
 1 

Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 28. 08. 2019  
 

 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 19:35 hod. 

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

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

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupkyňa starostu obce: Mgr. Mária Kiabová 

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

Neprítomní poslanci OZ: Ing. Norbert Hrivňák 

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 obecného úradu. 

   5.  Správa o činnosti komisií. 

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

   7.  Rôzne. 

   8.  Diskusia. 

   9.  Záver. 

 
Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      

 

Uznesenie č. 36/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

 Starosta obce určil za zapisovateľku Gabrielu Mackovú. Za overovateľov zápisnice 

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

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

(Uznesenie č. 37/2019) 
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3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

 

-  predseda: Daniel Dolník 

-  člen: Robert Žember 

-  člen: Mgr. Jana Masaryková 

         

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             

 

 Uznesenie č. 38/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti starostu a obecného úradu 

      od posledného zasadnutia OZ 

 
,,Od posledného zasadnutia OZ boli riešené tieto veci: 

 

Dobudovanie kamerového systému                            7 018,20 € (dotácia 5 000 €) 

Oprava miestnych komunikácií (Krško)                     9 985,03 €                                                                                                     

Zakúpený drobný majetok: 

Chladnička presklená do KD                                        1 482,00 € 

Chladnička na OcÚ                                                          449,00 € 

Zásahový odev pre hasičov                                              975,81 € (dotácia) 

Zásahová obuv pre hasičov                                              461,99 € (dotácia) 

 

BRKO – platba v mesiaci jún vo výške 413 934 €. Spoluúčasť bola vo výške 1 786 €. 

 

Vyplatené zálohy: 

Novostavba prístrešku pre has. techniku (MV SR)            28 585,56 € (dotácia na kapit. výdavky) 

- bola vyplatená záloha p. Chalmovianskemu vo výške 35 000 €. 

Oprávnené náklady (k vyúčtovaniu dotácie): 30 090,07 € 

Neoprávnené náklady: 15 894,19 € 

 

Oplotenie MŠ a prístupové chodníky: 

Rozpočtované výdavky –  54 218,11 €. 

Výdavky budú navýšené o jeden prístupový chodník ku kuchyni. 

 

Zábradlie do MŠ 
Rozpočtované výdavky – 14 600 €.  

Ku dnešnému dňu bola vyplatená záloha p. Fischerovej vo výške 7 600 € 

 

Priepust vo Vrbanoch 

Rozpočtované výdavky – 34 964,46 €.  

Predpokladané navýšenie fin. prostriedkov z dôvodu napojenia na staré koryto. 

 

Očakávaná platba v roku 2019 z MŽP  Zníženie energetickej náročnosti MŠ – pripravuje sa 

žiadosť o 1. platbu vo výške 90 % oprávnených výdavkov a to vo výške 373 763,05 (spoluúčasť 

obce - 5 %) 
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Práce navyše v MŠ – doteraz uhradená suma 11 320,76 €.   

(Dlažba 1 105,23 €,  stavebný dozor – 3 840 €, samolepky a logá 571,50 €,  materiál 312,69 €, 

pokládka dlažby  2 998,24 €, nerezové interiérové zábradlie 2 493 €). 

 

Úprava okolia v MŠ – doteraz uhradená suma 7 798,30 €. 

 

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

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

posledný štvrťrok a najmä Komisia kultúry, sociálnych vecí, vzdelávania, mládeže a športu pri OZ 

za úspešné zvládnutie podujatia - 16. ročníka Novianskych dní. 

 

 

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. 39/2019) 

 

 

 

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

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

 

Ing. Miriam Dadíková, predsedníčka KKVMaŠ podala tieto informácie:    
Komisia zasadala operatívne podľa potreby. Na zasadnutiach sa zaoberala prípravou a realizáciou 

nadchádzajúcich kultúrnych podujatí: 

Deň detí, deň otcov 8. júna 2019: 

- súťaže pre deti aj pre otcov,  

- zapojení aj dobrovoľníci – stanovištia s rozprávkovými postavami – deti riešili úlohy, alebo prekonávali 

prekážky. Podávala sa fazuľovica, palacinky a občerstvenie. V tomto termíne boli aj Traktory Máčov, ľudia 

sa dlho nezdržali. Ohlasy zúčastnených boli pozitívne. Budúci rok uvažujeme akciu spojiť s futbalovým 

turnajom o pohár starostu obce 

 

Novianske dni – 23-25. augusta 

- zabezpečenie v spolupráci s organizáciami 

Aj do večerného programu Milujem Diviacku Novú Ves sa zapojili občania – mladí úspešní rodáci 

Kanoisti Filip Srnec a Kristián Šnirc, a rodák v zahraničí Jozef Guľka. Mgr. Katarína Uhlárová mala hlavné 

úlohu pri príprave aj realizácii.  

