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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 24. 04. 2017  
 

 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 18:45 hod. 

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

Ing. Dušan Kohút, Zuzana Tupá, Robert Žember 

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupkyňa starostu obce: Mgr. Mária Kiabová 

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

Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Jana Masaryková 

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. Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2017. 

   5. Rôzne.  

   6. Diskusia. 

   7. Záver. 

 
Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      

 

Uznesenie č. 14/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

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

určil Mgr. Máriu Kiabovú a Ing. Igora Hanusku. 
 

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

 

 

3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

-  predseda Daniel Dolník 

-  člen Ing. Dušan Kohút 

-  člen Robert Žember 
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  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             

 

 Uznesenie č. 16/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

4.   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.3/2017: 

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

 

Úprava bežných príjmov o sumu 10 850 € 

- Zvýšenie príjmov o sumu 250 € u ekon. klasifikácii 222003                                

250  € Príjmy z porušenia predpisov (občania) 

- Zvýšenie príjmov o sumu 200 € u ekon. klasifikácii 292019                                 

200 € Príjmy z refakturácii 

- Zvýšenie príjmov o sumu 10 400 € u ekon. klasifikácii 111003                      

10 400 € Výnos dane z príjmov poukázaný  územnej samospráve                                        

                                                                                                                      

Úprava bežných výdavkov  o sumu  11 850 €  

- Zvýšenie výdavku o sumu 100 €, funk. klas. 0840, ekon. klas. 641006                   

100 €  Transfer rozp. organizácii (ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou) 

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

50 € Transfer ZO SZZP Diviacka Nová Ves 

- Zvýšenie výdavku o sumu 11 700 €, funk. klas. 0111, ekon. klas. 637005          

11 700 € Špeciálne služby (externý manažment – zníženie energetickej náročnosti) 

                                                                                                           

b)  Úprava kapitálového rozpočtu,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2017: 

 

Úprava kapitálových príjmov o sumu 1 000 €: 

- Zvýšenie príjmu o sumu  1 000 € u  ekon. klas. 233001                                            

1 000 € Príjmy z predaja pozemkov 

                                                                                                                                                                                                                               

  SUMARIZÁCIA v € 
 

3.úprava 

Rozpočet po 

3. úprave 

Bežné príjmy 10 850 794 210 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  9 500 

Bežné výdavky 11 850 371 510 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  288 115 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  144 085 

Kapitálové príjmy 1 000 913 400 

Kapitálové výdavky  1 035 660 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU  122 260 

Príjmové finančné operácie  41 315 

Výdavkové finančné operácie  63 140 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII  -21 825 

 ROZPOČET CELKOM 
 0 
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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. (Uznesenie č. 17/2017) 

 

 

5.   Rôzne 

 
5.1   Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti  za 1. štvrťrok 2017 

 
 Keďže PhDr. Róbert Géczy nebol prítomný na rokovaní OZ, správu podal Daniel Dolník, 

predseda návrhovej komisie: 

 

       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 január – marec 2017.  Kontrolná činnosť a kontroly  boli  vykonané na 

základe  schváleného plánu  kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce  na I. polrok 2017.  

 

Plnenie úloh,  spolupráca pri vypracovaní  základných organizačných pravidiel, smerníc 

obce a VZN, vzdelávanie: 

 

- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016. 

- Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. 

- Správa o činnosti a výsledku kontrol za I. štvrťrok 2017. 

- Spolupráca pri návrhu  

 doplnok č. 4 VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.  

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

    v základnej škole. 

- Vzdelávanie – semináre v RVC Nitra: 

 práca s elektronickými schránkami, 

 správne konanie, 

 rozpočtové pravidlá po novele novela zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 583/2004 Z. z.  

 správa pohrebiska, 

 zákon o sťažnostiach po novele  od 1. 4. 2017. 

- Účasť na poradách poslancov a zasadnutí OZ. 

 

Kontrolná činnosť: 
 

Inventúra pokladne: 

 

Inventúru pokladne  vykonala 10. 2. 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. 

 

Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2016: 

 

      Poskytovať dotácie z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom  umožňuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, ktorý aj stanovuje všeobecné  pravidlá  poskytovania dotácií.  

Bližšie podmienky poskytovania dotácií  si ustanovuje obec všeobecne záväzným nariadením. 

Kontrola bola zameraná na  
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 existenciu VZN o poskytovaní dotácií, 

 súlad s VZN s legislatívou, 

 dodržiavanie VZN, 

 splnenie zákonom stanovených podmienok prijímateľmi dotácií, 

 poskytovanie dotácií na konkrétnu akciu, úlohu alebo  účel,  

 písomná forma poskytnutia dotácií (zmluva),  

 dodržiavanie účelu poskytnutých dotácií, 

 dodržanie lehôt zúčtovania dotácií.. 

