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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 01. 03. 2016  
 

 

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. Dušan Kohút, 

Zuzana Tupá, Robert Žember  

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupkyňa starostu obce: Mgr. Mária Kiabová 

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

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 obecného úradu. 

   5. Správa o činnosti komisií. 

   6. Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2015 a 2016. 

   7. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015. 

   8. Rôzne. 

   9. Diskusia. 

 10. Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 1/2016 

 

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 zápisnice vzalo OZ na vedomie. 

 

3.  Voľba návrhovej komisie 
 

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

-  predseda Daniel Dolník 

-  člen Ing. Dušan Kohút 

-  členka Mgr. Mária Kiabová 

         

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             

 

 viď. Uznesenie č. 2/2016 
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4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu 
 

Starostav krátkosti zhodnotil rok 2015: 

 

 - Bol to rok pre obec vcelku úspešný. Začiatkom roka bola vykonaná rekonštrukcia  

vykurovacieho systému na tribúne TJ Družstevník v hodnote 4.950,61 €. To znamená, že boli 

nanovo nainštalované radiátory, pec, rozvody, bojler na ohrev teplej vody. 

 

- Bolo, vybudované chýbajúce oplotenie areálu základnej školy v hodnote 11.898,- € 

 

- Inštalácia kamerového systému (10 ks kamier) v okolí obecného úradu, a na oboch 

cintorínoch v hodnote 10.012,80 €. Z toho 8 000 € bolo z ministerstva vnútra a 2 012,80 € bolo 

z vlastných zdrojov. 

 

- Bolo zrealizované rozšírenie verejného osvetlenia pri základnej škole a v časti obce Vrbany 

pri cintoríne v  hodnote 9.666,-€ 

 

- Bol vybudovaný  priechod pre chodcov pri základnej škole v hodnote 32.254,86 €. To 

znamená, že boli nanovo vybudované chodníky, rampa + schody. 

 

- Bolo nainštalované bezpečnostné zábradlie na priechode pre chodcov, taktiež na rampe, či 

schodoch pri základnej škole v  hodnote 4.533,60 €.  

 

- Obci bolo zapožičané nové hasičské vozidlo  a to v hodnote 114 813,60 €. 

 

- Vybudovanie ďalšieho kamerového systému v obci bolo v hodnote 35.787,60 €. Prostriedky 

boli z európskych fondov kde obec nemala žiadnu spoluúčasť. 

 

- Ako posledná akcia v roku 2015 bola rekonštrukcia verejného osvetlenia obce v hodnote 

135 357,61 €. Z toho európskych nenávratných prostriedkov cez min. hospodárstva je 124.479,91. 

Našu obec bude stáť celá výmena verejného osvetlenia zo svojich prostriedkov  10 877,70 €. 

 

V obci 2015 bolo získaných  168 267, 51 €  nenávratných finančných prostriedkov. 

 

Rekapitulácia: 

Do obce sa podarilo vybaviť finančné prostriedky vo výške 168 267, 51 €. 

Obec získala na základe zmluvy o výpožičke nové hasičské vozidlo  a to v hodnote 114 813,60 €. 

Z vlastných zdrojov sa preinvestovalo 76 193, 57 Eur 

Splátka úveru infraštruktúra k bytovým domom a multifunkčné ihrisko činila 23 807 € 

 

Celkovo bolo v obci Diviacka Nová Ves preinvestovaných 383 081, 68 € ( 11 540 718, 7 Sk )             
 
 Správu starostu obce o činnosti OcÚ vzalo OZ na vedomie. 

 

 

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 02/2016 sa uskutočnili dve zasadnutia KKVMaŠ, na ktorých sa prerokovávala 

organizácia Fašiangového sprievodu po dedine a ,,Pochovávania basy“, Uvítanie detí do života 
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a ostatné plánované akcie v roku 2016. Prebehli aj rokovania s RKC Prievidza ohľadom 

organizácie Letných folklórnych slávností rudnianskej doliny. 