PhDr. Ivetka Géczyová  zapožičala predmety z Hornonitrianskeho múzea a PhDr. Róbert Géczy pripravil 

súťažné otázky.   

 

V nedeľu boli kultúrne vystúpenia Gizky Oňovej prerušené dažďom a búrkou, Nebeská muzika                   

z Terchovej nedohrala koncert kvôli búrke. V tombole bolo viac ako 60 cien.  V budúci rok sa uvažuje 

rozdeliť tombolu na 2x. 

 

Ak majú poslanci návrhy na zlepšenie, môžu ich komisii adresovať. 

 

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: 

Komisia sa za ostatné obdobie zaoberala priebežnou kontrolou prebiehajúcich stavieb. Vykonali 

sa dve obhliadky realizačných prác na materskej škole v obci. Obhliadky boli zamerané na už 

zrealizované práce a taktiež na detaily riešenia oplotenia a chodníkov okolo objektu. Taktiež došlo 
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k dokončeniu objektu prístrešku pre hasičskú techniku s poslednými terénni úpravami, ktoré boli 

priebežne konzultované. Posledným bodom bola kontrola realizácie priepustu časti Vrbany popod 

miestnu komunikáciu. Práce na priepuste prebiehajú podľa plánov bez väčších problémov či 

obmedzení.  

 

Komisia na základe rozpracovanosti projektov začala s prípravou investičných akcií pre rok 2020. 

 
Daniel Dolník, predseda finančnej komisie informoval, že komisia zasadala 2 x a zaoberal sa 

úpravou rozpočtu obce na rok 2019 a výsledkom boli 2 rozpočtové opatrenia: 

- Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 a Rozpočtové opatrenie č. 6/2019, ktoré sú predmetom dnešného 

rokovania obecného zastupiteľstva. Tiež sa zaoberali prevodom finančných prostriedkov 

z rezervného fondu obce do rozpočtu obce na rok 2019 na technické zhodnotenie stavieb a na 

úpravu okolia materskej školy a na opravy a revízie v bytových domoch. 

 

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. 40/2019) 

 

 

6.   Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2019 
  

6.1    Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 

 

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

úpravy rozpočtu obce na rok 2019 Rozpočtovým opatrením č. 5/2019: 

 

Uznesenie č. 41/2019 
Obecné zastupiteľstvo      b e r i e   n a   v e d o m i e     zmenu rozpočtu obce na rok 2019 - 

Rozpočtovým opatrením obce Diviacka Nová Ves č. 5/2019 vykonané starostom obce v súlade 

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

 

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

 

Úprava bežných príjmov o sumu 5 480 €: 

- Zvýšenie príjmov o sumu 2 070 € u ekon. klasifikácii 312001                                 

  2 070  € Dotácia na povodňové záchranné práce realizované v r. 2018         

- Zvýšenie príjmov o sumu 410 € u ekon. klasifikácii 292027                                       

  410 € Príjmy za zničený inventár  

- Zvýšenie príjmov o sumu 3 000 € u ekon. klasifikácii 312001                                 

  3 000 € Dotácia na dobrovoľnú požiarnu ochranu       

                                                                                              

Úprava bežných výdavkov o sumu 9 480 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 400 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 633004                      

  1 400 € Kuchynské vybavenie - chladnička presklená  

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 080 €, funkčná klas. 0510, ekon. klas. 634001                    

  1 080 € Palivá, oleje a mazivá - BRKO 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 700 €, funkčná klas. 0320, ekon. klas. 633006                      

  1 700 € Materiálové vybavenie DHZO 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 300 €, funkčná klas. 0320, ekon. klas. 634002                      

  1 300 € Údržba hasičskej techniky DHZO 

- Zvýšenie výdavku o sumu 2 300 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 611                            
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  2 300  € Tarifný plat  

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 000 €, funkčná klas. 0830, ekon. klas. 633006                      