 

Kontrolné zistenia: 

Obec  má prijaté VZN č. 4/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

Diviacka Nová Ves  schválené 16. 9. 2013 uznesením č. 23/2013, ktoré je v súlade so 

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

Z rozpočtu obce boli poskytnuté  podľa tohto VZN pre rok 2014 dotácie siedmym 

právnickým osobám. 

Právnické osoby, ktorým bola dotácia poskytnutá, spĺňali zákonom stanovených 

podmienok prijímateľov dotácií, t. j. na území obce mali sídlo, pôsobia a   vykonávajú 

činnosť na území obce. Dotácie boli poskytnuté na podporu všeobecne prospešných 

a verejnoprospešných účelov. Dotácie boli poskytnuté v súlade s VZN, na základe žiadostí 

a písomných zmlúv  medzi obcou a prijímateľmi dotácií, ktoré obsahovali hlavne výšku, účel, 

termín a spôsob zúčtovania dotácií. 

 

Z rozpočtu obce bola poskytnutá  podľa tohto VZN dotácia na rok 2016 v celkovej  výške 

10 100 eur spolu 6-tim  občianskemu združeniam a dvom právnickým osobám, ktoré spĺňali 

zákonom stanovené podmienky prijímateľa dotácie, t. j. na území obce mala sídlo, pôsobí 

a vykonáva činnosť na území obce:  

 

TJ Družstevník Diviacka Nová Ves – 4 100,- € 

5.Obvodná organizácia SRZ Diviacka Nová Ves – 1 000,- € 

ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou – 250,- € 

ZO Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov DNV – 150,- € 

Rímsko-katolícka cirkev, Farský úrad Diviaky nad Nitricou – 2 500,- € 

ZO DHZ Diviacka Nová Ves – 1 200,- €, 

OZ KREATÍ ŠTÚDIO DNV – 500,- € 

ZO SZZP – 400,- € 

 

Na kontrolu bola predložené doklady súvisiace s poskytnutím a použitím dotácií , t. j. 

VZN, žiadosti právnických osôb, rozpočet obce, dohody s prijímateľmi dotácií a doklady 

súvisiace s vyúčtovaním dotácií. 

Vo všetkých prípadoch bola dodržaná lehota zúčtovania dotácie, účel použitia dotácie, 

doložené boli doklady súvisiace a dokladujúce  použitie poskytnutej dotácie,  v plnej výške 

boli dotácie aj použité. Dotácie boli použité na verejnoprospešnú činnosť a služby. 

 

Pri zúčtovaní dotácií boli správne vykonané aj administratívne finančné kontroly 

a vypracované správy z nich, tak ako to ukladá nový zákona o finančnej kontrole a audite 

platný od 1. 1. 2016. 

 

Kontrola dodržiavania zákona o cestovných  náhradách za obdobie II. polroka 2016: 

 

Obec pri poskytovaní cestovných náhrad musí postupovať podľa zákona č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
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Ku kontrole boli predložené cestovné príkazy vyhotovené v mesiacoch január až jún 2016 

v počte 15. 

- cestovné náhrady za pracovné cesty boli poskytnuté osobám, ktoré majú nárok na cestovné 

náhrady – starosta obce a zamestnankyne obce. 

- splnené a uvedené na cestovných príkazoch boli základné podmienky  pracovnej cesty: 

súhlas zamestnávateľa na vykonanie pracovnej cesty, miesto nástupu na pracovnú cestu, 

miesto výkonu práce, čas trvania pracovnej cesty , spôsob dopravy a miesto skončenia 

pracovnej cesty,  

- dodržaná bola 10-dňová lehota na predloženie vyúčtovanie pracovnej cesty zamestnancom 

po jej ukončení aj 10-dňová lehota vykonania vyúčtovania a vyplatenia náhrad zo strany 

zamestnávateľa, 

- vo všetkých prípadoch boli preukázateľne a správne vypočítané a doložené nárokové 

náhrady – cestovné náhrady, stravné, parkovanie. 

- pri vyúčtovaní cestovných nákladov nedošlo k neoprávnenému poskytnutiu cestovných 

náhrad    a ani k neoprávnenému kráteniu cestovných náhrad. Tieto sú preukázateľne 

prevzaté príslušnými osobami   a ich výška súhlasí s účtovnou evidenciou v pokladničnej 

knihe. 

Obec pri poskytovaní cestovných náhrad postupovala v súlade so  zákonom                      

č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

 

 

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

v roku 2016: 

 

Zákon  NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  (ďalej len „zákon“) ustanovuje, ktoré  vecí 

z majetku SR prechádzajú do vlastníctva obcí a upravuje majetkové postavenie a hospodárenie 

obcí s ich majetkom. 

Prenajať a previesť svoj majetok môžu obce len v súlade s ustanoveniami uvedenými         

v § 9a zákona. 

