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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 06. 12. 2017  
 

 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 19:30 hod. 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: Daniel Dolník, Ing. Igor Hanuska,          

Ing. Dušan Kohút, Zuzana Tupá, Robert Žember 

Starosta obce: Ivan Kohút 

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

Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Jana Masaryková (PN), Mgr. Mária Kiabová (PN) 

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.  Správa HK obce o činnosti a výsledku kontrol. 

  7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2018. 

  8.  Návrh VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.                            

  9.  Návrh úpravy rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2017. 

10.  Návrh rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na roky 2018 – 2020.  

11.  Rôzne. 

12.  Diskusia. 

13.  Záver. 

 
Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      

 

Uznesenie č. 49/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

 Starosta obce určil za zapisovateľku Gabrielu Mackovú. Za overovateľov zápisnice 

a uznesení určil Zuzanu Tupú a Ing. Igora Hanusku. 
 

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

(Uznesenie č. 50/2017) 
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3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

-  predseda Daniel Dolník 

-  člen Ing. Dušan Kohút 

-  člen Robert Žember 

         

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             

 

 Uznesenie č. 52/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti starostu a obecného úradu 

      od posledného zasadnutia OZ 
 

 Keďže dnešné zasadnutie v tomto roku je pravdepodobne posledné, starosta obce 

v krátkosti zhodnotil rok 2017.  

 

Bol to rok pre obec celkom úspešný. 

 

- Bola vykonaná rekonštrukcia sociálnych zariadení  v MŠ na obidvoch poschodiach. Vymenené 

sú vnútorné rozvody vody, kúrenie, elektroinštalácie. Taktiež nové obklady, umývadlá, WC, 

nainštalované obložkové dvere. Rekonštrukcia sociálnych zariadení bola vykonaná v hodnote   

38 942,38 €. 

 

- Vybudovaný bol nový chodník pri hornej autobusovej zástavke, osadené lavičky, tabuľa 

s cestovným poriadkom a nové zábradlie v  hodnote  26 877,12 €. 

 

- V časti obce Vrbany bola vykonaná rekonštrukcia miestneho rozhlasu v hodnote  7 230,12 €. 

 

- Odvodnenie komunikácií bolo vybudované v časti obce Vrbany, smerom na ,,Sviniarku“  

v hodnote 5 112,01 € a na panelovej ceste - (faktúra nebola ešte k dnešnému dňu doručená). 

 

- Bolo osadené nové obojstranné zábradlie na moste pri Pekárni ALF Drážkovičová v hodnote 

2 500 €. 

 

- Do sály KD boli zakúpené nové konferenčné stoličky v počte 130 ks v hodnote  5 406,24 €. 

 

- Doplnili sa  3 betónové stĺpy pre verejné osvetlenie - 2 na prekládku káblov od OcÚ a 1 slúži na 

osvetlenie priestoru v časti za hasičskou zbrojnicou v hodnote 4 197,60 €.  

 

- Kompletne sa opravili priestory pošty - povrchy, elektroinštalácia, obklady, obložkové dvere        

v celkovej hodnote 8 016, 38 €. 

 

- Na kosenie verejných priestranstiev bol zakúpený Priekopový  mulčovač  v hodnote  3 350 €.  

 

Celkové investičné výdavky boli vo výške 101 631,85 €. 

 

Drobný majetok:  

- Snehová fréza – 1 010,40 €,  

- Skartovačka – 74,90 €,  

- Informačná tabuľa s tel. číslami – 369,43 €, 

- Kosačka a kardanový hriadeľ – 1 200 €,  
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- Svetelný dekor a led odlesky + adventné sviece  – 1 680 €,  

- Monitor ASUS – 219 €,  

- Kožené kreslá na poštu – 531,60 €,  

- Archivačné skrine do kancelárie – 669 €. 

 

Celkové výdavky na nákup drobného majetku sú vo výške  5 754,33 €. 

 

Finančné hospodárenie obce: 

 

- Splátka úveru infraštruktúra k bytovým domom: 23 807,- €. 

- Zostatok úveru zo ŠFRB:  715 993,13 €. 

- Zostatok úveru z Prima banky: 71 240,97 €. 