 

     Členovia KKVMaŠ v spolupráci s organizáciami v obci zorganizovali tradičné oslavy konca 

fašiangového obdobia so sprievodom fašiangovníkov po obci a pochovávaním basy.  Do realizácie 

Fašiangov sa zapojili všetky organizácie z obce : DHZ, TJ Družstevník DNV a ZO SZZP DNV.  

     V spolupráci so Sociálnou komisiou pripravili Uvítanie detí do života narodených v roku 2015, 

na ktorom sa zároveň odovzdá do užívania materské centrum.  
 

Ing. Dušan Kohút, predseda stavebnej komisie informoval: členovia komisie v spolupráci               

s poslancami a starostom obce spolupracovala na príprave investičných projektov v obci Diviacka 

Nová Ves pre rok 2016. Taktiež vykonala lokálne obhliadky pripravovaných stavieb                        

a pripomienky z obhliadok odporučila zapracovať do projektov realizácie. 
 
Daniel Dolník, predseda finančnej komisie informoval, že komisia zasadala 1 x a zaoberal sa 

úpravou rozpočtu obce na rok 2015 a 2016 a výsledkom boli 2 rozpočtové opatrenia: 

- Rozpočtové opatrenie č. 11/2015, 

- Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 

 

ktoré sú predmetom dnešného rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

 Správu o činnosti komisií pri OZ Diviacka Nová Ves vzalo OZ na vedomie. 

 

6.   Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2014 a 2015 

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

ohľadom úpravy rozpočtu obce za rok 2015 Rozpočtovým opatrením č.11/2015 a o úprave 

rozpočtu obce za rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 1/2016: 

 
6.1 -  Zmena rozpočtu obce na rok 2015 - Rozpočtovým opatrením obce Diviacka Nová Ves 

         č. 11/2015: 
 

a) Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2015: 

Úprava bežných príjmov o sumu 10 633 €  

- Zvýšenie príjmov o sumu 2 700 € u ekon. klasifikácii 312001                                 

  2 700  €  Dotácia na povodňové záchranné práce  (OÚ Trenčín)                                                                                                                                                 

- Zvýšenie príjmov o sumu 8 300 € u ekon. klasifikácii 111003                                 

  8 300 € Výnos dane z príjmov 

- Zvýšenie príjmov o sumu 130 € u ekon. klasifikácii 121002                                        

  130 € Daň zo stavieb 

- Zvýšenie príjmov o sumu 110 € u ekon. klasifikácii 212003                                        

  110 € Príjmy z prenájmu 

- Zvýšenie príjmov o sumu 5 € u ekon. klasifikácii 243                                                      

  5 € Úroky z vkladov 

- Zvýšenie príjmov o sumu 280 € u ekon. klasifikácii 221004                                        

  280 € Správne poplatky 

- Zníženie príjmov o sumu 892 € u ekon. klasifikácii 312001                                        

  892 € Transfery zo ŠR                                                             

        

Úprava bežných výdavkov obce o sumu 8 910 €  

- Zvýšenie výdavku o sumu  5 120 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 635006                   

  5 120 € Údržba budov, objektov alebo ich častí 

- Zvýšenie výdavku o sumu  1 350 € u funk. klas. 0510, ekon. klas. 633004                  
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  1 350 € Nakladanie s odpadmi - kontajnery 

- Zvýšenie výdavku o sumu  800 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 637026                          

  800 € Odmeny poslancov a členom komisií 

- Zvýšenie výdavku o sumu  560 € u funk. klas. 0510, ekon. klas. 637004                         

  560 € Vývoz odpadov 

- Zvýšenie výdavku o sumu  100 € u funk. klas. 0810, ekon. klas. 633006                         

  100 € Materiál pre TJ 

- Zvýšenie výdavku o sumu  600 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 637014                         