  1 000 € Materiál – miestny rozhlas 

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 €, funkčná klas. 0320, ekon. klas. 637001                            

  200 € Školenia DHZO 

- Zvýšenie výdavku o sumu 500 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 637037                            

  500 € Vrátenie nevyčerpanej dotácie „Škola v prírode“ 

 

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

Úprava kapitálových príjmov o sumu 1 000 €: 
 

- Zvýšenie príjmov o sumu 4 000 € u ekon. klasifikácii 322001                                 

  4 000 € Kapitálový transfer z MF SR „Rekonštrukcia a oprava oplotenia areálu MŠ“ 

- Zníženie príjmov o sumu 5 000 € u ekon. klasifikácii 322001                                 

  5 000 € Kapitálový transfer z MV SR „Dobudovanie kamerového systému“ 

 

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

 

- Zvýšenie príjmových FO o sumu 5 000 € u ekon. klasifikácii 453                                 

  5 000  € Zostatok FP z roku 2018 – KT z MV SR  „Dobudovanie kamerového systému“ 

 

                                                               

                                                                                  

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

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

2019 - Rozpočtovým opatrením č. 5/2019  vzali na vedomie a zahlasovali.  

 

Uznesenie č. 41/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

 

6.2   Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu 

 

        Starosta obce informoval poslancov OZ o prevode finančných prostriedkov z rezervného 

fondu na technické zhodnotenie stavieb a na úpravu okolia materskej školy - chodník a oplotenie. 

Požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 

SUMARIZÁCIA v € 
 

Úprava 

Rozpočet po 

5.úprave 

Bežné príjmy +5 480 957 950 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  52 000 

Bežné výdavky +9 480 483 150 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  363 856 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU  166 944 

Kapitálové príjmy       -1 000 908 420 

Kapitálové výdavky  1 206 490 

BILANCIA KAPITÁL. ROZPOČTU  -302 070 

Príjmové finančné operácie +5 000 248 258 

Výdavkové finančné operácie  113 132 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  135 126 

ROZPOČET CELKOM  0                  
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Uznesenie č. 42/2019 

I. 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 75 000 eur a ich použitie na technické 

zhodnotenie stavieb vo výške 55 000,- eur a na úpravu okolia materskej školy - chodník              

a oplotenie vo výške 20 000,-eur. 

II. prevod finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv do rozpočtu obce na rok 

2019 vo výške 3 000 eur a ich použitie na opravy a revízie v bytových domoch. 

 
Po predložení tohto uznesenia požiadal starosta obce poslancov OZ o pripomienkovanie. Keďže 

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

 

Uznesenie č. 42/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

6.3   Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 
 
         Opäť starosta vyzval predsedu finančnej komisie, aby predložil úpravu rozpočtu obce na rok 

2019 Rozpočtovým opatrením č. 6/2019: 

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

 

Úprava bežných príjmov o sumu 7 365 €: 

- Zvýšenie príjmov o sumu 3 700 € u ekon. klasifikácii 312012                                      

  3 700  € BT - dohadovacie konanie z OÚ Trenčín (navýšenie NFP)    

- Zvýšenie príjmov o sumu 265 € u ekon. klasifikácii 312012                                             

  265 € BT na učebnice z OÚ Trenčín                                                                                                                                               

- Zvýšenie príjmov o sumu 3 000 € u ekon. klasifikácii 133013                                     

  3 000  € Daň za komunálne odpady a drobné stav. odpady                                                                                                                    

- Zvýšenie príjmov o sumu 400 € u ekon. klasifikácii 221004                                             

  400 € Správne poplatky 

 

Úprava bežných príjmov ZŠ s MŠ o sumu 1 000 €: 

- Zvýšenie príjmov o sumu 1 000 € u ekon. klasifikácii 223                                            

  1 000  € Grant – projekt Jednota 

                                                                                                           

Úprava bežných výdavkov o sumu 7 600 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 450 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 633004                         

  450 € Kuchynské vybavenie - chladnička  

- Zvýšenie výdavku o sumu 450 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 641006                         

  450 € Transfer pre činnosť Spol. obecného úradu Nováky 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 180 €, funkčná klas. 0510, ekon. klas. 633004                     