 

Stav na účtoch: 

 

VÚB banka:     97 534,27 € 

Prima banka: 130 534,72 €                                  

 

- Fond údržby a opráv: 20 495,60 €  

- Zábezpeky prihlásených firiem do súťaže zatepľovanie MŠ:  8 000 € 

- Zábezpeka od firmy PDP pri realizácii zatepľovania OcÚ:  100 198,39 €  

 

Zostatok použiteľných finančných prostriedkoch je 99 375 Eur. 

 

Rezervný fond:  158 967,27 € 

Sociálny fond:           462,34 € 

 

 Momentálne ešte prebiehajú akcie a to Zníženie energetickej náročnosti  OcÚ a stavebná 

časť BRKO - to znamená oplotenie a vybudovanie spevnených plôch za požiarnou zbrojnicou.  

 

Žiadosti o dotácie: 

- Požiadali sme o protipovodňový  vozík. 

- Dobudovanie kamerového systému - 17 760,24 € (OÚ TN). 

- Zníženie energetickej náročnosti v MŠ – 469 460,30 € (Slov. inovačná a energet. agentúra). 

- Obstaranie záhradných kompostérov – 89 910 € (Ministerstvo ŽP). 

- Novostavba prístrešku pre hasičskú techniku – 30 090,07 € (Ministerstvo vnútra SR). 

- Kamerový systém - Prevencia kriminality pre r. 2018 – 24 129,74 (OÚ TN) 

 

 Na záver svojej správy starosta poďakoval všetkým predsedom komisií, poslancom OZ, 

zástupkyni obce, členom všetkých komisií, kontrolórovi obce, zamestnancom OcÚ, všetkým 

organizáciám a ich členom, za úspešne zvládnutý rok 2017.  
 

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. 52/2017) 

 

 

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

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

 

Zuzana Tupá, predsedníčka KKVMaŠ podala tieto informácie:    
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V období 4.Q 2017 sa uskutočnilo jedno zasadnutie KKVMaŠ, na ktorom sa prerokovalo 

Kalendárium kultúrnych akcií na rok 2018. Členovia KKVMaŠ pomáhali s organizáciou akcie 

„Úcta k starším“ a pripravili aj tradičnú kultúrnu akciu pre deti „Príchod sv. Mikuláša“. 

 

Ing. Dušan Kohút, predseda stavebnej komisie informoval: 

Komisia od posledného zastupiteľstva neuskutočnila rokovanie. Členovia komisie priebežne 

konzultovali so starostom obce rozpracované projekty obce na základe aktuálnych potrieb. 

 

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

úpravou rozpočtu obce na rok 2017, čoho výsledkom bolo Rozpočtové opatrenie č. 8/2017. Ďalej 

v spolupráci s ekonómkou obce a starostom obce pripravovali návrh rozpočtu obce na roky 2018 - 

2020, ktorý je predmetom dnešného rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

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

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

a zahlasovali. (uznesenie č. 53/2017) 

 

 

6.   Správa hlavného kontrolóra 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 september - november 2017.  Kontrolná činnosť a kontroly  boli  

vykonané na základe  schváleného plánu  kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce  na II. 

polrok 2017.  

 

a)  Plnenie úloh,  spolupráca pri vypracovaní  základných organizačných pravidiel, smerníc  

     obce a VZN, vzdelávanie: 

 

- Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok 2017. 

- Správa o činnosti a výsledku kontrol. 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2018. 

- Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2018 – 2020. 

- Spolupráca pri tvorbe návrhu VZN č.  2/2017o zavedení a poskytovaní elektronických 

služieb. 

- Vzdelávanie – semináre RVC Nitra a ZMO HN: 

 proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet, 

 zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, 

 zákon o odpadoch. 

 

- Účasť na poradách poslancov a zasadnutí OZ. 

 

b)  Kontrolná činnosť: 

 

Inventúra pokladne: 

 

            Inventúru pokladne  vykonala 10. 11. 2017 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. 

http://www.rvcnitra.sk/index.php?id=46&no_cache=1&tx_rvcnitraseminars_pi1%5Bmode%5D=1&tx_rvcnitraseminars_pi1%5Bpointer%5D=0&tx_rvcnitraseminars_pi1%5BshowUid%5D=519
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Kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce vyhotovených v mesiaci august 2017: 

 

 Ku kontrole boli predložené pokladničná kniha, 110 príjmových a 40 výdavkových 

pokladničných dokladov  za mesiac august  2017.  

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 daň z miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad, prenájom 

priestorov kultúrneho domu a správne poplatky. 

