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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 04. 12. 2014.  
 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. –  19:00 hod. 

Prítomní poslanci OZ: Ing. Igor Hanuska,  Mgr. Mária Kiabová, , Ľubomír Hagara, Mgr. 

Jana Masaryková, Peter Iliaš, Daniel Dolník, Mgr. Zdena Knyblová 

Starosta obce: Ivan Kohút 

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Gabriela Macková  

Ostatní: 4 občania obce 

 

 

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 hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.  

  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015.  

  8. Návrh VZN obce č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

      a drobné stavebné odpady.  

  9. Úpravy rozpočtu obce na rok 2014.  

10. Prevody majetku obce.  

11. Rôzne.  

12. Diskusia.  

13. Záver.  

 

viď. Uznesenie č. 26/2014 

 

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 Mgr. Janu Masarykovú. 
 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice vzalo OZ na vedomie. 

 

3.  Voľba návrhovej komisie 
 

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

-  predseda: Daniel Dolník 

-  členovia: Ľubomír Hagara a Ing. Igor Hanuska 

          Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             viď. Uznesenie č. 27/2014 



 2 

4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 
 

Starosta podal nasledovné informácie: 

 

- Kamerový systém v obci - obci bola schválená  dotácia na financovanie projektu v oblasti 

prevencie kriminality vo výške 8.000 Eur. Bolo potrebné z projektu odčleniť to, čo sa bude 

realizovať v prvej etape aj s našou spoluúčasťou  ktorá je vo výške 2.000 Eur. Všetky potrbné 

dokumenty boli odoslané a čaká sa na dotáciu, ktorá by mala prísť do konca roka. Realizácia bude 

vykonaná v budúcom roku. 

 

- Taktiež sa pripravoval projekt a všetko potrebné k tomu v oblasti prevencie kriminality pre rok 

2015. 

 

- Riešil sa havarijný stav kotolne v ZŠ. Jedna pec je mimo prevádzky už dlhodobo, no vypadla aj 

pec druhá. Podarilo sa ju spojazdniť a to na dobu asi 10 dní, kde opravár denne niečo na nej 

opravuje. Obec rieši výmenu kotlov a modernizáciu kotolne, niet iného východiska. Starosta 

konštatoval, že ZŠ bola prebratá v zlom stave. Na druhej strane sa teší z toho, že sa ju podarilo za 

štyri roky dať do takého stavu v akom je.   

 

- Prace na ČOV pokračujú. Na účet obce boli poukázané prostriedky z Envirofondu a to vo výške 

70.000 Eur, na preplatenie prác realizovaných na ČOV v tomto roku. 

 

- Ďalej sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo riešením vykurovania v bývalej materskej škole. 

 

- Na cintoríne vo Vrbanoch sú nanovo dobudované chodníky. 

-  

Boli spevnené kritické miesta v ,,Kaneje jarku“ výstavbou oporného múra. 

 

- Nezisková organizácia PE-ES, n.o. so sídlom v Diviackej Novej Vsi, vrátila obci neoprávnene 

použitú dotáciu vo výške 12 197,08 EUR.  

 

- Nakoľko je dnešné zasadnutie OZ  v tomto zložení, starosta poďakoval poslancom OZ, členom 

všetkých komisií, kontrolórovi obce, zamestnancom OcÚ. Konštatuje, že obec sa za tieto štyri 

zaradila medzi tie obce, ktoré napredujú. Tempo, ktoré sa nadstavilo, by starosta bez pomoci 

poslancov OZ, hlavného kontrolóra,  ale aj zamestnancov OcÚ sám nezvládol. Preto všetkým zo 

srdca poďakoval. 

 

 Správu starostu obce o činnosti OcÚ vzalo OZ na vedomie. 

 

5.    Správa o činnosti komisií. 

 
Kultúrna komisia - pripravila kultúrnu akciu ,,Úcta k starším“ v spolupráci so sociálnou 

komisiou. Ďalej zorganizovala divadelné predstavenie v Bratislave a pripravila pre deti ,,Príchod 

Mikuláša“ spolu s malými vianočnými trhmi v spolupráci so ZO SZZP. Predsedníčka komisie 

Mgr. Mária Kiabová na záver svojho vystúpenia poďakovala všetkým členom komisie za usilovnú 

prácu, počas celých štyroch rokov. 