  1 180  € Odpadové nádoby 

- Zvýšenie výdavku o sumu 500 €, funkčná klas. 0510, ekon. klas. 634002                           

  500  € Servisné prehliadky - BRKO 

- Zvýšenie výdavku o sumu 2 000 €, funkčná klas. 0620, ekon. klas. 634001                     

  2 000 € Rozvoj obce – palivá, mazivá a oleje 

- Zvýšenie výdavku o sumu 3 000 €, funkčná klas. 0610, ekon. klas. 635006                     

  3 000 € Oprava a údržba v BD (RF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 20 €, funkčná klas. 0112, ekon. klas. 637005                               

  20 € Finančné služby 
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Úprava bežných výdavkov ZŠ s MŠ o sumu  3 965 €:  

- Zvýšenie bežných výdavkov ZŠ  o sumu 3 700 €                                                               

  3 700 € Bežné výdavky - dohadovacie konanie z OÚ Trenčín  

- Zvýšenie bežných výdavkov ZŠ  o sumu 265 €                                                                     

  265 € Bežné výdavky – príspevok na učebnice z OÚ Trenčín  

 

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

 

Úprava kapitálových príjmov o sumu 200 €: 

- Úprava príjmov o sumu 200 € u ekon. klasifikácii 233001                                             

  200 Príjmy z predaja pozemkov (Stredoslov. distrib. a.s.) 

 

Úprava kapitálových výdavkov o sumu 75 000 €: 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 5 000 €, funk. klas. 0320, ekon. klasifikácii 717001               

  5 000 € Prístrešok pre hasičskú techniku 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 55 000 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 717002                 

  55 000 € Technické zhodnotenie stavieb (z RF)       

- Zvýšenie výdavkov o sumu 20 000 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 717002                

  20 000 € Úprava okolia MŠ – chodník a oplotenie (z RF)   

- Zníženie výdavku o sumu 5 000 €, funk. klas. 0840, ekon. klas. 717002                             

  5 000 € Rek. oplotenia – cintorín Vrbany  

  

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

 

Úprava príjmových finančných operácií o sumu 78 000 €: 

 

- Zvýšenie príjmových FO o sumu 3 000 € u ekon. klasifikácii 453                            

  3 000 € Zapojenie FPÚaO z MR do rozpočtu – opravy a revízie v  BD 

- Zvýšenie príjmových FO o sumu 75 000 € u ekon. klas. 454001                             

  75 000 € Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce  

 

SUMARIZÁCIA v € 
 

Úprava 

Rozpočet po 

6. úprave 

Bežné príjmy +7 365 965 315 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou +1 000      53 000 

Bežné výdavky +7 600 490 750 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie +3 965 367 821 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU  159 744 

Kapitálové príjmy +200 908 620 

Kapitálové výdavky +75 000 1 281 490 

BILANCIA KAPITÁL. ROZPOČTU  -372 870 

Príjmové finančné operácie +78 000 326 258 

Výdavkové finančné operácie  113 132 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  213 126 

 ROZPOČET CELKOM  0 
 

 

Po predložení tohto uznesenia požiadal starosta obce poslancov OZ o pripomienkovanie. Keďže 

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

 

Uznesenie č. 43/2019 bolo jednomyseľne prijaté 
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7.   Rôzne 

 
7.1   Zvýšenie mesačných príspevkov na činnosť SOÚ Nováky 

 

Starosta informoval, že sa starostovia obcí Spoločného obecného úradu v Novákoch na 

pracovnom stretnutí 04. júna 2019 dohodli na vytvorení nového pracovného miesta na stavebnom 

úrade z dôvodu nárastu stavebnej agendy a zmeny stavebného zákona. Z tohto dôvodu je potrebné 

zvýšiť príspevok na financovanie Spoločného obecného úradu v Novákoch. Príspevok sa zvyšuje 

od 01. 07. 2019 zo sumy 0,20 eur na 0,242 eur. 

  

Následne požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie č. 44/2019: 

 

Uznesenie č. 44/2019 
Obecné zastupiteľstvo      

 

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

1. Rozhodnutie zhromaždenia starostov SOÚ zo dňa 04. 06. 2019 zvýšiť mesačné príspevky  

   zmluvných obcí s účinnosťou od 01. 07. 2019 na sumu 0,242 € na jedného obyvateľa obce. 

 

2. Dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo  

    dňa 31. 12. 2012 v tomto znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  

- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

výške 0,242 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného Štatistickým 

úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10.dňa v príslušnom mesiaci na 

účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, 

variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

 

3. Podľa čl. XII. bod 3. zmluvy podmienkou platnosti dodatku je jeho schválenie všetkými 

účastníkmi zmluvy, preto sa zvýšený príspevok vyberie spätne až po schválení dodatku všetkými 

obecnými zastupiteľstvami. 

