 bolo jednomyseľne schválené 

 

 

 

10.   Návrh Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2018 

 
 Daniel Dolník, predseda finančnej komisie podal správu o plnení rozpočtu obce za rok 

2018 nasledovne: 

 

Finančné hospodárenie obce DNV sa v roku 2018 riadilo schváleným rozpočtom obce, ktorý bol 

schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6. 12. 2017 ako vyrovnaný  s celkovými príjmami  vo 

výške 2 053 455 € a výdavkami vo výške 2 053 455 €. Rozpočet obce bol v priebehu roka 2018 

upravovaný desiatimi rozpočtovými opatreniami, nakoľko zmenami rozpočtu sa riešili aktuálne 

potreby obce vyplývajúce z jej kompetencií a úloh. 

  

 Za rok 2018 bol výsledok rozpočtového hospodárenia obce  prebytok + 190 978,21 €, pri 

dosiahnutom prebytku bežného rozpočtu vo výške 264 028,04 €, schodku kapitálového rozpočtu – 

159 774,73 €  a hospodárení z finančných operácií + 86 724,90 €. 

  

Bežný rozpočet: 
Celkové príjmy bežného rozpočtu dosiahli výšku 1 619 157,94  €, čo predstavuje plnenie na 87,08  

%  oproti upravenému rozpočtu. 

- najväčšou položkou čo sa týka príjmov bežného rozpočtu bol výnos dane pre územnú 

samosprávu vo výške 570 211,70 €, ostatné daňové príjmy (daň z nehnuteľnosti, miestne dane       

a poplatky) vo výške 80 305,46 a nedaňové príjmy – príjem z prenájmu, administratívne poplatky,  

úroky 73 615,46 €. 

  

Celkové výdavky bežného rozpočtu dosiahli výšku 1 428 179,73 €, čo predstavuje 

 76,81 % oproti upravenému rozpočtu. 

- najväčšou položkou čo sa týka výdavkov bežného rozpočtu boli výdavky rozpočtovej 

organizácie (ZŠ s MŠ) vo výške 342 474,44 € , verejnej správy 205 058,82  € a  nakladanie           

s  odpadmi 35 143,35 €. 

  

Kapitálový rozpočet: 
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu dosiahli 81,30 % plnenie rozpočtu, čo predstavuje  sumu 

432 059,44  €. 

V roku 2018 tvorila kapitálové príjmy  dotácia dobudovanie kamerového systému vo výške           

5 000 € , na zníženie energet. náročnosti vo výške 357 190,58 €, na BRKO – stav. časť 40 581,26 

€ a novostavba prístrešku pre HT 28 585,56 €. 
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Celkové výdavky kapitálového rozpočtu dosiahli  67,80 % rozpočtu obce, čo predstavuje sumu 

591 834,17  €. 

Obec zrealizovala dielo „Zníženie energetickej náročnosti objektu OcÚ a KD“ v hodnote 

376 484,86 € a dobudovala kamerový systém v hodnote 13 066,80 €. Ďalej vybudovala spevnené 

plochy za obecným úradom v hodnote 60 499,25 € a zrekonštruovala okolie OcÚ (chodník 

a oplotenie) v hodnote 58 068,34 €. V amfiteátri bol vybudovaný drevený prístrešok v hodnote 

9 804,53 €. 

Obec zrealizovala aj výmenu oplotenia na pohrebisku v časti obce  Vrbany v hodnote  7 680 €. 

a  rekonštrukciu miestneho rozhlasu   v hodnote 6 328,80 €. 

 

  

 Finančné operácie: 

Medzi príjmové finančné operácie bol zahrnutý zostatok finančných prostriedkov  

z predchádzajúceho roku vo výške 19 373,34 € ,  prevod  prostriedkov z  fondov vo výške 

59 901,59 € a finančné zábezpeky vo výške 162 799,40 €. 

  

Medzi výdavkové finančné operácie boli zahrnuté transakcie verejného dlhu – splácanie istiny 

Prima banke  a istiny ŠFRB na úvery poskytnuté na výstavbu nájomných bytov a technickej 

vybavenosti vo výške 46 197,52 € a vrátené finančné zábezpeky vo výške 109 151,91 €. 

  

Stav a vývoj dlhu: 
Obec má od roku 2010 uzatvorené dva úvery – so ŠFRB a Prima bankou na výstavbu nájomných 

bytov a technickú vybavenosť k bytom. 

  

K 01. 01. 2018 bol stav úveru so ŠFRB  713 650,80 € a v roku 2018 bola splatená istina vo výške 

28 124,56 €. K 31. 12. 2018  bol konečný stav úveru 685 526,24 €. 

