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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 24. 11. 2016  
 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 19:20 hod. 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: Ing. Igor Hanuska, Mgr. Jana Masaryková, 

Daniel Dolník, Ing. Dušan Kohút, Róbert Žember  

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupkyňa starostu obce: Mgr. Mária Kiabová  

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Gabriela Macková 

Ostatní prítomní: - - - 

 

 

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. 

  7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2017. 

  8.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN  č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

       komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves . 

  9.  Úpravy rozpočtu obce na rok 2016. 

10.  Návrh rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na roky 2017 – 2019.  

11.  Rôzne. 

12.  Diskusia. 

13.  Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 26/2016 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

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

určil Ing. Igora Hanusku a Mgr. Janu Masarykovú 

 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice vzalo OZ na vedomie. 

 

 

3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, a to:  

-  predseda Daniel Dolník 
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-  člen Ing. Dušan Kohút 

-  člen Robert Žember 

 

        Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      viď. Uznesenie č. 27/2016 

 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu 

 

 Starosta predložil nasledovnú správu: 

 
Nakoľko je toto zasadnutie v tomto roku pravdepodobne posledné, dovoľte, aby som 

v krátkosti zhodnotil rok 2016. Bol to pre obec úspešný rok. 

Začiatkom roka bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia zasadačky, vestibul + schodište  

a druhá polovica archívu, nakoľko polovica archívu bola už po rekonštrukcií. Práce boli nasledovné: 

nová elektroinštalácia, zníženie a zateplenie stropu s novým osvetlením, nové podlahy, 

v miestnostiach nové maľby, všetko zasieťované a zastierkované, nové obložkové dvere, nanovo 

vnútorné zábradlie v celkovej výške 22.273,62 €. 

 

Ukončené práce v interiéri tribúny TJ.  Práce boli nasledovné: nová elektroinštalácia, nové 

rozvody vody, nové sociálne zariadenia s obkladmi, zníženie a zateplenie stropu s novým osvetlením 

a nové podlahy. Vnútorné steny sa obmurovali 10 cm pórobetónovými  tvárnicami z východnej 

a západnej strany, dve najväčšie miestnosti sú presieťkované  a nastierkované, maľby a taktiež nové 

dvere v celkovej výške 35.456 €. 

 

Bol vybudovaný pripojovací plynovod pre materskú školu v celkovej výške 2.197,52 €. 

  

Bola vybudovaná plynofikácia MŠ v celkovej výške 14.764,16 €.  Čiže po neuveriteľne 

dlhých rokoch sa v MŠ kúri plynom. 

 

Bol vybudovaný nový chodník pri hornej autobusovej zástavke v celkovej výške 34.892,40 €. 

 

Ďalšou akciou bolo bezpečnostné zábradlie na lávku a vybudovanie novej lávky 

s bezpečnostným zábradlím pri hornej autobusovej zastávke v celkovej výške 11.430 €                  a 

vybudovanie novej lávky a chodníkov v časti obce Vrbany v celkovej výške 3.472,76 €. 

 

Ďalšie prostriedky sú v drobnom  hmotnom majetku:  

- jedálenské stoličky 50ks - 2.194 € 

- detské lavice, kreslá, stôl - 288 €  

- stôl rokovací 10ks - 1.874 € 

- bubnová kosačka -  889 €  

- vitríny 3ks – 1.787,77 € 

- tlačiareň - 318 € 

- teleskopický rebrík  - 138 € 

- zásahová obuv   430,66 € 

- zásahový komplet 771,14 € 

- ozvučenie v KD 2.035,50 € 

 

Rekapitulácia: 

Do obce sa podarilo vybaviť finančné prostriedky vo výške 8 100 Eur z  Ministerstva financií SR 

a 10 480 z TSK.  

Z vlastných zdrojov sa preinvestovalo  124 450,46 Eur + 10 726,87 drobný hmotný majetok. 

Splátka úveru infraštruktúra k bytovým domom  je vo výške 23 807 Eur. 
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Stav na účtoch VÚB:         

 

flexibiznis účet:     

157 296,52 EUR z toho je 16 300 Eur fond údržby a opráv a 15 000 Eur sú zábezpeky prihlásených 

firiem do súťaže BRKO. 