 Výdavky tvorili hlavne cestovné náhrady, odvod hotovosti na bežný účet, reprezentačné 

výdavky, výplata miezd za júl 2017, PHM -  DHZ, výdavky spojené s Novianskymi dňami – 

reprezentačné a kultúrny program, materiál na opravu a údržbu ihriska TJ. 

 

Kontrola stavu záväzkov  k 30. 9. 2017 a 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 

subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo 

zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

 

  Úvery obce: 

 

 

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 (720 711,94 eura). Ich splácanie je zabezpečené výberom 

nájomného.     

Celková suma dlhu obce k 30. 9. 2017 je 74 253,13 eura  a tvorí  9,26 % skutočných bežných 

príjmov (801 916,36 €) z roka 2016. Úverové zaťaženie k 30. 9. 2017 na jedného obyvateľa (1763 

obyvateľov) obce je 42,11 €. 

Ročná splátka istiny z úveru zo ŠFRB v roku 2017 je 27 575,- € a úrokov vo výške 7 693 €. 

Ročná splátka istiny z komerčného úveru v Prima banke v roku 2017 je 18 073,- € a úrokov vo 

výške 1 318,- €. Spolu tieto čiastky 54 659,- € tvoria  8,64 % z celkových daňových a nedaňových  

príjmov v roku 2016, ktoré boli vo výške 632 020,14 €. Táto čiastka teda v roku 2017 

neprekračuje 25 % skutočných daňových a nedaňových  príjmov  z roku 2016 , ako to ustanovuje 

§ 17 ods. 6 písm. b) zákona  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Poskytovateľ 

dotácie 

Rok 
Výška 

úveru ( € ) 

Zostatok  

k 30. 9. 2017  

Splatnosť  

úveru 

(rok) 

Investičná akcia 

ŠFRB 2010  895 936,- 720 711,94 2040 výstavba 24 NB 

Prima banka 2010 187 203,- 74 253,13 6/2021 tech. vybavenosť NB 
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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. 

 

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 výberu výšky správnych poplatkov v I. polroku 2017: 

 

Kontrola bola zameraná na výber , výšku výberu a spôsobu úhrady správnych  poplatkov. 

Vyberanie a výšku správnych poplatkov upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov. Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré 

sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov . Ten tvorí prílohu tohto zákona  a stanovuje 

sadzby správnych poplatkov a  v niektorých prípadoch tiež oslobodenie od týchto správnych 

poplatkov.  

Za výšku a vybratie správnych poplatkov v podmienkach obce sú zodpovedné poverené 

zamestnankyne  obce. Správne poplatky  na úseku stavebnej správy sa uhrádzané aj bezhotovostne 

na účet obce. Na ostatných úsekoch správy v hotovosti do pokladne obce. 

 

Kontrola výberu správnych poplatkov na prvotných dokladoch v pokladni obce, ich evidencia         

a výška: 

 

Obec má vedenú prehľadnú evidenciu vybraných správnych poplatkov  vedenú mesačne po 

jednotlivých položkách. Správne poplatky v hotovosti sú vyberané  vo výške, ktorú určuje 

sadzobník správnych poplatkov, platcovi je vystavený  príjmový  pokladničný doklad, príjem je   

zaevidovaného v pokladničnej knihe a v prípadoch osvedčenia podpisov a listín aj 

v osvedčovacích knihách.  

 

Obec vyberá  správne poplatky najmä za      

 osvedčenie podpisu na listine ( á 1,50 €),       

 osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu (á 1,50 €), 

 vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby (á 5,- €) 

 povolenie na výrub stromov (á 10,- €, 100,- €),                           

 vydanie rybárskych lístkov ( á 1,50 €, 3,- €, 7,- € 17,- €), 

 stavebná činnosť- ohlásenie drob. stavby, stavebných  úprav a udržiavacích  prác      

            (á 10,-€ a 30,- €), 

 povolenie na zvláštne užívanie MK - rozkopávka (á 80,- €)  

 vydanie súhlasu na inštaláciu  malého zdroja znečistenia (10,- €), 

 stavebná činnosť – žiadosti o stavebné povolenie a o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

  

Obec vedie v súlade s § 15a ods. 3 zákona o správnych poplatkoch mesačnú evidenciu vybraných 

správnych poplatkov. 