 

b)  s c h v a ľ u j e  

 

1. Dodatok č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31. 12. 2012 v tomto 

znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  

- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

výške 0,242 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného Štatistickým 

úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 
 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku,  do 10.dňa v príslušnom mesiaci na 

účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, 

variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 
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Dôvodová správa 

Z dôvodu nárastu stavebnej agendy a zmeny stavebného zákona sa starostovia obcí Spoločného 

obecného úradu v Novákoch na pracovnom stretnutí 04. júna 2019 dohodli na vytvorenie nového 

pracovného miesta na stavebnom úrade. Z tohto dôvodu je potrebné zvýšiť príspevok na 

financovanie Spoločného obecného úradu v Novákoch. Príspevok sa zvyšuje od 01. 07. 2019 zo 

sumy 0,20 eur na 0,242 eur. 
                     

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

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

  

Uznesenie č. 44/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

7.2    Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke 

 

Starosta vyzval PhDr. Róbert Géczyho, hlavného kontrolóra obce, aby predniesol správu 

nezávislého audítora o účtovnej a konsolidovanej účtovnej závierke. 

 

Po prednesení uvedenej správy požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu.  

Keďže nemal nik žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na 

uznesenie č. 44/2019 a dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 

  

Uznesenie č. 45/2019 

Obecné zastupiteľstvo      b e r i e    n a    v e d o m i e    výsledok správy nezávislého audítora: 

1.)  Účtovná závierka  poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2018  

      a výsledku jej hospodárenia za rok podľa zákona č. 431/2002 Z.Z. o účtovníctve v znení  

      neskorších predpisov.  

  

2.)  Konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej  

      situácie obce k 31.12.2018 a výsledku jej hospodárenia za rok podľa zákona č. 431/2002 Z.Z.  

      o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 45/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

Výsledok správy nezávislého audítora tvorí prílohu č. 1 k tejto zápisnici. 

 

 

7.3    Peňažný dar 

 

       Starosta informoval o doručenej žiadosti o poskytnutie peňažného daru na športovú činnosť 

pre súrodencov Lachkých, ktorí sa úspešne, na svetovej úrovni venujú športovej disciplíne - 

karate. 

 

Požiadal poslancov OZ k pripomienkovaniu. Poslanci sa dohodli na finančnom dare vo výške 

300,- €. 

 

Následne požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie č. 46/2019 a dal 

o ňom hlasovať: 

 

Uznesenie č. 46/2019 

Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e     Viliamovi Lachkému a manželke Ľudmile Lachkej, 

bytom Diviacka Nová Ves č. 69 pre dcéru Lukréciu Lachkú a syna Martina Lachkého peňažný dar 
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vo výške 300,- €  na športovú činnosť podľa § 2, odst. 2, písmeno c) v zmysle Zásad poskytovania 

darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely z rozpočtu Obce Diviacka Nová Ves 

schválené dňa 20.08.2012, Uznesenie OZ č. 41/2012. (žiadosť zo dňa 19.6 2019, zn. č. 472/2019, 

208/2019/DNV ) 

 

Uznesenie č. 46/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

7.4   Budúci prevod časti obecného pozemku 

 

        Starosta informoval o doručenej žiadosti o záujem o odkúpenie časti obecného pozemku, na 

ktorom je postavený rodinný dom s prístavbou. Poslanci OZ sa dohodli, že miesto treba ísť 

fyzicky obzrieť a tam sa rozhodne o zámere odpredaja požadovanej časti pozemku. 

 

Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie č. 47/2019 a dal 

o ňom hlasovať: 

 

Uznesenie č. 47/2019 

Obecné zastupiteľstvo    

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

žiadosť  Ľubomíra Vavra a manželky Oľgy, bytom Vrbany 342, 972 24 Diviacka Nová Ves                 

o odkúpenie časti pozemku reg. E-KN cca 60 m² z parcely č 160/1 s celkovou výmerou 1018 

m2, ostatná plocha, ktorú dlhodobo užívajú, 

 

II.   s ú h l a s í  s budúcim prevodom časti pozemku reg. E-KN o výmere vyznačenej novým 

geometrickým plánom  z parcely č 160/1 s celkovou výmerou 1018 m², ostatná plocha, vedenej 

na LV  č. 1149, k. ú. Vrbany, kupujúcim Ľubomírovi Vavrovi a manželke Oľge, bytom Vrbany 

342, 972 24 Diviacka Nová Ves za cenu znaleckého posudku. 