125 996,52 Eur použiteľných 

8 302,13 Eur rezervný fond 

 

Prima banka:   50 102, 02 Eur 

 

Dňa 30.5.2016 som na verejnom zasadnutí  OZ informoval, že sme sa zapojili do ďalšieho projektu: 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Diviacka Nová Ves. Kód 

výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu  je 

vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov. Projekt je v hodnote  519 479,78 EUR. a to aj 

s našou 5%  spoluúčasťou. V tejto sume je stavebná časť a technológia. V tomto týždni nám bolo 

doručené rozhodnutie z Ministerstva životného prostredia SR o schválení žiadosti nenávratného 

finančného príspevku a to vo výške 477 081,05 EUR. Príspevok bol krátený o prednú šípovú radlicu 

a o zametaciu metlu. 

 

Obec dala zhotoviť stolové kalendáre na každé súpisné číslo v obci. Tu chcem poďakovať za 

zostavenie kalendára zástupkyni obce p. Kiabovej a p. Mackovej za poskytnutie fotografii. 

 

Chcem poďakovať Janke Masarykovej, Zuzke Tupej a celej sociálnej a kultúrnej komisii za 

ich odvedenú prácu. 

 

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

členom všetkých komisií, kontrolórovi obce, zamestnancom OcÚ, všetkým organizáciám a ich 

členom, za úspešne zvládnutý rok 2016. Ďakujem. 

 

Správu starostu obce o činnosti vzalo OZ na vedomie. 

 

 

5.   Správa predsedov komisií o činnosti 
 

Daniel Dolník, predseda finančnej komisie oznámil, že komisia sa zaoberala úpravou rozpočtu obce 

na rok 2016, prípravou rozpočtových opatrení a návrhom nového rozpočtu obce na roky 2017-2019. 

 

Ing. Dušan Kohút, predseda stavebnej komisie uviedol nasledovné: komisia od posledného 

zasadnutia riešila priebežne zasielané podnety obyvateľov a spolupracovala pri návrhu rozpočtu obce 

pre rok 2017. Predmetom práce komisie bola taktiež príprava opravy plochy za obecným úradom a 

podnet pána Besedu a pani Vreckovej k návrhu rekonštrukcie chodníka na "veternej ulici". 

 

Zuzana Tupá, predsedníčka kultúrnej komisie uviedla, že v období 4.Q 2016 sa neuskutočnilo 

zasadnutie KKVMaŠ. Členovia komisie pomáhali sociálnej komisii s organizáciou podujatia ,,Úcta 

k starším“, ktoré sa konalo dňa 28.10.2016.  

 

     Ďalšie zasadnutie KKVMaŠ bude v mesiaci december pred plánovaným podujatím ,,Príchod    sv. 

Mikuláša“. 

 

Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka sociálnej komisie uviedla, že sa zaoberali prípravami posedenia 

pre starších občanov obce k príležitosti dňa úcty k starším. Pri tejto príprave úzko spolupracovala 

s kultúrnou komisiou. Posedenie sa konalo 28.10.2016 o 16.00 hod. v kultúrnom dome. Na 

uvedenom podujatí sa zúčastnilo približne 80 starších občanov našej obce. 
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    Poskytovala súčinnosť starostovi obce a obecnému úradu v oblasti aktívnych opatrení na trhu 

práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Komisia navrhla starostovi obce zvážiť ďalšie 

možnosti využitia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb (§52 zákona o službách 

zamestnanosti), alebo formou dobrovoľníckej služby (§ 52a zákona o službách zamestnanosti), resp. 

vytvorenie pracovných miest s využitím príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 

(§50i zákona o službách zamestnanosti). Vzhľadom k uvedenej téme nástrojov aktívnych opatrení na 

trhu práce poukazuje komisia aj na ďalšie možnosti využitia nástrojov AOTP. 

 

   Súčasne poskytovala občanom našej obce poradenstvo vo veci riešenia ich nepriaznivej sociálnej 

situácie a bola im nápomocná pri vybavovaní náležitostí potrebných k uplatneniu si nároku na 

sociálnej dávky poskytované štátom.  

 
Poslanci OZ uvedené správy vzali na vedomie. 

 

 

6.  Správa HK obce o činnosti a výsledku kontrol 

 
PhDr. Róbert Géczy podal nasledovné 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 júl - november 2016.  Kontrolná činnosť a kontroly  boli  vykonané na základe  

schváleného plánu  kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce  na II. polrok 2016.  

 

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

vzdelávanie: 

 

1. Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016. 

2. Správa o činnosti a výsledku kontrol za II. polrok 2016. 

3. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2017 až 2019. 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. 