  

K 01. 01. 2018 bol stav úveru s Prima bankou  69 734,89  € a v roku 2018 bola splatená istina        

18 072,96 €. K 31. 12. 2018 bol konečný stav úveru 51 661,93  €. 

 

 Zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce k 31. 12. 2018 bol vo výške: 372 472,88 €    

a v pokladni 739,41  €. Po odpočítaní peňažných fondov, záväzkov voči zamestnancom  za mesiac 

december 2018, záväzkov voči poisťovniam, daňovému úradu a záväzkov za platby služieb           

k bývaniu bol výsledok hospodárenia 190 978,21 €. 

  

Pri usporiadaní prebytku obce sa vylúčili nevyčerpané finančné prostriedky  v zmysle § 10 zákona  

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

 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté                          

v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  1 675,77 €, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti  školstva  v sume  1 675,77 € 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté               

v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 33 585,56 €, a to na : 

- dobudovanie kamerového systému v obci  v sume 5 000,- € 

- novostavba prístrešku pre hasičskú techniku v sume 28 585,56 € 

 

c) záväzky obce – prijaté finančné zábezpeky od troch potencionálnych dodávateľov zákazky na 

zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu vo výške 22 950,- € 

 

d) záväzky obce – prijatá finančná zábezpeka na dielo zníženie energetickej náročnosti obecného 

úradu a kultúrneho domu v sume 10 697,49 € 

 

e) záväzky obce – prijatá finančná zábezpeka od dodávateľa zákazky zníženie energetickej 

náročnosti MŠ v sume 20 000,- € 
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celkovo v sume 88 908,82 €, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade 

s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

      Výsledok hospodárenia obce za rok 2018 po odpočítaní  nevyčerpaných finančných 

prostriedkov  je vo výške  102 069,39 €. 
 

 

      Starosta vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik pripomienky, požiadal 

ich, aby Správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2018 

vzali na vedomie.  

  

Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce k predloženiu odborného stanoviska 

k záverečnému účtu obce za r. 2018:  

 

V súlade s § 18f, ods. 1, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám 

obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko  hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

za rok 2018. 

 

Platné právne úpravy  týkajúce sa  vypracovania, predloženia, zostavenia a obsahu záverečného 

účtu: 

zákon č. SNR 369/1990  Zb. o obecnom zriadení, 

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

zákon NR SR 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 

zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

 

Pri vypracovaní stanoviska som vychádzal z vyššie uvedených právnych predpisov, schváleného  

rozpočtu obce na rok 2018,  rozpočtových opatrení prijatých v priebehu roka 2018, inventarizácie 

majetku, stavu pokladne, účtov a bankových výpisov,  uznesení OZ, záverečného účtu za rok 

2017. 

 

Obsah i zostavenie záverečného účtu je v súlade s  § 16 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave 

a vývoji dlhu, fondové hospodárenie, finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR, prehľad 

o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce, doplňujúce údaje a návrh uznesenia. 

 

Návrh záverečného účtu je  prerokovávaný v zákonnej lehote  do šiestich mesiacov po uplynutí 

rozpočtového roka.  Záverečný účet obce bol pred jeho prerokovávaním  zverejnený najmenej na 

15 dní spôsobom v obci obvyklým a na internetovom sídla obce. Obec si ešte musí splniť zákonnú 

povinnosť dať si ročnú účtovnú závierku overiť audítorom, a to do konca roka 2019. 

 

Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený OZ  uznesením  č.58/2018 dňa 6. 12. 2017 ako 

vyrovnaný. V priebehu roka bol rozpočet upravený 10-timi rozpočtovými opatreniami. Tri boli 

schválené OZ a sedem vykonal starosta obce v súlade so svojimi kompetenciami (uzn. OZ            

č. 5/2012 zo dňa 28. 2. 2012). Obec Diviacka Nová Ves na rok 2018 na základe rozhodnutia OZ 

nezostavovala programový rozpočet, čo bolo v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.           

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Pri všetkých  zmenách rozpočtu bol rozpočet zostavený ako vyrovnaný. Dosiahnuté príjmy 

a výdavky za rok 2018 sú porovnávané k poslednej úprave rozpočtu obce.  