  600 € Stravovanie 

- Zvýšenie výdavku o sumu  310 € u funk. klas. 0610, ekon. klas. 635006                         

  310 € Oprava čerpadla ČOV pri BD 

- Zvýšenie výdavku o sumu  50 € u funk. klas. 0820, ekon. klas. 632001                             

  50 € Elektrická energia v klube dôchodcov 

- Zvýšenie výdavku o sumu  10 € u funk. klas. 0112, ekon. klas. 637012                             

  10 € Bankové poplatky 

- Zvýšenie výdavku o sumu  5 € u funk. klas. 0170, ekon. klas. 651002                                 

  5 € Splátka úroku KBÚ 

- Zvýšenie výdavku o sumu  5 € u funk. klas. 0220, ekon. klas. 623                                       

  5 € Poistné do zdravotnej poisťovne - civilná obrana 

 

Úprava bežných výdavkov ZŠ s MŠ o sumu 1 463 €  

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 463 €                                                                               

  1 463 € Prenesené kompetencie ZŠ s MŠ (dotácia z OÚ Trenčín) 

 
b) Úprava finančných operácií o sumu 260 €,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2015: 

Úprava výdavkových finančných operácií: 

- Zvýšenie výdavku FO o sumu  260 € u funk. klas. 0170, ekon. klas. 821007                          

  260 € Splácanie tuzemskej istiny z dlhodobého úveru ŠFRB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

SUMARIZÁCIA v € Úprava 
Rozpočet  

po 11.úprave 

Bežné príjmy + 10 633 759 673 

Vlastné príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
 8 000 

Bežné výdavky +8 910 368 600 

Výdavky na prenesené a originálne 

kompetencie +1 463 255 921 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  143 152 

Kapitálové príjmy  33 035 

Kapitálové výdavky  270 296 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU  -237 261 

Príjmové finančné operácie  139 509 

Výdavkové finančné operácie 260 45 400 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII  94 109 

 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 

2015 vzali na vedomie. 
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6.2 -  Zmena rozpočtu obce na rok 2016 - Rozpočtové opatrenie obce Diviacka Nová Ves 

           č. 1/2016: 

 

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

Úprava bežných príjmov o sumu 10 984 €  

- Zvýšenie príjmov o sumu 100 € u ekon. klasifikácii 292012                                        

  100  €  Príjem z dobropisov (preplatok od SSE za rok 2015)                                                                                                                                                

- Zvýšenie príjmov o sumu 3 674 € u ekon. klasifikácii 312012                                  

  3 674 € Bežný transfer pre ZŠ (škola v prírode a vzdelávacie poukazy) 

- Zvýšenie príjmov o sumu 7 210 € u ekon. klasifikácii 111003                                   

  7 210 € Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

     

Úprava bežných výdavkov obce o sumu 7 310 € 

- Zvýšenie výdavku o sumu  2 400 € u funk. klas. 0640, ekon. klas. 637005            

  2 400 € Špeciálne služby (Rekonštrukcia verejného osvetlenia) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  3 000 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 633001            

  3 000 € Nákup interiérového vybavenia 

- Zvýšenie výdavku o sumu  250 € u funk. klas. 0451, ekon. klas. 636002                   

  250 € Nájom traktora (zmluva so SOŠ OaS Prievidza) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  900 € u funk. klas. 0640, ekon. klas. 635006                   

  900 € Štandardná údržba  

- Zvýšenie výdavku o sumu  600 € u funk. klas. 0640, ekon. klas. 637004                   

  600 € Všeobecné služby  

- Zvýšenie výdavku o sumu  160 € u funk. klas. 01701, ekon. klas. 651002                 

  160 € Splátka úroku z krátkodobého bankového úveru 

- Zvýšenie výdavku o sumu  50 € u funk. klas. 0840, ekon. klas. 641006                     

  50 € Príspevok ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou 

- Zvýšenie výdavku o sumu 50 € u funk. klas. 0840, ekon. klas. 642002                      

  50 € Príspevok SZ chovateľov holubov Div. Nová Ves 

- Zvýšenie výdavku o sumu 300 € u funk. klas. 0840, ekon. klas. 642002                 

  300 € Príspevok KREATIV Štúdiu Div. Nová Ves 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1000 € u funk. klas. 0810, ekon. klas. 642007            

