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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 23. 02. 2017  
 

 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 19:00 hod. 

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

Ing. Dušan Kohút,  Mgr. Jana Masaryková, Zuzana Tupá, Robert Žember 

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupkyňa starostu obce: Mgr. Mária Kiabová 

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Gabriela Macková  

 

 

1.  Otvorenie 
 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves otvoril starosta obce Ivan Kohút, 

ktorý privítal všetkých prítomných a predložil na schválenie návrh programu zasadnutia OZ: 

 

 1. Otvorenie. 

   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia. 

   3. Voľba návrhovej komisie. 

   4. Správa starostu obce o činnosti starostu a obecného úradu. 

   5. Správa o činnosti komisií. 

   6. Úpravy rozpočtu obce na rok 2016 a 2017. 

   7. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016. 

   8. Návrh Doplnku č. 4  VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií  

       obce a úseku školstva. 

       9. Návrh VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie  

           povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 

 10. Rôzne. 

 11. Diskusia. 

 12. Záver. 

 

Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      

 

Uznesenie č. 1/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

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

určil uznesení Roberta Žembera a Zuzanu Tupú. 
 

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

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

-  predseda Daniel Dolník 

-  člen Ing. Dušan Kohút 

-  členka Mgr. Mária Kiabová 

         

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             

 

 Uznesenie č. 2/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu 
 

Starosta v krátkosti informoval: 

 

- Obec bola úspešná v projekte: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

v obci Diviacka Nová Ves a získala z Ministerstva životného prostredia SR finančnú dotáciu vo 

výške 477 081,05 EUR. Je to veľmi náročný proces a treba doplniť všetky potrebné náležitosti 

okolo projektu. Zmluva o poskytnutí dotácie je už z oboch strán podpísaná.  

 

- Ďalej informoval, že v minulom roku sa obec zapojila do projektu: Zníženie energetickej 

náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves. Projekt je 

v hodnote  440 590, 97 eur spolu s 5%  spoluúčasťou obce. S potešením oznámil, že obci bolo 

doručené rozhodnutie o schválení žiadosti nenávratného finančného príspevku vo výške 

418 561,42 EUR. Spolufinancovanie projektu zo strany obce by bolo vo výške 22 029,55 Eur. 

Taktiež aj v tomto prípade sa dopĺňajú všetky potrebné náležitosti k podpisu zmluvy. 

 

- Nakoľko sa v rozpočte obce pre tento rok počítalo s rekonštrukciou sociálnych zariadení 

v budove materskej školy, pripravujú veci k samotnej realizácii. Realizácia by mala byť 

v mesiacoch júl a august, počas letných prázdnin. 

 

- Dňa 8.2.2017 sa konalo stretnutie s vlastníkmi nehnuteľnosti, kde by sa mal realizovať chodník 

pre chodcov. Jedná sa o chodník oproti hornej zástavke, nakoľko je aj toto územie pre chodcov 

veľmi nebezpečné. V tomto prípade bude potrebné rozšíriť krajnice, aby vyšiel chodník spĺňajúci 

normy. 

 

- Obec podala žiadosť na TSK ohľadom finančného príspevku na Novianske dni 2017 vo výške 

1 400,- eur. Tu by som chcel poďakovať Márii  Kiabovej, ktorá pripravila žiadosť spolu                          

s  pracovníčkami obecného úradu. 

 

- Obec zakúpila snežnú frézu vo výške 1 010,48 eur. 

 

- V ročnom vyúčtovaní za elektrickú energiu na verejnom osvetlení v obci bol vrátený preplatok 

vo výške 3 122,45 eur. V minulosti platila obec za verejné osvetlenie viac ako 7 000 eur, výmenou 

svietidiel a rozvádzačov sa znížil poplatok na 4 000 eur.  

 

- Komunálny odpad sa rieši cez Tedos Bánovce, nakoľko Diviaky nad Nitricou pristúpili 

k ukončeniu zberu komunálneho odpadu, pretože uvedená prevádzka bola vyhodnotená ako 

stratová.  

 

- Čo sa týka aféry s ističmi, zasiahlo to aj našu obec a pritom istenie na všetkých odberoch máme 

také, ako potrebujeme, nikde nie predimenzované. O ZŠ  sa to povedať nedá. 
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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. 

 

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

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú úpravu vzali na vedomie           

a zahlasovali. 