 

Zhodnotenie príjmov a výdavkov obce: 

Podrobný finančný rozbor plnenie príjmov aj výdavkov s komentárom je uvedený v návrhu 

záverečného účtu  obce za rok 2018. Čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov obsahujú bežné  
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a kapitálové príjmy a výdavky,  finančné operácie príjmové a výdavkové, čerpanie rozpočtu  obce 

bez rozpočtovej organizácie, výdavky a vlastné príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ.   

Dotácie poskytnuté z rozpočtu obce na rok 2018 boli poskytnuté a zúčtované v súlade s § 7 

ods. 4 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a VZN č. 4/2013 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves. 

 

Stav a vývoj dlhov: 

Obec neprijala v roku 2018 komerčný žiaden úver a nezadlžovala sa. V priebehu roku 2018 splácala 

dva úvery. Prvý dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu NOB a  druhý komerčný v Prima banke na 

dobudovanie tech. vybavenosti NOB. Prehľad, výška záväzkov, splátky úverov a doba splatnosti sú 

uvedené v návrhu ZÚ spolu s preverením dodržiavania  pravidiel prijímania návratných zdrojov 

financovania. 

 

Inventarizácia:  

Inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok, cenných papierov, zásob, fondov a finančných 

prostriedkov obce bola  vykonaná na základe príkazu starostu obce a v súlade  

s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve  k 31. 12. 2018 ako fyzickú a dokladová. O vykonanej 

inventarizácii je vypracovaný  Súhrnný inventarizačný zápis  o výsledku inventarizácie. 

Inventarizačné rozdiely zistené neboli. 

V priebehu roka bola 5x uskutočnená inventarizácia finančných prostriedkov v pokladni , a to bez 

inventarizačných rozdielov.  

Zostatky na všetkých účtoch obce a v pokladni k 31. 12. 2018 sa zhodujú s údajmi uvedenými 

v záverečnom účte obce. 

 

Fondové hospodárenie: 

Prostriedky rezervného fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv NB boli pri zmenách 

rozpočtu cez príjmové finančné operácie zapojené do rozpočtu obce. 

Rezervný fond bol tvorený z prebytku hospodárenia z roku 2017 a jeho časť bola použitá 

na kapitálové výdavky – technické zhodnotenie stavieb (kultúrny dom, budov a OcÚ). 

Fond prevádzky, údržby a opráv bol tvorený v zákonnej výške z prebytku hospodárenia za 

rok 2017 a použitý na opravy zariadení v NOB.  

Sociálny fond bol tvorený  a čerpaný v súlade so zákonom o sociálnom fonde a Zásad pre 

tvorbu a čerpanie SF. 

Od roku 2011  je tvorený povinný zákonný  fond finančnej zábezpeky nájomníkov v NOB, 

ktorý obec môže použiť v prípade nezaplatenia nájomného a služieb alebo poškodenia bytu.  

Výsledok hospodárenia: 

 

Bežný rozpočet bol dosiahnutý ako prebytkový vo výške 264 024,04 € a kapitálový rozpočet ako 

schodkový vo výške 159 774,73 €. Bilancia BR a KR je prebytok vo výške 104 253,31 €. 

Z tohto výsledku sa vylučujú     nevyčerpané fin. prostriedky ZŠ s MŠ Div. Nová Ves na 

prenesené kompetencie vo  výške 1 675,77 € a nevyčerpaná kapitálová dotácia na kamerový 

systém a prístrešok na zakrytie hasičskej techniky spolu vo  výške 33 585,56 €. 

Po  odpočítaní oboch je  prebytok  vo výške 68 991,98 €, o  použití ktorého rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. 

Návrh použiť tieto finančné prostriedky na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 

62 691,98 € a  fondu prevádzky, údržby a opráv NOB vo výške 6 300,- € je v súlade so zákonom 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom o dotáciách na rozvoj bývania a o 

sociálnom bývaní.  

 

Bilancia FO bola pre ich nevyčerpanie prebytok vo výške 86 724,90 €. Súčasťou tohto prebytku 

príjmových  finančných operácií sú aj zábezpeky od dodávateľov prác. Po odrátaní zábezpek je 

bilancia FO prebytok vo výške 33 077,41 €, ktorý je navrhovaný vrátiť do rezervného fondu obce, 
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čo je v  súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy 

   

Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení odporúčam obecnému 

zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 

2018 výrokom 

súhlas s celoročným hospodárením za rok 2018 bez výhrad. 
 

Starosta obce vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu predloženého odborného stanoviska 

hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za  rok 2018. 

 

Pripomienky nemal nikto, preto požiadal  poslancov OZ, aby takto predložené stanovisko vzali na  

vedomie. 