Kontrola bola zameraná na postup obce pri  prevodoch  a prenájmoch  pozemkov v roku 

2016. 

V roku 2016 boli  schválené boli tri zámery previesť majetok obce (manželia Pastierikovci, 

Jozef Hagara ml. a manželia Peter a Iveta Minichovci) a jeden prevodov nehnuteľností vo 

vlastníctve obce (manželia Vlastimil a Renáta Pastierikovci) Všetky zámery i prevod boli 

uskutočnené v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona ako dôvod hodný osobitného zreteľa,  a to 

za cenu znaleckého posudku. Vo všetkých prípadoch OZ schválilo zámer previesť  majetok 

obce. Zámer previesť majetok obce bol v súlade so zákonom zverejnený na webovom sídle 

a úradnej tabuli obce najmenej na 15 dní pred rokovaním o schválení prevodov majetku. 

O spôsobe prevodu  ako i o prevode majetku rozhodlo OZ. 

Právny úkon spojené s nakladaním s majetkom obce (prevod vlastníctva) má písomnú 

formu (zmluva) tak, ako to ukladá   § 6 ods. 6 zákona. 

V priebehu rokov 2016 obec neporušila § 9a ods. 6 a 9 zákona -  nepreviedla a ani 

dlhodobo neprenajala priamym predajom majetok obce fyzickej osobe, ktorá je v obci 

starostom, poslancom OZ,  zamestnancom obce, hlavným kontrolórom obce alebo ich blízkou 

osobou. 

 

Kontrola dodržiavania zákona o sociálnom fonde v roku 2016 v podmienkach ZŠ s MŠ Diviacka 

Nová Ves: 

 

Sociálny fond je fond, ktorý vytvára zamestnávateľ na realizáciu sociálnej politiky 

v oblasti starostlivosti o svojich zamestnancov v rozsahu a za podmienok ustanovených 

zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde. 

Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu 

zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom musí  zamestnávateľ 
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dohodnúť s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, a ak u zamestnávateľa nepôsobí 

odborová organizácia, upraví ich vo vnútornom predpise.  

ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves  ako zamestnávateľ bola povinná tvoriť sociálny fond 

v rozsahu a za  podmienok ustanovených zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a  

kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre  zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú 

podľa zákona č. 553/2003 Z. z.   o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme pre rok 2016, a to  povinným prídelom vo výške 1 % a ďalším prídelom vo 

výške 0,05 %  zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny 

rok 

U zamestnávateľa ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves nepôsobí podniková odborová organizácia. 

V súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde má pre rok 2016 vo 

vnútornom predpise Smernica o zásadách tvorby a použitia  sociálneho fondu s účinnosťou od 

1. 1. 2015   upravenú tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania 

príspevkov z fondu zamestnancom, spôsob preukazovania výdavkov. a evidenciu 

poskytnutých príspevkov zo SF. Prostriedky SF sú plánované na závodné stravovanie, 

regeneráciu pracovnej sily, účasť na kultúrnych a športových podujatiach, darčekové poukážky 

v predvianočnom období a na  ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti 

starostlivosti o zamestnancov. 

Táto smernica sa uplatňujú sa vo vzťahu ku všetkým zamestnancom. Súčasťou tejto 

smernice je rozpočet sociálneho fondu, ktorým sa určuje výška tvorby  a použitie tohto fondu 

na príslušný rok a skutočné čerpanie SF za príslušný kalendárny rok  

ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves  tvorila v roku 2016 sociálny fond správnym prídelom vo 

výške 1,05 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny 

rok. 

Prídel bol tvorený mesačne a je súčasťou bežných výdavkov  mimo položky mzdových 

prostriedkov. Odvádzal sa na základe výpočtu zo súhrnu funkčných platov zamestnancov 

zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný mesiac.  Prostriedky sociálneho fondu 

sa vedú na osobitnom účte v  peňažnom ústave. 

ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves poskytovala v roku 2016 zamestnancom zo sociálneho fondu 

príspevky v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a smernicou, a to 

na stravovanie nad rámec ustanovený Zákonníkom práce vo výške 0,30 € na jeden odobratý 

obed alebo poskytnutú stravovaciu poukážku a na ďalšiu sociálnu politiku v oblasti 

starostlivosti o zamestnancov. Použitie sociálneho fondu bolo plánované aj na regeneráciu 

pracovnej sily, účasť na kultúrnych a športových podujatiach, darčekové poukážky 

v predvianočnom období. Na tieto účely sociálny fond v roku 2016 použitý nebol. 

Zúčtovanie prostriedkov zo sociálneho fondu za kalendárny rok 2016 vykonala ZŠ s MŠ 

Diviacka Nová Ves do 31. 1. 2017 v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 

fonde a  nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu previedla do nasledujúceho roka. 