  1 000 € Príspevok Rímskokatolíckej cirkvi Diviaky nad Nitricou 

- Zníženie výdavku o sumu 1 400 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 635009            

  1 400 € Údržba softvéru 

 

Úprava bežných výdavkov ZŠ s MŠ o sumu  4 640 €  

- Zvýšenie výdavku o sumu 966 €                                                                                   

  966 € Vrátené FP na prenesené kompetencie ZŠ s MŠ (dotácia z OÚ Trenčín)  

- Zvýšenie výdavku na školu v prírode 3 500 €                                                            

  3 500 € Škola v prírode (dotácia z OÚ Trenčín)   

- Zvýšenie výdavku na vzdelávacie poukazy 174 €                                                         

  174 € Vzdelávacie poukazy (dotácia z OÚ Trenčín)                                                                                                                           

 
b)  Úprava finančných operácií o sumu 966 €,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2016: 

Úprava príjmových finančných operácií: 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  966 € u  ekon. klas. 453                          

  966 € Zostatok prostriedkov z roku 2015  

 (nevyčerpané normatívne finančné prostriedky určené pre   ZŠ z OÚ Trenčín) 
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SUMARIZÁCIA v € 
Rozpočet 

2016 
Úprava 

Rozpočet    

po 1.úprave 

Bežné príjmy 748 840 +10 984 759 824 

Vlastné príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
8 000  8 000 

Bežné výdavky 352 650 +7 310 359 960 

Výdavky na prenesené a originálne 

kompetencie 297 050 +4 640 301 690 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU 107 140  106 174 

Kapitálové príjmy 324 000  324 000 

Kapitálové výdavky 324 000  324 000 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU 0  0 

Príjmové finančné operácie 0 +966 966 

Výdavkové finančné operácie 105 140  105 140 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII -105 140  -104 174 

 ROZPOČET CELKOM 2 000  2 000,00 

 
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. 

 

7.   Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 

      2015 

 
 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  2015. 

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

2015  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 2015. 

 

Kontrolná činnosť 

 

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

2. kontrola  dodržiavania výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú 

opatrovateľskú službu v roku 2014, 

3. kontrola stavu záväzkov a pohľadávok obce k 31. 3. 2015, 

4. kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2014, 

5. kontrola dodržiavania zákona o sociálnom fonde v I polroku 2015, 

6. kontrola výberu výšky správnych poplatkov v I. polroku 2015, 

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

došlých faktúr v období I. polroka 2015. 

 

Plnenie úloh 

 

- súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2014, 

- správy o činnosti a výsledku kontrol (2x), 
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- odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014, 

- odborné stanoviská k návrhu rozpočtov obce na rok 2016, 

- návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 a I. polrok 2016, 

- účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OZ 

 

Spolupráca  pri vypracovaní návrhov VZN, základných organizačných pravidiel a smerníc 

obce 

 

- Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, 

- Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 

307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti, 

- VZN č. 1/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Diviacka Nová Ves, 

- VZN č. 2/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na 

území obce Diviacka Nová Ves, 

- VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole, 

- VZN č. 4/2015 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov politických subjektov 

a kandidátov vo volebnej kampani, 

- Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves, 

- Doplnok č. 3 k VZN č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves. 

 

Vzdelávanie  (odborné semináre): 

- zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, 

- základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov (zákon č. 

369/1990 Z. z o obecnom zriadení), 

- vykonávanie predbežnej finančnej kontroly po novele zákona o finančnej kontrole, 

- elektronické trhovisko, 

- zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti, 

- zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

- odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried, 

- rozpočtové pravidlá verejnej a  územnej samosprávy (2x), 

- novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, 

- účtovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce, 

- aplikácia nového zákona o finančnej kontrole v podmienkach územnej samosprávy + 

hlavní kontrolóri a aplikácia nového zákona. 