   

Podmienkou je, prítomnosť  minimálne dvoch členov Komisie výstavby, životného prostredia  

a ochrany verejného poriadku pri OZ Diviacka Nová Ves pri vytýčení pozemku v teréne, ktorí 

navrhované výmery buď potvrdia, alebo z dôvodu verejného záujmu obce navrhnú zmeny výmery 

pozemku, ktoré budú predmetom prevodu. 

 
Uznesenie č. 47/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

7.5   Zámer prevodu majetku obce    

 

       Starosta informoval, že na obec boli doručené 2 žiadosti o odkúpenie obecného pozemku. 

 

Poslanci sa jednoznačne nedohodli na odpredaji pozemku ani jednému žiadateľovi. Navrhli, aby 

sa pripravil na najbližšie zasadnutie OZ návrh na odpredaj predmetného pozemku s podmienkou 

predkupného práva obce v prípade predaja pozemku tretej osobe. 

 

Preto starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie č. 

48/2019: 

 

Uznesenie č. 48/2019 

Obecné zastupiteľstvo    

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

     žiadosť Mgr. art. Jany Jazudekovej,  bytom Buková 74, 900 27 Bernolákovo o odkúpenie    
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     pozemku  reg. C - KN, parcela č. 126/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 400 m², k. ú.  

    Vrbany 

II. s c h v a ľ u j e / n e s c h v a ľ u j e  zámer odpredať Mgr. art. Jane Jazudekovej,  bytom 

Buková 74, 900 27 Bernolákovo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí (dôvod hodný osobitného zreteľa) 

 C - KN, parcela č. 126/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 400 m², k. ú. Vrbany 

      Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúci. S využitím predmetného pozemku obec 

nepočíta. 

 

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

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

      osobitného zreteľa. 

 

     Po predloženom návrhu uznesenia č. 48/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ aby zaň 

zahlasovali: 

Hlasovanie: 

Za 2 Ing. Igor Hanuska, Mgr. Mária Kiabová 

Proti 2 Daniel Dolník, Mgr. Jana Masaryková 

Zdržali sa  2 Robert Žember, Ing. Miriam Dadíková 

Neprítomní/ý 1 Ing. Norbert Hrivňák 

 

Uznesenie č. 48/2019 nebolo prijaté.                                 

        

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

č. 49/2019: 

 

Uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo    

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

     žiadosť Ing. Mareka Macka  bytom Vrbany 340, Diviacka Nová Ves o odkúpenie pozemku   

     reg. C - KN, parcela č. 126/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 400 m², k. ú. Vrbany 

II. s c h v a ľ u j e  / n e s c h v a ľ u j e    zámer odpredať Ing. Marekovi Mackovi, bytom 

Vrbany 340, Diviacka Nová Ves v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí (dôvod hodný osobitného zreteľa) 

 C - KN, parcela č. 126/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 400 m², k. ú. Vrbany 

  

      Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúci. S využitím predmetného pozemku obec 

nepočíta. 

 

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

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

      osobitného zreteľa. 

 

     Po predloženom návrhu uznesenia č. 48/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ aby zaň 

zahlasovali: 

 

Hlasovanie: 

Za 1 Mgr. Jana Masaryková 

Proti 1 Daniel Dolník 

Zdržali sa  4 Ing. Miriam Dadíková, Ing. Igor Hanuska, Mgr. Mária Kiabová, Robert 

Žember 

Neprítomní/ý 1 Ing. Norbert Hrivňák 
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Uznesenie č. 49/2019 nebolo prijaté.                                 

7.6   Prevod majetku obce 

 

Starosta informoval, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci schválili zámer odpredaja 

pozemku a oporného múru. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce a 

neboli obci doručené žiadne pripomienky. 

 

Požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie č. 50/2019: 
 

Uznesenie č. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo    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) prevod majetku obce kupujúcemu Petrovi 

Oršulovi, bytom Vrbany 398, 972 24  Diviacka Nová Ves: 

 

a) 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 č. 138/2019 vo výške 1 120,- €, 

b) 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 12.03. 2018 za 

cenu 1,- €. 