5. Spolupráca pri návrhu: 

 VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Diviacka Nová Ves, 

 Doplnku č. 2 k VZN č.  2 /2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves 

 Pracovného poriadku zamestnancov obce, 

 Organizačného poriadku Obecného úradu v Diviackej Novej Vsi. 

6. Vzdelávanie – semináre v RVC Nitra a ZMO HN: 

 zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov, 

 zákon o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO, zákon o poplatku za rozvoj. 

7. Účasť na poradách poslancov a zasadnutí OZ. 

 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

Inventúra pokladne: 

 

Inventúru pokladne  vykonala 12. 9. a  18. 11.  2016 inventarizačná komisia v zložení  

hlavný kontrolór  obce, referentka OcÚ za prítomnosti zodpovednej pracovníčky. Inventarizáciou 

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

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

komisie i zodpovednou pracovníčkou. 
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Kontrola účtovných pokladničných  dokladov vyhotovených v mesiaci  september 2016: 

 

Ku kontrole boli predložené pokladničná kniha, príjmové a výdavkové pokladničné doklady 

za mesiac september 2016.  

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 miestne dane a poplatky, predaj pozemku (Pastierik) správne poplatky  

prenájom KD. 

 Výdavky tvorili hlavne cestovné náhrady, PHM, všeobecný materiál – farby, USB ,  výplata 

miezd za august 2016. 

 

Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie došlých faktúr 

v období I. polroka 2016: 

 

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 I. polroku 2016 bolo na obec podľa knihy došlých faktúr doručených 148 faktúr. Všetky 

tieto faktúry sú v požadovanej štruktúrovanej forme s povinnými údajmi a vo forme scanu 

zverejnené na webovom sídle obce www.diviackanovaves.sk. 

 

Kontrola výberu príspevkov od zákonných zástupcov detí a žiakov v ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves 

v I. polroku 2016 v zmysle VZN č.  4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov          v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves  v I polroku 

2016: 

 

Výšku príspevkov a podmienky úhrady má obec upravenú od vo VZN č.  4/2009 o  výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves. Úhrada bola učená vo výške 9,- € za dieťa  a mesiac v MŠ 

a 1,70 € za žiaka a mesiac v ŠKD. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Diviacka Nová Ves č. 4/2009 bolo zmenené dodatkom č. 

2/2011 s účinnosťou od 1. 1. 2012, v ktorom bola výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka v ŠKD 

určená na 3,50 € za mesiac. 

Ku kontrole boli predložené zoznamy detí a žiakov prijatých do MŠ a ŠKD, výpisy z účtov 

školy vedené v bankovej inštitúcii a evidencia o zaplatených poplatkoch v roku 2016.  

 

 

Kontrolné zistenia -  ŠKD: 

 v ŠKD je prijatých 28 žiakov,  v správnej výške (3,50 €/žiak/mesiac) sú vyberané poplatky od 

zákonných zástupcov žiakov podľa Doplnku  č. 2 k VZN č. 4/2009 o výške príspevku na 
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čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a určenie podmienok tejto 

úhrady, 

 poplatky platia zákonní zástupcovia nepravidelne bezhotovostne prevodom zo svojho účtu 

alebo poštovou poukážkou na účet školy, 

 ekonómka školy a vychovávateľka ŠKD vedú  evidenciu platiteľov, 

 zákonní zástupcovia nemajú nedoplatky na poplatkoch. 

 

Kontrolné zistenia – MŠ: 

 v MŠ bolo v školskom roku 2015/2016 prijatých 65 detí a  v priebehu roka ešte 2 deti, 

 v správnej výške (9,- €/dieťa/mesiac) sú vyberané poplatky od zákonných zástupcov žiakov 

podľa VZN č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách     a 

školských zariadeniach a určenie podmienok tejto úhrady, 

 príspevok sa v materskej škole  neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej 

školskej dochádzky alebo  ktorého zákonní zástupcovia sú  poberateľmi dávky     v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

 poplatky platia zákonní zástupcovia nepravidelne bezhotovostne prevodom zo svojho účtu 

alebo poštovou poukážkou na účet školy, 

 ekonómka školy a triedne učiteľky  vedú  evidenciu platiteľov, 

 zákonní zástupcovia nemajú nedoplatky na poplatkoch. 

 

Správu HK obce o činnosti a výsledku kontrol vzali poslanci OZ na vedomie. 