 

 

5.   Správa o činnosti komisií pri OZ Diviacka Nová Ves 
 

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

 

Zuzana Tupá, predsedníčka KKVMaŠ podala tieto informácie:     
V období 01/2017 sa uskutočnilo jedno zasadnutie KKVMaŠ s organizáciami v našej obci, 

ktorého programom bola organizácia podujatia „Fašiangový sprievod a zábava“. Podujatie sa 

uskutoční 24. a 25.02.2017. Na podujatí sa bude podieľať aj sociálna komisia. Členovia KKVMaŠ 

rokovali o organizácii podujatia Uvítanie detí do života, ktoré sa konalo dňa 19.02.2017.  

 

Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka Sociálnej komisie: 

Komisia od poslednej verejnej schôdze zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Diviackej Novej Vsi 

zasadala 1- krát. Na svojom zasadnutí , ktoré sa uskutočnilo 15.2.2017 sme sa zaoberali pomocou 

našej komisie pre kultúrnu  komisiu pri organizovaní kultúrnej akcie – „ Fašiangy v našej obci“, 

ktorá sa bude konať dňa 25.2.2017. 

Starostovi obce odporučila zvážiť možnosť 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 (absolventská prax). 

Poskytovala súčinnosti právnickým a fyzickým osobám z našej obce v komunikácii 

s orgánmi štátnej a verejnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti. 
 

Ing. Dušan Kohút, predseda stavebnej komisie informoval: od posledného zastupiteľstva členovia 

komisie individuálne pracovali na projektoch pre realizáciu v rokoch 2017 a 2018. Boli vykonané 

obhliadky na ceste druhej triedy pre stanovenie postupu realizácie chodníka pre chodcov                

a stanovené ďalšie kroky pre riešenie stávajúcich problémov s vjazdami a ich výškovým vedením. 

Taktiež bola vykonaná obhliadka cesty smerom na ,,Sviniarku“ z dôvodu neustáleho zatápania 

dolného konca časti obce Vrbany počas dažďov. Na základe obhliadky bolo navrhnuté riešenie za 

pomoci líniových žľabov väčšej svetlej výšky a dopravného zaťaženia min. D 400 KN. 

Zároveň prebieha príprava realizácie sociálnych zariadení v materskej škôlke na letné mesiace 

tohto roku. Rovnako prebieha príprava podkladov pre projektovú dokumentácie prístrešku na 

techniku z dotácie pre BRKO.  

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

úpravou rozpočtu obce na rok 2016 a 2017 a výsledkom boli 3 rozpočtové opatrenia: 

- Rozpočtové opatrenie č. 10/2016, 

- Rozpočtové opatrenie č. 1/2017, 

- Rozpočtové opatrenie č. 2/2017, 

 

ktoré sú predmetom dnešného rokovania obecného zastupiteľstva. 
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Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

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

a zahlasovali. 

 

 

6.   Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2016 a 2017 
  

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

ohľadom úpravy rozpočtu obce za rok 2016 Rozpočtovým opatrením č.10/2016 a o úprave  

rozpočtu obce za rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 1/2017: 

 
6.1 -  Zmena rozpočtu obce na rok 2016 - Rozpočtovým opatrením obce Diviacka Nová Ves     

č. 10/2016 vykonané starostom obce v súlade s  § 11 ods. 4  písm. b)  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a uznesením OZ  č. 41/2015 zo dňa 22.10.2015 nasledovne: 

 

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

 

Úprava bežných príjmov obce o sumu 1 210,- €: 

- Zvýšenie príjmu o sumu 1 120 € u ekonom. klas. 111003                                           

  1 120 €  Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve    

- Zvýšenie príjmu o sumu 60 € u ekonom. klas. 133013                                                     

  60 € Daň za komunálne odpady a drobné stav. odpady 

- Zvýšenie príjmu o sumu 20 € u ekonom. klas. 221004                                                     

  20 € Ostatné administratívne poplatky 

- Zvýšenie príjmu o sumu 4 € u ekonom. klas. 223001                                                         

  4 € Poplatky za vyhlásenie v MR 

- Zvýšenie príjmu o sumu 6 € u ekonom. klas. 292008                                                         

  6 € Príjem z odvodov z lotérií 

                                                                                         

  Úprava bežných výdavkov obce o sumu 1 210 €:                                                                                                                                                                                                                                                      

- Zvýšenie výdavku o sumu  15 € u funk.  klas. 0111, ekon. klas. 631001                                 

  15 € Tuzemské cestovné náhrady 

- Zvýšenie výdavku o sumu 60 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 632001                                  