 

 Následne starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na 

uznesenie č. 30/2019: 

 
Uznesenie č. 30/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

I. b e r i e    n a   v e d o m i e 

a) správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2018, 

b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018, 

 

II. s c h v a ľ u j e 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 

  102 069,39  EUR nasledovne: 

 

a) použitie prebytku rozpočtu obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písmeno a) a b) zákona             

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

fondu obce vo výške 62 691,98 € v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

 

b) v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o  dotáciách na rozvoj bývania                   

a o sociálnom bývaní použitie prebytku rozpočtu obce na tvorbu fondu prevádzky, údržby 

a opráv nájomných obecných bytov vo výške 6 300,00  €, 

 

c) v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy použitie zostatku  príjmových finančných operácií z roku 2018 na 

tvorbu rezervného fondu obce vo výške  33 077,41 €. 

 

O predloženom návrhu poslanci OZ hlasovali. Záverečný účet obce Diviacka Nová Ves za 

rok 2018 bol jednomyseľne schválený. 

 

11.   Rôzne 

 
11.1   Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce 

 

       Na základe schváleného záverečného účtu obce za rok 2018 bol prebytok finanč. prostriedkov 

rozdelený na tvorbu rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov súvisiacich 
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s pripravovanou investičnou akciou. 

 

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

 

Uznesenie č. 31/2019 

Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e     prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu 

obce do rozpočtu obce na rok 2019 vo výške 100 000 € a ich použitie „Úpravu okolia MŠ – 

chodník a oplotenie“ vo výške 70 000 €  a „Technické zhodnotenie stavieb“ vo výške 30 000 €. 

 

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

nemal nik žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 

  

Uznesenie č. 31/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

11.2    Veliteľ DHZ a preventivár DPO obce Diviacka Nová Ves 

 

 Starosta informoval o návrhu zmeny veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce 

Diviacka Nová Ves a preventivára  požiarnej ochrany obce Diviacka Nová Ves, keďže sa zmenilo 

členstvo DHZ Div. Nová Ves. 

Požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 
Uznesenie č. 32/2019 

OZ    z a r a ď u j e  

a) v zmysle ustanovení § 5 ods. 4 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v platnom znení člena Dobrovoľného hasičského zboru obce Petra Grznára, bytom 

Diviacka Nová Ves 513, na funkciu veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce Diviacka 

Nová Ves, 

b) v zmysle ustanovení § 5 ods. 4 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v platnom znení člena Dobrovoľného hasičského zboru obce Dávida Pšenáka, bytom 

Diviacka Nová Ves 511, na funkciu preventivár  požiarnej ochrany obce Diviacka Nová 

Ves. 

     Po predloženom návrhu uznesenia č. 31/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 32/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 
11.3    Odkúpenie majetku obce 

  
Starosta obce informoval o záujme odkúpenia majetku obce - novovytvorený pozemok a stavba 

- oporný múr na novovytvorenom pozemku.   

 

Následne požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 
Uznesenie č. 33/2019 
a) OZ  b e r i e   n a   v e d o m i e   žiadosť Petra Oršulu, Vrbany 398, 972 24 Diviacka Nová 

Ves o odkúpenie majetku obce 

 novovytvorený pozemok  KN-C, parcela č. 213/3,  o výmere 232 m2, ostatná plocha,  k. ú. 

Vrbany, podľa GP č. 16/2018-PD, vyhotoveného GEODDÉZIA LMPD, s. r. o., Žilina - 
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pracovisko Prievidza, M. Mišíka č. 26 971 01 Prievidza dňa 12. 3. 2018, na účel prístupu 

k svojmu pozemku, 

 stavba – oporný múr na novovytvorenom pozemku  KN-C, parcela č. 213/3,  o výmere 232 

m2, ostatná plocha,  k. ú. Vrbany, podľa GP č. 16/2018-PD, vyhotoveného GEODDÉZIA 

LMPD, s. r. o., Žilina - pracovisko Prievidza, M. Mišíka č. 26 971 01 Prievidza dňa 12. 3. 

2018 

 

b) OZ 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 majetok obce 

 

 novovytvorený pozemok  KN-C, parcela č. 213/3,  o výmere 232 m2, ostatná plocha,  k. ú. 