 

 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 2015 vzali na vedomie. 

 

8.   Rôzne 
 
8.1   Financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva 

 

Ide o stanovenie výšky finančný prostriedky  na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy, 

školských zariadení a správu školských objektov na rok 2016. O výške sa poslanci dohodli na 

pracovnej porade. 
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Škola a školské zariadenia  

 

Výška finančného príspevku (€) 

 

Počet žiakov 

k 15. 9. 2015 

Materská škola 

 

1 382,08 €/dieťa/rok 

Spolu: 92 600 € 

 

67 

Školský klub detí 

 

237,09 €/žiak/rok 

Spolu: 13 040,- € 

 

55 

Školské stravovacie zariadenie – ŠJ 

 

294,34 €/stravník/rok 

Spolu: 35 910,- € 

 

122 

Správa školských objektov 0,- --- 

 

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

 

Uznesenie č. 3/2016 
Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    Doplnok č. 3  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. 4/2016 bolo jednohlasne schválené. 
 

8.2   Finančné príspevky z rozpočtu obce na rok 2016 – organizácie v obci 

  

 Finančné príspevky na základe doručených žiadosti boli prejednávané na pracovnej porade 

poslancov OZ, kde sa dohodli na ich výške: 

 

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

 

Uznesenie č. 4/2016 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e    finančné príspevky na rok 2016 v zmysle doručených 

žiadostí: 

- ZO SZZP Diviacka Nová Ves vo výške 400,- € ( zn. č. 1053/2015) 

- Slovenskému rybárskemu zväzu - Mestská organizácia, Prievidza vo výške 1.000,- €    

  ( zn. č.1054/2015)     

- Rímsko-katolíckej cirkvi Diviaky nad Nitricou vo výške 2.500,- (zn. č.1019/2015)  

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

  (zn. č. 957/2015)     

- OZ Kreativ štúdio Diviacka Nová Ves vo výške 500,- € ( zn. č.1051/2015)         

- TJ Družstevník Diviacka Nová Ves vo výške 4.100,- € ( zn. č.1056/2015) 

- ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou vo výške 250,- € (zn. č. 1055/2015)  

   

 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. 4/2016 bolo jednomyseľne schválené. 
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8.3   Finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2016 pre CVČ Spektrum Prievidza a CVČ 

Nováky 

 

 Žiadosťou o finančný príspevok na mzdy a prevádzku  CVČ Spektrum Prievidza a CVČ 

Nováky sa poslanci OZ zaoberali na  pracovnej, kde sa dohodli na ich výške. 

 

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

 

Uznesenie č. 5/2016 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e     

a) finančný príspevok na rok 2016 Mestu Prievidza vo výške 50,- €/dieťa v zmysle uznesenia OZ 

č. 29/2013 zo dňa 16.09.2013 v celkovej výške 100,- € pre CVČ Spektrum, ul. K. Nováckeho 14, 

Prievidza v zmysle žiadosti č.998/2015 zo dňa 30.10.2015 

 

b) finančný príspevok na rok 2016 Mestu Nováky vo výške 50,- €/dieťa v zmysle uznesenia OZ č. 

29/2013 zo dňa 16.09.2013 v celkovej výške 500,- € pre CVČ Nováky, J. C. Hronského 356/2, 

Nováky v zmysle žiadosti č.6/2016 zo dňa 05.01.2016. 

 

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

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

   

Uznesenie č. 5/2016 bolo jednomyseľne schválené. 

 

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

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

bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a web obce od 12.2.2016. Poslanci OZ boli s jeho obsahom 

informovaní a podrobnejšie sa s ním zaoberali na  pracovnej, kde sa dohodli na jeho schválení. 

 

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

 

Uznesenie č. 6/2016 

Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e      VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Diviacka Nová Ves. 

 

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

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

   

Uznesenie č. 6/2016 bolo jednomyseľne schválené. 