  60 € Elektrická energia 

- Zvýšenie výdavku o sumu 520 € u funk. klas. 0111, ekon. klas.  633004                              

  520 € Kancelárske stroje a zariadenia 

- Zvýšenie výdavku o sumu 85 € u funk. klas. 0111, ekon. klas.  633005                                 

  85 € Špeciálne stroje a zariadenia 

- Zvýšenie výdavku o sumu 10 € u funk. klas. 0111, ekon. klas.  637016                               

  10 € Tvorba sociálneho fondu 

- Zvýšenie výdavku o sumu 60 € u funk. klas. 0111, ekon. klas.  637023                                  

  60 € Kolkové známky 

- Zvýšenie výdavku o sumu 700 € u funk. klas. 0111, ekon. klas.  637026                                

  700 € Odmeny poslancov a členov komisií 

- Zvýšenie výdavku o sumu 120 € u funk. klas. 0320, ekon. klas.  637002                              

  120 € Štartovné – PO 

- Zvýšenie výdavku o sumu 350 € u funk. klas. 0412, ekon. klas.  611                                    

  350 € Tarifný plat (§ 50 j) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 20 € u funk. klas. 0412, ekon. klas.  625002                                  

  20 € Starobné poistenie (§ 50 j) 

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

  10 € Rezervný fond (§ 50 j) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 160 € u funk. klas. 0520, ekon. klas.  637004                             



 5 

  160 € Všeobecné služby – čistenie koryta vodného toku 

- Zvýšenie výdavku o sumu 130 € u funk. klas. 0620, ekon. klas.  634001                              

  130 € Palivá, mazivá a špeciálne kvapaliny 

- Zvýšenie výdavku o sumu 460 € u funk. klas. 0640, ekon. klas.  632001                              

  460 € VO - spotreba elektrickej energie 

- Zvýšenie výdavku o sumu 2 030 € u funk. klas. 0810, ekon. klas.  635006                        

  2 030 € Oprava oplotenia tribúny TJ 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 200 € u funk. klas. 0830, ekon. klas.  633003                       

  1 200 € Rozhlasová ústredňa s príslušenstvom 

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 € u funk. klas. 1020, ekon. klas. 625007                                   

  5 € Rezervný fond (opatrovateľská služba) 

- Zníženie výdavku o sumu 4 725 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 635006                          

  4 725 € Štandardná údržba budov 

 

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

 

Úprava výdavkových  finančných operácií obce: 

- Zvýšenie výdavku o sumu  1 € u funk.  klas. 0170, ekon. klas. 821005                           

  1 € Splátka tuzemskej istiny z bankových úverov 

- Zvýšenie výdavku o sumu  509 € u funk.  klas. 0170, ekon. klas. 821007                    

  509 € Splátka dlhodobého úveru - ŠFRB 

- Zníženie výdavku o sumu  510 € u funk.  klas. 0610, ekon. klas. 819002                     

  510 € Iné výdavkové FO (finančná zábezpeka)                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                              

SUMARIZÁCIA v € 
 

10. úprava 

Rozpočet po  

10. úprave 

Bežné príjmy +1 210 837 401 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  8 000 

Bežné výdavky +1 210 396 475 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  301 727 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU 
  

147 199 

Kapitálové príjmy  94 475 

Kapitálové výdavky  164 625 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU 
  

-70 150 

Príjmové finančné operácie  94 891 

Výdavkové finančné operácie  139 640 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII  -44 729 

 ROZPOČET CELKOM 
   32 300 

 

 

 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 

2016 vzali na vedomie a zahlasovali. 

 

6.2 -  Zmena rozpočtu obce na rok 2017 - Rozpočtové opatrenie obce Diviacka Nová Ves           

č. 1/2017 vykonané starostom obce v súlade s  § 11 ods. 4  písm. b)  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a uznesením OZ  č. 41/2015 zo dňa 22.10.2015 nasledovne: 
 

a) Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2017: 
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Úprava bežných príjmov: 

- Zvýšenie príjmov o sumu 4 000 € u ekon. klasifikácii 292012                                        

  4 000  € Príjem z dobropisov (preplatok od SSE za rok 2016)                                                                                                                                                

- Zníženie príjmov o sumu 4 000 € u ekon. klasifikácii 312001                                         

  4 000 € Bežný transfer zo ŠR                                                                           

Úprava bežných výdavkov ZŠ s MŠ o sumu  315 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 315 €                                                                                  

  315 € Vrátené FP na prenesené kompetencie ZŠ s MŠ (dotácia z OÚ Trenčín z roku 2016)  

b) Úprava finančných operácií o sumu 315 €,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce 

     na rok 2017: 

 

Úprava príjmových finančných operácií: 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  315 € u  ekon. klas. 453                         