 V kontrolovanom období  I. polroka 2017  pri kontrole náhodne vybratých dokladov neboli 

zistené nedostatky. Výška správneho poplatku bola správna. 

 

Kontrola vyberania príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu  nákladov 

v MŠ a ŠKD v ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves v II. polroku šk. roka 2016/2017: 
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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 II. polroku šk. roka 

2016/2017. 

 

Kontrolné zistenia -  ŠKD: 

 v ŠKD bolo prijatých 32 žiakov,   

 v správnej výške (3,50 €/žiak/mesiac) boli vyberané poplatky od zákonných zástupcov žiakov 

podľa Doplnku  č. 2 k VZN č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov       

v školách a školských zariadeniach a určenie podmienok tejto úhrady, 

 poplatky platili zákonní zástupcovia nepravidelne bezhotovostne prevodom zo svojho účtu 

alebo poštovou poukážkou na účet školy, 

 ekonómka školy a vychovávateľka ŠKD viedli  evidenciu platiteľov, 

 zákonní zástupcovia nemajú nedoplatky na poplatkoch. 

 

Kontrolné zistenia – MŠ: 

 v MŠ bolo prijatých 60 detí, 

 v správnej výške (9,- €/dieťa/mesiac) boli 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  neuhrádzal 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 platili zákonní zástupcovia nepravidelne bezhotovostne prevodom zo svojho účtu 

alebo poštovou poukážkou na účet školy, 

 ekonómka školy a triedne učiteľky  viedli  evidenciu platiteľov, 

 zákonní zástupcovia nemajú nedoplatky na poplatkoch. 

 

 

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

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

vzali na vedomie a zahlasovali.   (Uznesenie č. 54/2017) 
 

 

7.   Návrh  plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2018 

 
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  2018 na  

tieto kontroly a úlohy: 

 

Kontrolná činnosť HK : 

 

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

2. kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce, 
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3. kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2017, 

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

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

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

Diviacka Nová Ves, 

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

v roku 2017, 

7. kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie zmlúv 

uzatvorených v roku  2017, 

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

 

Plnenie úloh HK  

- správy o výsledku kontrol, 

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

- návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok roka 2018, 

- účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OZ. 

 

Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v súlade s  § 20    až § 27   zákona NR SR 

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

 

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce: 

 spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných 

smerníc obce a OcÚ, 

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

 
Starosta vyzval prítomných poslancov k pripomienkovaniu. Keďže nemal nikto ďalšie 

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

55/2017. Starosta dal o ňom hlasovať. 

  

 Uznesenie č. 55/2017 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

8.  Návrh VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických  

     služieb. 

 
 Hlavný kontrolór obce informoval, že účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, 

fyzickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom uplatňovať výkon svojich práv a plnenie 

svojich povinností, vo vzťahu k obci Diviacka Nová Ves elektronicky, ako aj vybrané náležitosti 

výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie obce voči právnickými  

a fyzickými osobami v rozsahu právomoci obce podľa osobitných predpisov. 

 Elektronické služby zabezpečuje obec prostredníctvom špecializovaného portálu na 

webovom sídle https://www.dcom.sk, ako aj ústredného portálu verejnej správy, prístupného na 

webovom sídle https://www.slovensko.sk. 

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

nik žiadne pripomienky, vyzval ich, aby zahlasovali za prijatie Uznesenia č. 56/2017. 

 

 Uznesenie č. 56/2017 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

 

 

https://www.slovensko.sk/
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9.   Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2017 
 

 

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

ohľadom úpravy rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 8/2017: 

 

Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2017: 

 

Úprava bežných príjmov  o sumu 2 100 € 

- Zvýšenie príjmov o sumu 50 € u ekon. klasifikácii 133012                                     

  50 € Daň za užívanie verejného priestranstva 

- Zvýšenie príjmov o sumu 50 € u ekon. klasifikácii 223001                                     

  50 € Poplatky a platby za tovary a služby                                                                                                                                           

- Zvýšenie príjmov o sumu 2 000 € u ekon. klasifikácii 292017                           

  2 000 € Ostatné príjmy – vratky poistného pri ročnom zúčtovaní                                                                                                                                         

                                                          

                                                             