 

Zdôvodnenie:  

Pozemok je priľahlý k pozemku na ktorom si chce žiadateľ vybudovať prístupovú cestu a oporný 

múr žiadateľ vybudoval na vlastné náklady. 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúci. 
 

 Po predloženom návrhu uznesenia č. 50/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 50/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

7.7    Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018 

 

         Hlavný kontrolór obce informoval:   

 

Obec Diviacka Nová Ves v roku 2018 na základe Priorít z KPSS obce poskytovala a 

zabezpečovala sociálne služby  pre obyvateľov obce. 

Na základe prerokovania stavu poskytovania sociálnych služieb v  územnom obvode obce, obecné 

zastupiteľstvo obce Diviacka Nová Ves  vyhlasuje spokojnosť  s poskytovaním sociálnych 

služieb:  

 

Priorita č. 1 – Terénna opatrovateľská služba: 

Obec Diviacka Nová Ves v roku 2018 zabezpečovala terénnu opatrovateľská službu 

prostredníctvom neverejného poskytovateľa PE_ES, n.o.. a komisie sociálnych vecí pri obecnom 

zastupiteľstve. Sociálna služba formou opatrovateľskej služby bola zabezpečená pre 1 obyvateľku 

obce pre jej zotrvanie v domácom prostredí. 
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Úloha na rok 2019:  

- v prípade potreby zabezpečiť sociálnu službu pre obyvateľov obce Diviacka Nová Ves. 

Priorita č. 2 – Sociálna služba v zariadení: 

Obec v roku 2018 nezabezpečovala prijatie obyvateľa obce do zariadenia sociálnych služieb mimo 

územného obvodu obce Diviacka Nová Ves.  

 

Úloha na rok 2019:  

- v prípade potreby zabezpečiť sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb mimo územného 

obvodu obce  

Priorita č. 3 – Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí: 

V prípade potreby pre obyvateľov obce  stravovanie je zabezpečené prostredníctvom 

registrovaného dodávateľa stravy. 

 

Úloha na rok 2019:  

V prípade potreby zabezpečiť stravovanie seniorom a zdravotne postihnutým 

- predškolákom - upozorniť vzdelávacie zariadenie na zabezpečenie dotácie  

prostredníctvom ÚPSVaR na stravu vyplývajúcu zo zákona  

- v prípade potreby deťom a žiakom v hmotnej núdzi  

 

Priorita č. 4 – Integrácia detí vo výchovno-vzdelávacom procese: 

Deti z obce navštevujú Základnú školu s materskou školou Diviacka Nová Ves a vyučovací proces 

prebieha bez pomoci asistenta učiteľa. 

 

Úloha na rok 2019:  

- v prípade potreby upozorniť vzdelávacie zariadenie na zabezpečenie asistenta učiteľa  pre deti so 

zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním 

- v prípade potreby zabezpečiť príspevok na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi  

 

Priorita č. 5 – Spoločensky neprispôsobivé osoby: 

Obec nemala v roku 2018 spoločensky neprispôsobivé osoby. 

 

Úloha na rok 2019:  

- v prípade potreby spolupracovať s orgánmi verejnej a štátnej správy 

Priorita č. 6 – Nezamestnaní: 

Obec v roku 2018 nezamestnávala obyvateľov obce prostredníctvom ÚPSVaR. 

 

Úloha na rok 2019:  

- v prípade potreby zabezpečiť zamestnanie obyvateľov prostredníctvom ÚPSVaR 

 

Priorita č. 7 – Vybudovanie bezbariérovosti v obci: 

Bezbariérovosť je riešená v obci čiastočne. 

 

Úloha na rok 2019: 

- v prípade možnosti požiadať o dotáciu na vyriešenie bezbariérovosti v obci 

Priorita č. 8 – Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb: 

Obec neupravovala legislatívu ohľadne sociálnych služieb ani nevykonala registráciu nových 

sociálnych služieb. 

 

Úloha na rok 2019: 

- v prípade potreby novelizovať miestnu legislatívu 
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- v prípade potreby zapísať do Registra poskytovateľov samosprávneho kraja novú sociálnu službu 

Priorita č. 9 – Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu: 

Obec nezabezpečovala bytovú výstavbu ani podporu obnovy bytového fondu. 