 

 

 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 1. štvrťrok 2017 vzali na vedomie a zahlasovali. (Uznesenie č. 18/2017) 

 

5.2   Použitie prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby a opráv z roku 2017  

 

 O použití prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby a opráv z roku 2017 boli poslanci OZ 

oboznámení na pracovnej porade poslancov OZ. 

 

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

 

Uznesenie č. 19/2017 
Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e    použitie prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby 

a opráv z roku 2017 vo výške 1 700,- € na bežnú údržbu v bytových domoch v súlade s Internou 
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smernicou obce Diviacka Nová Ves č. 2/2012 Zásady tvorby a čerpania Fondu prevádzky, opráv   

a údržby.    

 

 

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

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

  

Uznesenie č. 19/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 
5.3    Finančný príspevok na striedacie kabíny na futbalovom ihrisku 

 

Robert Žember informoval prítomných o nutnosti výmeny striedacích kabín na futbalovom ihrisku 

z dôvodu ich zlého/nevyhovujúceho stavu. Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 

predložil návrh na uznesenie č. 20/2017: 

 

Uznesenie č. 20/2017 
Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e     zvýšenie bežných výdavkov na nákup zariadenia 

športového areálu - striedacích kabín vo výške 1 500,-|€. 
   

Po predloženom návrhu uznesenia č. 20/2017 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 20/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

5.4   Zámer odpredaja obecného pozemku 

 

Starosta obce informoval, o zámer predaja obecného pozemku parcela č. 352/2 v k.ú. Vrbany 

pánom Miroslavovi a Romanovi Barborkovi. Keďže s využitím predmetného pozemku obec 

nepočíta a pozemok dlhodobo užívajú žiadatelia, poslanci sa dohodli plánovanom odpredaji. 

Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie č. 21/2017: 

 

Uznesenie č. 21/2017 
Obecné zastupiteľstvo    

I.    s c h v a ľ u j e   zámer odpredať Romanovi Barborkovi, bytom Diviacka Nová Ves č. 408    

      a Miroslavovi Barborkovi, bytom Diviacka Nová Ves č. 423 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  

      zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvod hodný osobitného zreteľa)  pozemok: 
   

 C - KN, parcela č. 352/2 – zastavaná plocha vo výmere 170 m², k. ú. Vrbany 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradia kupujúci. 

 

S využitím predmetných pozemkov obec nepočíta, pozemky dlhodobo užíva žiadateľ. 

 

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

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

      osobitného zreteľa. 

 

Po predloženom návrhu uznesenia č. 21/2017 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 21/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 



 8 

5.5   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

 
Starosta informoval, že jednou z povinných príloh podania žiadosti o NFP na zateplenie materskej 

školy, je potrebné prijať uznesenie o preukázaní dostatku vlastných finančných prostriedkov. 

Touto záležitosťou sa zaoberali poslanci OZ na pracovnej porade, preto požiadal predsedu 

návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie č. 22/2017: 

 
Uznesenie č. 22/2017 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e:    
   

1.)  predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán  v rámci  

       výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 pre projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti  

       Materskej školy v obci Diviacka Nová Ves“. 

  

2.)  výšku celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 469 460,30 EUR a 5%  

      spolufinancovanie zo strany obce vo výške 23 473,02 EUR  

 
Po predloženom návrhu uznesenia č. 22/2017 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 22/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 
5.6   Poskytnutie peňažného daru 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. 23/2017  
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 200,-€                

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

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

20.08.2012, Uznesenie OZ č. 41/2012.     (žiadosť zn. č. 302/2017 ) 

 
Po predloženom návrhu uznesenia č. 23/2017 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 23/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

6.   Diskusia  
 

V diskusii boli zaznamenané tieto príspevky: 

 

 Zuzana Tupá, predsedníčka kultúrnej komisie poďakovala starostovi za zakúpenie 

veľkej kotliny s príslušenstvom z rozpočtu obce. Kotlinu bude komisia využívať najmä na 

varenie gulášu, fazule a pod. pre občanov obce na rôznych kultúrno-športových akciách 

uskutočňovaných v obci. Najbližšie bude použitá pre účastníkov turistického výstupu na Rokoš 

1.5.2017 v ,,Dolinke“, kde sa bude podávať guláš. 
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Keďže do diskusie sa už nikto ďalší z prítomných nezapojil, starosta obce poďakoval 

všetkým poslancom OZ, kontrolórovi obce a zamestnancom obce za ich príkladnú prácu. 

 

 

7.   Záver 

 
Starosta obce ukončil rokovanie poďakovaním sa za účasť všetkým prítomným.  

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa:  24.04.2017 

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:       Mgr. Mária Kiabová ...................................... 

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

                           

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 24. 04. 2017 