  315 € Zostatok prostriedkov z roku 2016 (nevyčerpané normatívne finančné prostriedky určené  

  pre ZŠ z OÚ Trenčín) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SUMARIZÁCIA v € 
Rozpočet 

2017 
Úprava 

Rozpočet po 

1. úprave 

Bežné príjmy 783 360  783 360 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 8 000  8 000 

Bežné výdavky 358 160  358 160 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie 287 800 +315 288 115 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU 145 400  145 085 

Kapitálové príjmy 912 400  912 400 

Kapitálové výdavky 1 035 660  1 035 660 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU -123 260  -123 260 

Príjmové finančné operácie 26 000 +315 26 315 

Výdavkové finančné operácie 48 140  48 140 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII -22 140  -21 825 

ROZPOČET CELKOM 0  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 

vzali na vedomie a zahlasovali. 

 
6.3 -  Zmena rozpočtu obce na rok 2017 - Rozpočtovým opatrením obce Diviacka Nová Ves č. 

2/2017 nasledovne:  

 

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

 

Úprava bežných príjmov ZŠ s MŠ o sumu 1 500 €: 

- Zvýšenie príjmov o sumu 1 500 € u ekon. klasifikácii 292012                                 

  1 500  € Príjmy z preplatkov                                                                                                                                                

                                                                                                                    

Úprava bežných výdavkov  o sumu  1 500 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 500 €, funkčná kas. 0451, ekon. klas. 635006             

  1 500 €  Údržba cestnej dopravy (zimná údržba komunikácií) 
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b) Úprava finančných operácií  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2017: 

 

Úprava príjmových finančných operácií o sumu 15 000 €: 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  15 000 € u  ekon. klas. 456002                            

  15 000 € Iné príjmové finančné operácie (finančné zábezpeky na verejné obstarávanie)                                                                               

Úprava výdavkových finančných operácií o sumu 15 000 €: 

- Zvýšenie výdavku FO o sumu  15 000 € u  ekon. klas. 819002                          

  15 000 € Ostatné výdavkové finančné operácie (vrátenie fin. zábezpeky na verejné obstarávanie)    

 

                                                                                                                                                                                                                                         

    SUMARIZÁCIA v € 
 

2. úprava 

Rozpočet  

po 2. úprave 

Bežné príjmy  783 360 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 1 500 9 500 

Bežné výdavky 1 500 359 660 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  288 115 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  145 085 

Kapitálové príjmy  912 400 

Kapitálové výdavky  1 035 660 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU  -123 260 

Príjmové finančné operácie 15 000 41 315 

Výdavkové finančné operácie 15 000 63 140 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII  -21 825 

 ROZPOČET CELKOM 
 

0 

                                                                                             

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

žiadne pripomienky, požiadal ich, aby za takto predloženú úpravu rozpočtu obce na rok 2017 

zahlasovali. 

Uznesenie č. 8/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

7.   Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 

      2016 

 
 PhDr. Róbert Géczy podal nasledovné informácie: 

 

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

predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Diviacka Nová Ves za rok  2016. 

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

2016  v súlade s  § 18d  a  § 18f  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

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

rok 2016. 

 

Kontrolná činnosť 

 

1. inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce (4x), 

2. kontrola stavu záväzkov a pohľadávok obce k 31. 3. 2016, 

3. kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2015, 

4. kontrola účtovných pokladničných dokladov (2x), 
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5. 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, 

6. kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie 

došlých faktúr v období I. polroka 2016, 

 

Plnenie úloh 

 

- súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2015, 

- správy o činnosti a výsledku kontrol (2x), 

- odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015, 

- odborné stanoviská k návrhu rozpočtov obce na rok 2017, 

- návrhy plánov  kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 a I. polrok 2017, 

- účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OZ. 

 

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

 

- registratúrny poriadok obce, 

- doplnok č. 3 VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku 

školstva. 

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

území obce Diviacka Nová Ves, 

- 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 

- Pracovný poriadok zamestnancov obce, 

- Organizačný poriadok Obecného úradu v Diviackej Novej Vsi. 

 

Vzdelávanie  (odborné semináre): 

- zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

- poskytovanie dotácií z rozpočtu obce, 

- zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov, 

- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, 

- zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj. 

 

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

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

HKO za rok 2016 vzali na vedomie a zahlasovali. 

 

 

8.   Návrh Doplnku č. 4 VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych 

      kompetencií obce na úseku školstva 
 

PhDr. Róbert Géczy stručne predložil návrh Doplnku č. 4 VZN č. 1/2013: 

 

Uvedený návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od 03. 01. 