 

 

7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2017 

 
PhDr. Róbert Géczy predložil nasledovný plán kontrolnej činnosti: 
 

                        V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov bude  činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v  I. polroku roka  

2017 na  tieto kontroly a úlohy: 

 

Kontrolná činnosť HK : 

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

2) kontrola  dodržiavania výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú 

službu, 

3) kontrola stavu záväzkov a pohľadávok obce k 31. 3. 2017, 

4) kontrola dodržiavania zákona o sociálnom fonde v roku 2016v podmienkach ZŠ s MŠ Diviacka 

Nová Ves, 

5) kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie došlých 

objednávok v období roka 2016, 

6) kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2016, 

7) kontrola dodržiavania zákona o cestovných  náhradách za obdobie II. polroka 2016, 

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

2016. 

 

Plnenie úloh HK: 

- správy o výsledku kontrol, 

- odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016, 

- návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok roka 2017, 

9) účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OZ 

Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce sa bude riadiť  § 18e zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  
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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. 

 

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

predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh Uznesenie č.28/2016. Starosta dal o ňom hlasovať.  

 Uznesenie č. 28/2015 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

8.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN  č. 2/2014 o miestnych daniach  

     a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  

     odpady v obci Diviacka Nová Ves 

 
  PhDr. Róbert Géczy informoval o pripravenom návrhu Dodatku č. 2 k VZN  č. 2/2014                 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci 

Diviacka Nová Ves.  

Dôvodom zvýšenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je, že náklady obce 

na odpadové hospodárstvo v obci sú vyššie, ako výber poplatkov od poplatníkov. 

 

Zmeny v poplatkoch sú nasledovné:  

a)  0, 05 eura za osobu a kalendárny deň, t.j. 18,25 € na osobu/rok  

 

 b) Obec poplatok zníži  poplatníkovi, ktorý sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní       

nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce z dôvodu štúdia alebo zamestnania 

 o 12 eur študentom denného štúdia na stredných a vysokých školách ubytovaných v mieste 

školy  počas celého kalendárneho roka, 

 o 6 eur študentom denného štúdia na stredných a vysokých školách ubytovaných polroka 

v sídle školy, 

 o 9 eur obyvateľom ubytovaných v sídle výkonu práce. 

 
Starosta vyzval prítomných poslancov k pripomienkovaniu. Keďže nemal nikto ďalšie 

pripomienky, starosta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh Uznesenie č. 

29/2016. Starosta dal o ňom hlasovať. 

  

Uznesenie č. 29/2016 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

 9.   Úpravy rozpočtu obce na rok 2016  

 

 9.1 Starosta požiadal predsedu finančnej komisie Daniela Dolníka, aby predložil zmenu  

            úpravy rozpočtu obce na rok 2015  Rozpočtovým opatrením č. 7/2016 nasledovne: 

 
a)  Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2016: 

 

Úprava bežných príjmov obce o sumu 8 830 € 

- Zvýšenie príjmu o sumu 4 830 € u ekonom. klas. 292017                                            

  4 830 € Vratka DPH z PPA (kamerový systém) 

- Zvýšenie príjmu o sumu 2 000 € u ekonom. klas. 111003                                            

  4 000 €  Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve                                                                                                  
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Úprava bežných výdavkov obce o sumu 9 305 €: 

                                                                                                                                                                                                                                                           

- Zvýšenie výdavku o sumu  1 200 € u funk.  klas. 0320, ekon. klas. 642001                  

  1 200 € Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 000  € u funk. klas. 0510, ekon. klas. 637012                   

  1 000 € Poplatok za uloženie komunálneho odpadu 

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

  2 000 € Štandardná údržba objektov 

- Zvýšenie výdavku o sumu 2 000  € u funk. klas. 0451, ekon. klas. 633006                   

  2 000 € Materiál na cestnú dopravu 

- Zvýšenie výdavku o sumu 500  € u funk. klas. 0810, ekon. klas. 632001                          

  500 € Spotreba elektrickej energie – TJ Družstevník 

- Zvýšenie výdavku o sumu 575 € u funk. klas. 0412, ekon. klas. 621                                 

  575 € Poistné do VŠZP (§ 54 a § 50 j) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 50 € u funk. klas. 0412, ekon. klas. 625001                                

  50 € Nemocenské poistenie (§ 54 a § 50 j) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 979 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 637005                      

  1 979 € Špeciálne služby (Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 637037                                   

  1 € Vrátenie dotácie na učebnice prvouky 

 

b)  Úprava kapitálového rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2016: 

 

Úprava kapitálových  príjmov obce o sumu 475 €: 