Úprava bežných výdavkov  o sumu  2 100 €  

- Zvýšenie výdavku o sumu 50 €, funkč.  klas. 0111, ekon. klas. 632004                        

  50 €  Komunikačná infraštruktúra 

- Zvýšenie výdavku o sumu 500 €, funkč.  klas. 0111, ekon. klas. 631001                    

  500 €  Tuzemské cestovné náhrady 

- Zvýšenie výdavku o sumu 500 €, funkč.  klas. 0111, ekon. klas. 633006                    

  500 €  Všeobecný materiál 

- Zvýšenie výdavku o sumu 600 €, funkč.  klas. 0111, ekon. klas. 637005                        

  600 €  Špeciálne služby – právne poradenstvo 

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 €, funkč.  klas. 0111, ekon. klas. 637011                        

  200 €  Štúdie a posudky 

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

  200 €  Poplatky a odvody 

- Zvýšenie výdavku o sumu 600 €, funkč. klas. 0620, ekon. klas. 634001                        

  600 €  Rozvoj obce – pohonné hmoty 

- Zvýšenie výdavku o sumu 500 €, funkč.  klas. 0640, ekon. klas. 637004                        

  500 €  Všeobecné služby - plošina 

- Zvýšenie výdavku o sumu 100 €, funkč.  klas. 0112, ekon. klas. 637012                        

  100 €  Bankové poplatky na dotačných účtoch 

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 000 €, funkč. klas. 0111, ekon. klas. 637004                   

  5 000 € Všeobecné služby 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 500 €, funkč. klas. 0412, ekon. klas. 611                        

  1 500 €  Tarifný plat - § 54 

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 €, funkč. klas. 0412, ekon. klas. 625002                        

  200 € Starobné poistenie - § 54 

- Zvýšenie výdavku o sumu 10 €, funkč. klas. 0412, ekon. klas. 625007                            

  10 € Poistenie RF - § 54 

- Zníženie výdavku o sumu 2 000 €, funkč. klas. 0111, ekon. klas. 635009                   

  2 000 € Údržba softvéru 

- Zníženie výdavku o sumu 5 860 €, funkč. klas. 0111, ekon. klas. 635009                   

  5 860 € Oprava a údržba budov a objektov 
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SUMARIZÁCIA v € 
 

8. úprava 

Rozpočet  

po 8. úprave 

Bežné príjmy 2 100 833 685 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  9 500 

Bežné výdavky 2 100 408 765 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  290 335 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  144 085 

Kapitálové príjmy  913 400 

Kapitálové výdavky  1 175 660 

BILANCIA KAPITÁL. ROZPOČTU  - 262 260 

Príjmové finančné operácie  279 315 

Výdavkové finančné operácie  161 140 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  118 175 

 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 

2017 - Rozpočtovým opatrením č. 8/2017  vzali na vedomie a zahlasovali.  

(Uznesenie č. 57/2017) 

 

 

10.   Návrh rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na roky 2018 – 2020  
 

 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 stručný komentár: 

 

Rozpočet obce Diviacka Nová Ves je na rok 2018 zostavený ako vyrovnaný a na roky 2019-2020 

ako prebytkový.  

 

Bežný rozpočet: 
Celkové príjmy bežného rozpočtu sú plánované vo výške  864 870  €,  

- najväčšiu položku predstavuje výnos dane pre územnú samosprávu vo výške 471 000,- € 

  

Celkové výdavky bežného rozpočtu sú plánované vo výške  731 310 € 

- najväčšiu položku predstavujú výdavky na prenesené a originálne kompetencie vo  výške 337 

630 €,  výdavky verejnej správy 257 100  € a  nakladanie s odpadmi 37 300 €. 

 Kapitálový rozpočet: 

Celkové príjmy kapitálového rozpočtu  sú plánované vo výške  1 044 625 €. 

Ide o dotáciu na projekt „Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“,  projekt 

„Zníženie energetickej náročnosti materskej školy“, „Obstaranie záhradných kompostérov“             

a „Novostavba prístrešku pre hasičskú techniku“. 

  

Celkové výdavky kapitálového rozpočtu sú plánované vo výške 1248 005 €. 

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

„Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“, „Zníženie energetickej náročnosti 

objektu materskej školy“, „Obstaranie záhradných kompostérov“ a „Novostavba prístrešku pre 

hasičskú techniku“. Ďalšími plánovanými investičnými akciami sú: Rekonštrukcia nádvoria pred 
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OcÚ a KD, rekonštrukcia ciest v obci, rekonštrukcia mostu v časti obce Vrbany a modernizácia 

miestneho rozhlasu. 