Vrbany, podľa GP č. 16/2018-PD, vyhotoveného GEODDÉZIA LMPD, s. r. o., Žilina - 

pracovisko Prievidza, M. Mišíka č. 26 971 01 Prievidza dňa 12. 3. 2018, za cenu znaleckého 

posudku, 

 stavba – oporný múr na novovytvorenom pozemku  KN-C, parcela č. 213/3,  o výmere 232 

m2, ostatná plocha,  k. ú. Vrbany, podľa GP č. 16/2018-PD, vyhotoveného GEODDÉZIA 

LMPD, s. r. o., Žilina - pracovisko Prievidza, M. Mišíka č. 26 971 01 Prievidza dňa 12. 3. 

2018 za cenu 1 euro. 

 

Zdôvodnenie: Pozemok je priľahlý k pozemku na ktorom si chce žiadateľ vybudovať prístupovú  

cestu a oporný múr žiadateľ vybudoval na vlastné náklady. 

 

    Po predloženom návrhu uznesenia č. 33/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 33/2019 bolo schválené. 

 
11.4    Organizačný poriadok obce Diviacka Nová Ves  

 
 Starosta informoval, že od 1.3.2019 je na obci zamestnaný na trvalý prac. pomer Róbert 

Lagin a budú s Milanom Kohútom pracovať spolu, lebo udržať poriadok v obci je náročné a jeden 

človek na to všetko sám nestačí. 
 

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

 
Uznesenie č. 34/2019 

Obecné zastupiteľstvo       b e r i e   n a   v e d o m i e    informáciu starostu obce o vydaní 

Organizačného poriadku Obecného úradu v Diviackej Novej Vsi s účinnosťou od 01. 03. 2019. 

  

Po predloženom návrhu uznesenia požiadal starosta obce poslancov OZ 

k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby túto informáciu 

vzali na vedomie  a zahlasovali.  

 

Uznesenie č. 34/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 
11.5   Poskytnutie dotácie zo  štátneho rozpočtu 
  

Starosta informovalo o možnosti získania dotácie na prístrešok pre hasičskú techniku 

z Ministerstva vnútra SR a o spolufinancovaní projektu. 

 

Požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie: 
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Uznesenie č. 35/2019 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e  

a) Predloženie žiadosti o NFP na základe výzvy č. V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie zo  štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

b) Výšku spolufinancovania vo výške 5%, čo tvorí 1500,00 EUR z celkového rozpočtu projektu 

30 000,00 EUR 

 Po predloženom návrhu uznesenia č. 35/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ  

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

 

Uznesenie č. 35/2019 bolo schválené. 

 

 

12.   Diskusia 

 
Starosta vyzval do diskusie poslancov OZ. Do diskusie nemal nikto žiaden príspevok, tak starosta 

dal slovo riaditeľke ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves Mgr. Zdene Knyblovej. Tá stručne informovala: 

 

- čiastočná úhrada nákladov ŠKD – navýšenie z 3,50 € na 5,00 € - naposledy upravovaný poplatok 

  v r. 2011 ( na 3,50 €) 

- čiastočná úhrada nákladov MŠ – navýšenie z 9,00 € na 12,00 € - naposledy upravovaný poplatok 

  v r. 2009 ( na 9,00 €) 

- nové finančné pásma na nákup potravín od 1.9.2019 – ŠJ  DNV je v druhom finančnom pásme 

- platba 1,00 € mesačne na režijné náklady ŠJ DNV 

- vymaľovanie triedy + sokel (marmolit) 3. ročníka – celkové náklady 460,- € 

- 12 ks nových dverí  + menovky na poschodí – celkové náklady 1800,- € (s dovozom, montážou) 

- objednaná umývačka riadu do ŠJ – nová elektroinštalácia a odpad k umývačke spravený 

- terasa – čiastočne zbúraná (ešte zbúrať múriky), je navozená zemina, nutné zabetónovať  

   zostávajúcu terasu 

- napísaná žiadosť na obec DNV – ohľadne havarijného stavu radiátorov a svietidiel v ZŠ 

- platba za vývoz odpadu – 670,- € 

 

Počet žiakov zapísaných do prvého ročníka na šk. rok 2019/20 - 23 žiakov, z toho 3 žiaci budú 

mať odklad povinnej školskej dochádzky. 

Počet zapísaných detí do MŠ 18, z toho 3 deti nastúpia v marci 2020. 

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin bude prvé dva týždne. 

 

Keďže sa do diskusie nikto z prítomných už nezapojil, starosta obce poďakoval všetkým 

prítomným za ich účasť. 

 

 

13.   Záver 
 

 Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva poďakovaním sa za účasť 

všetkým zúčastneným.  

 

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa:  23.05.2019 
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  Zapísala:     Ing. Kamila Králová      .......…………………..  

 

 

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

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

                           

 

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 23. 05. 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