- Zvýšenie príjmu o sumu  475 € u  ekon. klas. 233001                                                        

  475 € Príjmy z predaja pozemkov 
 

Úprava kapitálových  výdavkov obce o sumu 14 765 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu  14 765 € u funk.  klas. 0111, ekon. klas. 717002               

  14 765 € Rekonštrukcia a modernizácia kotolne v MŠ (z RF) 

                                                                        

c)  Úprava finančných operácií,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2016: 
 

Úprava príjmových finančných operácií o sumu 14 765 € : 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  14 765 € u  ekon. klas. 454001                                       

  14 765 € Zapojenie Rezervného fondu do rozpočtu (Rekonštrukcia a modernizácia kotolne  MŠ)                                                                                                  

   

                                                                                     

SUMARIZÁCIA v € 

 

7.úprava 

Rozpočet po 

7. úprave 

Bežné príjmy +8 830 811 591 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  8 000 

Bežné výdavky +9 305 390 965 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  301 727 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  126 899 

Kapitálové príjmy +475 324 475 

Kapitálové výdavky +14 765 404 625 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU  -80 150 

Príjmové finančné operácie +14 765 94 891 

Výdavkové finančné operácie  139 640 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII  -44 749 

 ROZPOČET CELKOM  
 

2 000,00 

                                                                                                                                                           

Zmenu rozpočtu obce na rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 7/2016 vzalo OZ na vedomie. 
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9.2   Starosta opäť požiadal predsedu finančnej komisie Daniela Dolníka, aby predložil zmenu   

           úpravy rozpočtu obce na rok 2015  Rozpočtovým opatrením č. 8/2016 nasledovne: 

 

a)  Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2016: 

 

Úprava bežných príjmov obce o sumu 2 300 € 

 

- Zvýšenie príjmu o sumu 500 € u ekonom. klas. 221004                                                  

  500 € Správne poplatky 

- Zvýšenie príjmu o sumu 200 € u ekonom. klas. 133012                                                  

  200 €  Daň za využívanie verejného priestranstva   

- Zvýšenie príjmu o sumu 100 € u ekonom. klas. 223001                                                  

  100 € Poplatky za relácie v miestnom rozhlase 

- Zvýšenie príjmu o sumu 1 500 € u ekonom. klas. 292017                                           

  1 500 € Vratky – preplatky z ročného zúčtovania VŠZP a Dôvera  

                                                                                                          

  Úprava bežných výdavkov obce o sumu 2 300 €: 

                                                                                                                                                                                                                                                           

- Zvýšenie výdavku o sumu  1 650 € u funk.  klas. 0111, ekon. klas. 637004                  

  1 650 € Všeobecné služby 

- Zvýšenie výdavku o sumu 500  € u funk. klas. 0620, ekon. klas. 633006                         

  500 € Materiál na rozvoj obce 

- Zvýšenie výdavku o sumu 100  € u funk. klas. 0820, ekon. klas. 632002                         

  100 €  Spotreba vody v klube dôchodcov 

- Zvýšenie výdavku o sumu 50  € u funk. klas. 0840, ekon. klas. 632001                             

  50  € Spotreba elektrickej energie v dome smútku 

                                                              

UMARIZÁCIA v € 
 

8.úprava 

Rozpočet 

po 8. úprave 

Bežné príjmy + 2 300 813 891 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  8 000 

Bežné výdavky +2 300 393 265 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  301 727 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  126 899 

Kapitálové príjmy  324 475 

Kapitálové výdavky  404 625 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU  -80 150 

Príjmové finančné operácie  94 891 

Výdavkové finančné operácie  139 640 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII  -44 749 

 ROZPOČET CELKOM 
 2 000,00 

 

 

Zmenu rozpočtu obce na rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 8/2016 vzalo OZ na vedomie. 

 

9.3   Starosta opäť požiadal predsedu finančnej komisie Daniela Dolníka, aby predložil zmenu   

           úpravy rozpočtu obce na rok 2016  Rozpočtovým opatrením č. 9/2016: 
 

a)  Úprava bežného rozpočtu pričom sa mení celková výška rozpočtu obce na rok 2016: 

 

Úprava bežných príjmov obce o sumu 22 300 € 
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- Zvýšenie príjmu o sumu 9 300 € u ekonom. klas. 133012                                                

  9 300 € Daň za užívanie verejného priestranstva 

- Zvýšenie príjmu o sumu 13 000 € u ekonom. klas. 111003                                            

  13 000 €  Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve    

                                                                                                          