 

8.5    Peňažný dar na športovú činnosť 

 

Žiadosťou o peňažný dar sa poslanci OZ zaoberali na  pracovnej, dohodli sa na jeho výške: 

 

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

 

Uznesenie č. 7/2016 
Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e    Viliamovi Lachkému a manželke Ľudmile Lachkej, 

bytom Diviacka Nová Ves č. 69 pre dcéru Lukréciu Lachkú, peňažný dar vo výške 150,-€                

na športovú činnosť podľa § 2, odst. 2, písmeno c) v zmysle Zásad poskytovania darov 

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

20.08.2012, Uznesenie OZ č. 41/2012.     (zn. č. 131/2016 ) 
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Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

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

   

Uznesenie č. 7/2016 bolo jednomyseľne schválené. 

 

8.6    Predloženie žiadosti o NFP ,,Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu 

         v obci Diviacka Nová Ves“ 

 

Starosta informoval, že sa jedná o podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zateplene 

obecného úradu s kultúrneho domu (zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov), 

o zabezpečenie realizácie a spolufinancovania obce. Celým procesom sa poslanci OZ dôsledne 

zaoberali na pracovnej porade a všetci sú informovaní.  

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

 

Uznesenie č. 8/2016 
Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e      

 

1.)  predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Sprostredkovateľskému orgánu v rámci  

      výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti objektu  

      Obecného úradu v obci Diviacka Nová Ves“. 

 

2.)   maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany obce vo výške 22 029,55 EUR  

       z celkových oprávnených výdavkov vo výške 440 590,97 EUR. 

 
Po predložení tohto návrhu požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. 

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

   

Uznesenie č. 8/2016 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 
8.7   PHSR 2016 – 2020 

 
Starosta informoval, že bol vypracovaný Program hospodárskeho rozvoje a sociálneho rozvoja na 

roky 2016 - 2020 s výhľadom do roku 2023. Pani Kiabová sa podieľala na jeho tvorbe, za čo jej 

starosta poďakoval. Poslanci sú s návrhom oboznámení a preto je potrebné ho schváliť. Jeho 

schválenie je dôležité pri  podávaní rôznych žiadosti o finančné dotácie pre obec. 

 

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

 

Uznesenie č. 9/2016 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e     Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce Diviacka Nová Ves na programovacie obdobie rokov 2016 – 2020 s výhľadom do roku 2023. 

 

Po predložení tohto návrhu požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. 

Keďže nemal nik žiadne pripomienky, dal o návrhu hlasovať. 

   

Uznesenie č. 9/2016 bolo jednomyseľne schválené. 
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9.   Diskusia  
 

V diskusii boli zaznamenané tieto príspevky: 

 

Zuzana Tupá, poslankyňa OZ prítomných oboznámila o stretnutiach so zamestnancami RKC 

Prievidza ohľadom predloženie projektu na ,,Novianske dni 2016“. 

 

Poslanci OZ sa zapojili do diskusie ohľadom odovzdania ocenenia občanom obce z oblasti 

kultúry, športu, politiky a pod. Je to citlivá téma a preto sa výberom občanov musia dôsledne 

zaoberať. Svoje návrhy majú poslanci posielať p. Kiabovej. Bližšie sa touto témou budú 

zaoberať pred ,,Novianskymi dňami“. 

 

Ďalej sa zapojili do diskusie ohľadom organizácie Uvítania deti do života spolu so 

slávnostným otvorením Materského centra v hornom vestibule kultúrneho domu v obci. 

Starosta na záver všetkých prítomných na túto peknú akciu srdečne pozval. 

 

Starosta obce, Ivan Kohút poďakoval všetkým prispievateľom do Obecných novín najmä pani 

Kiabovej a pani Mackovej, ktoré zosúladili jednotlivé príspevky a fotografie. 

  

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

ich príkladnú prácu. 

 

 

10.   Záver 

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

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa:  01.03.2016 

 

 

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

 

 

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

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

                           

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 01. 03. 2016 

-      Doplnok č. 3  Všeobecného záväzného nariadenia  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 