  

 Finančné operácie: 

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

114 960 €  a iné príjmové finančné operácie vo výške 29 000 € (finančné zábezpeky na verejné 

obstarávanie a 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 a verejné obstarávanie vo výške 29 000 €. 

 

 

 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 2018 a roky 2018 – 2020 zaujal stanovisko.  

Ten sa ujal slova: 

 

           Predložený návrh rozpočtu je formulovaný ako trojročný na roky 2018 – 2020 a  vyjadrujú 

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

2019 a 2020 je  len orientačný a nie je záväzný. 

Návrh rozpočtu  je vypracovaný  a jeho štruktúra i obsah má požadované členenie, ktoré 

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

a zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. V návrhu rozpočtu je správne uplatňovaná 

funkčná a ekonomická klasifikácia, ktorú vydáva a vyžaduje MF SR. 

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

na kapitálové príjmy a výdavky – kapitálový rozpočet a na príjmové a výdavkové finančné 

operácie. 

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

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

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

v programovej štruktúre, pokiaľ o tom rozhodne OZ. 

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

s MŠ Diviacka Nová Ves. 

 

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

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

správu, CO, PO, cestnú dopravu, nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie, verejnú zeleň a údržbu 

MK, bývanie a občiansku vybavenosť, šport a kultúru, školstvo a sociálnu oblasť. 

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

najmä s dotáciami na vybudovanie zberného dvora na nakladanie a zhodnotenie BRKO a na 

zateplenie budovy MŠ. Kapitálové výdavky sú plánované na vyššie uvedené investičné akcie 

a ďalej na rekonštrukciu nádvoria OcÚ, nákup záhradných kompostérov, rekonštrukciu miestnych 

komunikácii a mosta vo Vrbanoch, počíta sa aj s modernizáciou miestneho rozhlasu a projektovou 

dokumentáciou.  

Finančné operácie príjmové predstavujú prevody finančných prostriedkov z rezervného 

fondu obce a ich zapojenie do rozpočtu pre rok  2018.  S  komerčným bankovým úverom obec 

v roku 2018  zatiaľ rozpočet neráta.  

Výdavkové  FO tvoria splátky   istiny z úverov, a to na výstavbu nájomných obecných 

bytov (r. 2040) a ich technickú infraštruktúru k nájomným obecným bytom (r. 2021), vrátenie 

povinných zábezpek pri verejnom obstarávaní alebo v nájomných obecných bytoch. 
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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 2018. 

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

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

 

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam  obecnému zastupiteľstvu takto 

predložený rozpočet obce na rok 2018   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. 58/2017: 

 

Uznesenie č. 58/2017 
Obecné zastupiteľstvo       
 

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

        roky 2018 – 2020, 

b)    berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2018 a 2020, 

c)    schvaľuje Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na rok 2018: 
 

SUMARIZÁCIA v € Rozpočet  

na rok 2018 

Rozpočet 

na rok 2019 

Rozpočet  

na rok 2020 

Bežné príjmy 813 170 823 070 823 070 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 51 700 52 000 52 000 

Bežné výdavky 393 680 395 780 398 780 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie 337 630 339 000 339 000 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU 133 560 140 290 137 290 

Kapitálové príjmy 1 044 625 16 850 0 

Kapitálové výdavky  1 248 005 150 000 115 000 

BILANCIA KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU -203 380 -133 150 -115 000 

Príjmové finančné operácie 143 960 40 000 24 850 

Výdavkové finančné operácie 74 140 45 140 45 140 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  69 820 -5 140 -20 290 

Príjmy celkom 2 053 455 931 920 899 920 

Výdavky celkom 2 053 455 929 920 897 920 

BILANCIA ROZPOČTU 0 2 000 2 000 

 

 Starosta obce dal o predloženom návrhu uznesenia hlasovať.  

Uznesenie č. 58/2017 bolo jednomyseľne prijaté. 
 