Úprava bežných výdavkov obce o sumu 2 000 €: 

                                                                                                                                                                                                                                                           

- Zvýšenie výdavku o sumu  1 000 € u funk.  klas. 0111, ekon. klas. 633006                      

  1 000 € Všeobecný materiál 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 000  € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 637004                       

  1 000 € Všeobecné služby 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 320 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 642013 

  1 320 € Odchodné 

- Zníženie výdavku o sumu 1 320 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 635006 

  1 320 € Štandardná údržba budov 

 

b)  Úprava kapitálového rozpočtu pričom sa mení celková výška rozpočtu obce na rok 2016: 
 

Úprava kapitálových  príjmov obce o sumu 230 000 €: 

- Zníženie príjmu o sumu  200 000 € u  ekon. klas. 322002                                                  

  200 000 € Dotácia z Envirofondu na obnovu budovy MŠ 

- Zníženie príjmu o sumu 30 000 € u ekon. Klas. 322001 

  30 000 € Dotácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia 

 

Úprava kapitálových  výdavkov obce o sumu 240 000 €: 

- Zníženie výdavku o sumu  210 000 € u funk.  klas. 0111, ekon. klas. 717002                   

  210 000 € Obnova budovy materskej školy 

- Zníženie výdavku o sumu 30 000 € u funk. klas. 0451, ekon. klas. 717002 

  30 000 € Rekonštrukcia a modernizácia 

- Zníženie výdavku o sumu  5 036 u funk. klas. 0830, kon. klas. 718005                                

  2 036 € Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu 

- Zvýšenie výdavku o sumu  5 036 € u funk.  klas. 0830, ekon. klas. 713005                           

  2 036 € Ozvučovacia technika do kultúrneho domu 

                                                                                            

SUMARIZÁCIA v € 
 

9.úprava 

Rozpočet po 

 9. úprave 

Bežné príjmy + 22 300 836 191 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  8 000 

Bežné výdavky +2 000 395 265 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  301 727 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  147 199 

Kapitálové príjmy -230 000 94 475 

Kapitálové výdavky -240 000 164 625 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU  -70 150 

Príjmové finančné operácie  94 891 

Výdavkové finančné operácie  139 640 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII  -44 749 

ROZPOČET CELKOM  
 

32 300 

 

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

predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh Uznesenie č. 30/2016. Starosta dal o ňom hlasovať.  

 

Uznesenie č. 30/2016 bolo jednomyseľne prijaté 
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10.   Návrh rozpočtu obce na roky 2017 – 2019  

 
Starosta informoval, že návrh rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 bol podrobne prejednaný na 

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

sídle obce. Požiadal Daniela Dolníka, predsedu finančnej komisie, aby podal k návrhu rozpočtu 

stručné informácie: 

 

Rozpočet obce Diviacka Nová Ves je na rok 2017 zostavený ako vyrovnaný a na roky 2018-2019 ako 

prebytkový.  

 

Bežný rozpočet: 
Celkové príjmy bežného rozpočtu sú plánované vo výške  791 360  €,  

- najväčšiu položku predstavuje výnos dane pre územnú samosprávu vo výške 454 000,- € 

  

Celkové výdavky bežného rozpočtu sú plánované vo výške  645 960 € 

- najväčšiu položku predstavujú výdavky na prenesené a originálne kompetencie vo výške 287 800 €,  

výdavky verejnej správy 234 080  € a  nakladanie s odpadmi 32 300 €. 

  

Kapitálový rozpočet: 
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu  sú plánované vo výške  912 400 €. 

Ide o dotáciu na projekt „Zhodnotenie biologicky rozložiteľného KO“ a projekt „Zníženie 

energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu“ 

  

Celkové výdavky kapitálového rozpočtu sú plánované vo výške 1 035 660 €. 

Výdavky súvisia s realizáciou akcií, na ktoré je  plánovaná dotácia na projekty: „Zhodnotenie 

biologicky rozložiteľného KO“  a  „Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu 

a kultúrneho domu“, ďalšími plánovanými investičnými akciami sú: Rekonštrukcia a modernizácia 

sociálnych zariadení v MŠ, realizácia prechodu pre chodcov, modernizácia miestneho rozhlasu. 

  

 Finančné operácie: 

Medzi príjmové finančné operácie je zahrnutý prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 23 

0000 €  a iné príjmové finančné operácie vo výške 3 000 € (finančné zábezpeky nájomných bytov). 

Obec neplánuje čerpať úver. 