 

Úloha na rok 2019: 

- podľa požiadaviek poskytnúť pomoc 

 

Priorita č. 10 – Vybudovanie cyklotrasy: 

Obec v roku 2018 nevybudovala žiadnu cyklotrasu.  

 

Úloha na rok 2019: 

- podľa možností  

Priorita č. 11 – Vytvorenie/Poskytovanie/ zariadenia sociálnych služieb  a podpora poskytovania 

sociálnych služieb pre potreby obce: 

V roku 2018 neverejný poskytovateľ ponúkol spoluprácu pri zabezpečení potrebných sociálnych 

služieb v územnom obvode obce Diviacka Nová Ves. 

 

Úloha na rok 2019: 

- podľa možnosti a potreby zabezpečiť potrebné sociálne služby. 

 Starosta obce poďakoval za predloženie správy a požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 

predložil prečítal návrh na uznesenie č. 51/2019: 

 

Uznesenie č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo    b e r i e   n a   v e d o m i e   správu o plnení úloh Komunitného plánu 

sociálnych služieb obce Diviacka Nová Ves za rok 2018 

 

 Po predloženom návrhu uznesenia č. 51/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 51/2019 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

7.8    Podanie žiadosti o NFP na projekt ,,Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine 

         (v intraviláne obcí)“ 
 

Starosta informoval o možnosti zapojiť sa do výzvy na získanie nenávratného finančného 

príspevku pre projekt ,,Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)“. 

 

Následne požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie č. 52/2019: 

 
Uznesenie č. 52/2019 

Obecné zastupiteľstvo       s c h v a ľ u j e     predloženie ŽoNFP s názvom projektu: 

,,Predchádzanie vzniku povodní prostredníctvom budovania vodozádržných opatrení v obci 

Diviacka Nová Ves“ v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO2-SC211-2018-40 

- výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 11 531,80 € z celkových 

oprávnených výdavkov projektu.  

 

       Po predloženom návrhu uznesenia č. 52/2019 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 52/2019 bolo jednomyseľne schválené. 
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8.   Diskusia  
 

V diskusii vyzval starosta riaditeľku ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves Mgr. Zdenu Knyblovú, 

aby poinformovala o činnosti školských zariadení: 

 
Pani riaditeľka poďakovala starostovi a obecnému zastupiteľstvu za zrekonštruovanie materskej 

školy - zateplenie obvodového plášťa budovy, kompletná rekonštrukcia vnútorných priestorov 

budovy, oplotenia a úpravu okolia budovy. Požiadala obecné zastupiteľstvo o finančný príspevok 

na zakúpenie nového nábytku do materskej školy vo výške 2 000,- €, ktorý jej obecné 

zastupiteľstvo odsúhlasilo.  

Poinformovala o prácach v ZŠ – zbúranie terasy, vysadenie stromčekov, zakúpenie nových lavíc 

do ZŠ, vymaľovanie 2 tried, výmena 12 ks starých dverí na poschodí za nové. 

Do školskej jedálne do kuchyne sa zakúpila umývačka riadu.  

Ďalej informovala, že ZŠ získala grand v sume 6 000,- € na prvky detského ihriska, ktoré prídu 

koncom septembra namontovať. 

 
Do diskusie sa ďalej prihlásil Daniel Dolník, poslanec OZ, na základe vlastnej skúsenosti 

v dôsledku horúcich letných dní upozornil na nadmerné teplo v priestoroch kancelárie starostu 

a pracovníčok obce. Uviedol, že takéto horúce prostredie nepriaznivo vplýva na zdravie a  

pracovné výkony zamestnancov, nepríjemne sa cítia klienti (stránky) a návštevy. Riešením je 

zakúpenie a zabudovanie klimatizácie, ktorá je rôzneho druhu. Je potrebné urobiť prieskum vo 

firmách, ktoré klimatizáciu predávajú a inštalujú a  informovať obecné zastupiteľstvo 

o možnostiach inštalovania a o cenových ponukách. 

 

Prítomní poslanci vyslovili súhlas s poznatkom a návrhom poslanca D. Dolníka. 

 

9.   Záver 
 

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

zastupiteľstva poďakovaním sa za účasť všetkým zúčastneným.  

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa:  28.08.2019 

 

 

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

 

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

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

                           

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 28. 08. 2019 

- Správy nezávislého audítora - Správa  z auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej 

závierky 