 

11.   Rôzne 

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

pracovnej porade:  
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11.1   Zámer odpredať novovytvorený pozemok Silvii Šúňovej, Div. Nová Ves č. 694 

 

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

 

Uznesenie č. 59/2017 

Obecné zastupiteľstvo     

   

I.   s c h v a ľ u j e   zámer odpredať Silvii Šúňovej, bytom Diviacka Nová Ves č. 694 v zmysle       

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

novovytvorený pozemok podľa Geometrického plánu č. 36/2017-PD zo dňa 07.03.2017, 

vyhotoveného GEOSLUŽBA Prievidza, s.r.o., M. Mišíka č. 19A, Prievidza: 

 

 pozemok reg. C - KN, parcela č.459/5 – zastavaná plocha vo výmere 20 m², k. ú. Diviacka 

Nová Ves 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúca.  

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 - pozemok uvedený v bode I. z dôvodu hodného    

osobitného zreteľa. 

 

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

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

  

Uznesenie č. 59/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

11.2    Zámer odpredať novovytvorený pozemok Petrovi Minichovi a Ivete Minichovej,  

             bytom A. Hlinku 445/21, Prievidza 

 

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

 

Uznesenie č. 60/2017 

Obecné zastupiteľstvo      

I.   s c h v a ľ u j e   zámer odpredať Petrovi Minichovi a manželke Ivete Minichovej, bytom          

A. Hlinku 445/21, Prievidza v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

(dôvod hodný osobitného zreteľa)  novovytvorený pozemok  podľa Geometrického plánu                

č. 179/2017 zo dňa 12.07.2017, vyhotoveného GEOSLUŽBA Prievidza, s.r.o., M. Mišíka č. 19A, 

Prievidza: 

 

 pozemok reg. C - KN, parcela č.459/6 – zastavaná plocha vo výmere 100 m², k. ú.  

            Diviacka Nová Ves 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradia 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 -  pozemok uvedený v bode I. z dôvodu hodného    

osobitného zreteľa. 

 

      Po predloženom návrhu uznesenia č. 60/2017 požiadal starosta obce poslancov OZ 

k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik žiadne pripomienky, dal o ňom hlasovať. 
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Uznesenie č. 60/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

11.3   Zámer odpredaja obecného pozemku 

 

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

 

Uznesenie č. 61/2017 

Obecné zastupiteľstvo      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) prevod majetku obce - novovytvorený 

pozemok podľa geometrického plánu č. 56/2017 - PD zo dňa 16.08.2017, vyhotoveného 

GEODÉZIA LMPD, s.r.o., Mišíka 26, Prievidza: 

 

 pozemok C - KN, parcela č. 130/4 – zastavaná plocha vo výmere 68 m², k. ú. Diviacka Nová 

Ves 

 

kupujúcemu Petrovi Pastierikovi, bytom Diviacka Nová Ves č. 123 v zmysle Znaleckého posudku 

č. 344/2017 zo dňa 3.12.2017za cenu vo výške 570,- €. 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradia kupujúci. 

 

Odôvodnenie: S využitím predmetných pozemkov obec nepočíta, pozemky dlhodobo užíva 

žiadateľ. Zosúladenie užívateľského vzťahu s právnym stavom. 

 
 Po predloženom návrhu uznesenia č. 60/2017 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 61/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

11.4   Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení SOÚ 

 
 Starosta obce informoval, že Dodatkom č.1 sa upravuje mesačný paušálny príspevok 

z výšky 0,166 € na výšku 0,20 eur na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného 

Štatistickým úradom SR k 31.12. predchádzajúceho roka. Následne požiadal predsedu návrhovej 

komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 62/2017 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení spoločného 

obecného úradu, ktorá bola schválená štatutárnymi zástupcami dňa 22.10.2012.  

     Dodatkom č.1 sa upravuje mesačný paušálny príspevok na výšku 0,20 eur na jedného 

obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného Štatistickým úradom SR k 31.12. 

predchádzajúceho roka. 

 
      Po predloženom návrhu uznesenia č. 62/2017 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 62/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 
11.6   Vyplatenie mimoriadnych odmien poslancom OZ a členom komisií pri OZ 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 
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Uznesenie č. 63/2017 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    vyplatenie mimoriadnych odmien za rok 2017 

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 

 

      Po predloženom návrhu uznesenia č. 62/2017 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 63/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

12.   Diskusia  
 

V diskusii neboli zaznamenané žiadne príspevky: 

 

13.   Záver 
 

 

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

zastupiteľstva poďakovaním sa za účasť všetkým zúčastneným.  

 

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa:  06.12.2017 

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:       Zuzana Tupá  ...................................... 

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

                           

 

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

 

 

Prílohy k zápisnici:  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 06. 12. 2017 