  

Medzi výdavkové finančné operácie sú zahrnuté transakcie verejného dlhu – splácanie istiny Prima 

banke  a istiny ŠFRB na úvery poskytnuté na výstavbu nájomných bytov a technickej vybavenosti vo 

výške 45 140 €, ostatné výdavkové finančné operácie, ktoré súvisia s vrátením finančnej zábezpeky 

za nájomné byty vo výške 3 000 €. 

 

  Po týchto informáciách starosta vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu návrhu rozpočtu. 

Keďže nemal nikto žiadne pripomienky, vyzval hlavného kontrolóra obce, aby k predloženému  

návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a roky 2017 – 2019 zaujal stanovisko. Ten sa ujal slova: 
 

           Predložený návrh rozpočtu je formulovaný ako trojročný na roky 2017 – 2019 a  vyjadrujú sa 

v ňom zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov na 3 rozpočtové roky. Rozpočet na roky 2018 

a 2019 je  len orientačný a nie je záväzný. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2017 je vypracovaný  a jeho štruktúra i obsah má požadované 

členenie, ktoré predpisuje zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v platnom znení. V návrhu rozpočtu je správne uplatňovaná funkčná a ekonomická 

klasifikácia, ktorú vydáva a vyžaduje MF SR. 

 

           Návrh rozpočtu je rozčlenený na bežné príjmy a výdavky – bežný rozpočet, ďalej na 

kapitálové príjmy a výdavky – kapitálový rozpočet a na príjmové a výdavkové finančné operácie. 
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Výdavkovú časť rozpočtu nemá programovú štruktúru (programový rozpočet). Obec nie je 

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

ktorý obciam  pod 2 000 obyvateľov dáva možnosť nezostavovať rozpočet obce v programovej 

štruktúre, pokiaľ o tom rozhodne OZ. 

 

Bežný rozpočet je navrhovaný ako  prebytkový. Sú v ňom zahrnuté daňové a nedaňové 

príjmy, bežné granty a transfery v rámci verejnej správy. V roku 2017 sa ráta s rovnakým objemom 

podielových daní zo štátneho  rozpočtu. Výdavky sú plánované na verejnú správu, CO, PO, cestnú 

dopravu, nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie, verejnú zeleň a údržbu MK, bývanie a občiansku 

vybavenosť, šport a kultúru, školstvo a sociálnu oblasť. 

 

Kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový. V kapitálových príjmoch obec ráta najmä 

s dotáciami na zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a  na zhodnotenie BRKO. 

Kapitálové výdavky sú plánované na tieto dve investičné akcie a ďalej najmä na vybudovanie 

chodníka, rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove MŠ, na projektovú dokumentáciu, 

rekonštrukcia  a modernizácia miestneho rozhlasu. 

S  komerčným bankovým úverom obec v roku 2017 neráta. 

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

technickú infraštruktúru k NOB (r. 2021). 

 

Celkový rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný. 

 

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

platných podmienkach, zohľadňuje očakávané skutočnosti príjmov  a výdavkov v roku 2016. 

 

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

zastupiteľstve vyvesený v úradnej tabuli obce a na internetovom sídle obce. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam  obecnému zastupiteľstvu takto 

predložený rozpočet obce na rok 2017 schváliť. 
 

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

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

 

Uznesenie č. 31/2016 

Obecné zastupiteľstvo       

I.  s c h v a ľ u j e    Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na rok 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMARIZÁCIA v € 
Rozpočet na  

rok 2017 

Rozpočet na  

rok 2018 

Rozpočet na  

rok 2019 

Bežné príjmy 783 360 786 900 786 900 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 8 000 8 000 8 000 

Bežné výdavky 358 160 355 160 351 360 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie 287 800 296 250 296 290 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU 145 400 143 490 147 250 

Kapitálové príjmy 912 400 210 000 50 000 

Kapitálové výdavky  1 035 660 306 350 150 110 

BILANCIA KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU -123 260 -96 350 -100 110 

Príjmové finančné operácie 26 000 0 0 

Výdavkové finančné operácie 48 140 45 140 45 140 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  -22 140 -45 140 -45 140 

Príjmy celkom 1 729 760  1 004 900 844 900 

Výdavky celkom 1 729 760 1 002 900 842 900 

BILANCIA ROZPOČTU 0 2 000 2 000 
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              II.   b e r i e    n a   v e d o m i e   odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 

 

III.   b e r i e    n a   v e d o m i e    návrh rozpočtu obce na roky 2017 a 2019 

 

Starosta dal o predloženom návrhu uznesenia hlasovať. Uznesenie č. 31/2016 bolo jednomyseľne 

prijaté. 
 