2017. Ide o stanovenie výšky finančný prostriedky  na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej 

školy, školských zariadení a správu školských objektov na rok 2017. O výške sa poslanci dohodli 

na pracovnej porade: 
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Škola a školské zariadenia  

 

Výška finančného príspevku  

 

Počet žiakov 

k 15. 9. 2016 

Materská škola 

 

1 751,52/dieťa/rok 

Spolu: 103 340,- 

59 

Školský klub detí 

 

246,22/žiak/rok 

Spolu: 13 050,- 

53 

Školské stravovacie zariadenie – ŠJ 

 

677,54/stravník/rok 

Spolu: 35 910,- 

53 

 

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

 

Uznesenie č. 10/2017 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e   Doplnok č. 4  Všeobecného záväzného nariadenia          

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

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

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

  

Uznesenie č. 10/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

9.    Návrh VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na  

       plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
 

PhDr. Róbert Géczy stručne informoval: 

 

Návrh  VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od 

10.01.2017. Poslanci OZ boli s jeho obsahom informovaní a po konzultácii s Mgr. Knyblovou, 

riaditeľkou ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves sa dohodli na termíne zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole na deň 24. apríla  2017 v čase od 13,30 hod. do 16,30 hod.  

 

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

 

Uznesenie č. 11/2017 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e   Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení miesta 

a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 

   

Uznesenie č. 11/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

10.    Rôzne 

 
10.1   Finančné príspevky z rozpočtu obce na rok 2017 – organizácie v obci 

  

 Finančné príspevky na základe doručených žiadosti boli prerokované na pracovnej porade 

poslancov OZ, kde sa dohodli na ich výške: 

 

 Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 
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Uznesenie č. 12/2017 

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

č. 4/2013 o  poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce finančné príspevky na rok 2017 

občianskym združeniam a právnickým osobám nasledovne: 
 

- ZO SZZP Diviacka Nová Ves vo výške 450,- € (zn. č. 1090/2016) 

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

  (zn. č.1102/2016)     

- Rímsko-katolíckej cirkvi Diviaky nad Nitricou vo výške 2 500,- € (zn. č.1156/2016)  

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

  (zn. č. 1172/2016)     

- OZ Kreativ štúdio Diviacka Nová Ves vo výške 500,- € ( zn. č.1159/2016)         

- TJ Družstevník Diviacka Nová Ves vo výške 3 660,- € ( zn. č.1155/2016) 

- ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou vo výške 300,- € (zn. č. 1147/2016)  

   

 Použitie finančných príspevkov podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce na rok 

2016 a v zmysle VZN obce č. 4/2013. 
 

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

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

  

Uznesenie č. 12/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 
10.2    Prevod majetku obce 

 

Starosta obce informoval, že na zasadnutí OZ dňa 24.11.2016 bol Uznesením č. 32/2016 

schválený zámer predaja obecného pozemku v k.ú. Diviacka Nová Ves pánovi Jozefovi Hagarovi 

ml. Zámer prevodu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce 

v stanovenej lehote. S využitím predmetných pozemkov obec nepočíta. Z tohto dôvodu požiadal 

predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie č. 13/2017: 

 

Uznesenie č.13/2017 
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   

 

 pozemok parcela reg. E - KN č. 462/18 - zastavaná plocha vo výmere 97 m²,  

 vedený na LV č. 1 v k. ú. Diviacka Nová Ves 

 

kupujúcemu Jozefovi Hagarovi ml., bytom Diviacka Nová Ves č. 542 za cenu  určenú znaleckým  

posudkom č. 44/2017 zo dňa 18.02.2017 vo výške 510,- €. 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúci. 

 

Zdôvodnenie: S využitím predmetného pozemku obec nepočíta. 

 
Po predloženom návrhu uznesenia č. 13/2017 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 13/2017 bolo jednomyseľne schválené. 
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11.   Diskusia  
 

V diskusii boli zaznamenané tieto príspevky: 

 

  

Ďalej poďakoval všetkým poslancom OZ, kontrolórovi obce a zamestnancom obce za 

ich príkladnú prácu. 

 

 

12.   Záver 

 
Starosta obce ukončil rokovanie poďakovaním sa za účasť všetkým prítomným.  

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa:  23.02.2017 

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:       Robert Žember  ...................................... 

 
         Zuzana Tupá  ...................................... 
 

                           

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 23. 02. 2017 

-       Doplnok č. 4  VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce a úseku školstva 

-     VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

       v základnej škole. 

 