11.   Rôzne 

  

 Starosta obce informoval, že nasledovnými návrhmi uznesení sa poslanci podrobne zaoberali na 

pracovnej porade. Preto vyzval predsedu návrhovej komisie, aby postupne predložil návrhy na 

uznesenie a starosta dal o nich následne hlasovať: 

 

11.1   Uznesenie č. 32/2016 

      Obecné zastupiteľstvo       

I. s c h v a ľ u j e  

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

zreteľa)   z á m e r   odpredať majetok obce: 

 

 pozemok parcela reg. E-KN č. 462/18, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 97 m2, vedený 

na LV č. 1, k. ú. Diviacka Nová Ves kupujúcemu Jozefovi Hagarovi ml., bytom Diviacka 

Nová Ves č. 542. 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúci. 

Zdôvodnenie: S využitím predmetného pozemku obec nepočíta. 

 

II. u k l a d á 

obecnému úradu zverejniť v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

zámer previesť majetok obce v zmysle bodu I.  

 

Uznesenie č. 32/2016 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

11.2   Uznesenie č. 33/2016 

      Obecné zastupiteľstvo       

I.   s c h v a ľ u j e  

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

zreteľa)  z á m e r   odpredať majetok obce: 

 

 časť pozemku - parcela reg. C-KN č. 459/1, vodný tok, vedený na LV č. 1, k. ú. Diviacka 

Nová Ves  kupujúcim Petrovi Minichovi a manželke Ivete Minichovej, bytom A. Hlinku 

445/21, Prievidza 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradia kupujúci. 

Zdôvodnenie: S využitím predmetného pozemku obec nepočíta. 

 

II.  u k l a d á 

obecnému úradu zverejniť v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

zámer previesť majetok obce v zmysle bodu I.  

 

Uznesenie č. 33/2016 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

11.3   Uznesenie č. 34/2016   Obecné zastupiteľstvo    u r č u j e   v súlade § 4 ods. 2 zákona            
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č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest plat 

starostovi obce ustanoveného podľa  § 3 ods. 1 zákona zvýšený o 50 % s platnosťou od  01.12.2016. 
 

Uznesenie č. 34/2016 bolo jednomyseľne prijaté. 
 

11.4   Uznesenie č. 35/2016 

      Obecné zastupiteľstvo    u r č u j e   v súlade s § 12 ods. 4 písm. j)  zákona č. 369/1990 Zb.  

      o obecnom zriadení  výkon funkcie hlavného kontrolóra od 01.01.2017 v rozsahu úväzku 0,2. 
 

Uznesenie č. 35/2016 bolo jednomyseľne prijaté. 
 

11.5   Uznesenie č. 36/2016 

      Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e     vyplatenie mimoriadnych odmien za rok 2016  

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

      Komisie finančnej a podnikateľských aktivít, Komisie kultúry, vzdelávania mládeže a športu  

      a Sociálnej komisie pri OZ Diviacka Nová Ves nasledovne: 

 

      predseda komisie – poslanec OZ  200,- EUR 

      člen komisie – poslanec OZ  200,- EUR 

      člen komisie – neposlanec   100,- EUR 

 

Uznesenie č. 36/2016 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

11.6   PhDr. Róbert Géczy, hlavný kontrolór obce informoval o aktualizácii Organizačného 

poriadku Obecného úradu Diviacka Nová Ves a  Pracovného poriadku obce Diviacka Nová Ves                    

s účinnosťou od 01.09.2016 v dôsledku zmien Zákonníka práce a v dôsledku charakterizovania 

pracovnej náplne pre zamestnancov, ktorých obec zamestnáva prostredníctvom ÚPSVaR. 

 

 

12.   Diskusia  
 

V diskusii neboli zaznamenané žiadne príspevky. 

 

 

13.   Záver 

 
Starosta obce ukončil rokovanie poďakovaním sa za účasť všetkým prítomným občanom.  

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 24. 11. 2016 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:          

   Ing. Igor Hanuska  ..................................... 

           

                                                  Mgr. Jana Masaryková ..................................... 

 

                                          

 

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

                              Ivan Kohút                 

                              starosta obce 
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Prílohy k zápisnici: 

 

-  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 24. 11. 2016 

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

   a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves 

-  Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na roky 2017 – 2019  

 
 