 

Stavebná komisia – zasadala 1 x, kde sa členovia zaoberali žiadosťou p. Dolníka ohľadom 

pozemkov v areáli bývalého JRD a žiadosťou p. Papáka, ohľadom kúpy obecného pozemku 

s ktorým obec v budúcnosti nepočíta. 

 

Finančná komisia – zasadala 1 x, kde sa členovia zaoberali návrhom rozpočtu obce na rok 

2015 a roky 2016 a 2017 a rozpočtovými opatreniami, ktoré budú predmetom dnešného 

rokovania. Na záver poďakoval všetkým členom komisie za ich prácu, starostovi obce za aktivity, 
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ktoré vykonával nad rámec svojich povinností a taktiež hlavnému kontrolórovi obce za pomoc pri 

plnení úloh.  

 

Sociálna komisia – nezasadala, lebo nedostali žiaden podnet na riešenie. Mgr. Jana 

Masaryková poďakovala všetkým členom komisie za ich pomoc pri riešení úloh komisie. 

 

6.  Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.  

 

 Starosta vyzval PhDr. Róberta Géczyho, aby predložil uvedenú správu. Ten sa ujal slova: 

 

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

predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o  činnosti a výsledkoch kontrol, ktoré boli 

vykonané v mesiacoch júl - november 2014.  Kontrolná činnosť a kontroly  boli  vykonané na 

základe  schváleného plánu  kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce  na II. polrok 2014.  

 

Plnenie úloh,  spolupráca pri vypracovaní  základných organizačných pravidiel, smerníc 

obce a VZN, vzdelávanie. 

 

1. Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014. 

2. Správa o činnosti a výsledku kontrol. 

3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015. 

4. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2015. 

5. Účasť na zasadnutí OZ a poradách poslancov OZ. 

6. Spolupráca pri príprave VZN o dočasnom užívaní a zásobovaní pitnou vodou v čase jej 

nedostatku, o financovaní org. kompetencií obce na úseku školstva pre rok 2014    a o 

miestnych daniach. 

7. Vzdelávanie – semináre na témy: 

 novela zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 kontrola v príspevkových a rozpočtových organizáciách, 

 ekonomické minimum HK, 

 elektronické trhovisko. 

 

Kontrolná činnosť 

 

a)   Inventúra pokladne 

 

Inventúru pokladne  vykonala 22. 8. a 28. 11. 2014  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. 

b)  Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých  z rozpočtu obce v roku 2013. 

 

Poskytovať dotácie z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám -                   - 

podnikateľom  umožňuje § 7 ods. 4 zákona 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  

 schválenie VZN, 

 dodržiavanie VZN, 

 splnenie zákonom stanovených podmienok prijímateľmi dotácií, 

 poskytovanie dotácií na konkrétnu akciu, úlohu alebo  účel,  
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 dodržiavanie účelu poskytnutých dotácií, 

 zúčtovanie dotácií. 

 

Kontrolné zistenia: 

 

Obec Diviacka Nová Ves má v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, schválené a platné pre roky 2006 až 2013 VZN č. 1/2006 o 

podmienkach poskytovania dotácií neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam 

schválené uznesením OcZ 27.02.2006. 

Z rozpočtu obce bola poskytnutá  podľa tohto VZN dotácia na rok 2013 piatim právnickým 

osobám a občianskemu združeniam, ktoré spĺňali zákonom stanovené podmienky prijímateľa 

dotácie, t. j. na území obce mala sídlo, pôsobí a vykonáva činnosť na území obce. Dotácia 

bola poskytnutá na podporu všeobecne prospešného účelu – rozvoj telesnej výchovy, práca 

s mládežou, reprezentácia obce a športové vyžitie členov TJ a obyvateľov obce. Finančné 

prostriedky pre týchto prijímateľov boli schválené v rozpočte obce na rok 2013. 

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

právnických osôb, rozpočet obce, dohody s prijímateľmi dotácií a doklady súvisiace 

s vyúčtovaním dotácií. 

 

TJ Družstevník Diviacka Nová Ves: 

Poskytnuté  dotácia vo výške 1 700,- €  a 2 660,- € na materiálne vybavenie TJ, 

zavlažovací systém a účasť na organizovaných športových súťažiach dospelých i mládeže. 

Zúčtované 31. 5. a 16. 12. 2013. Dodržaná lehota zúčtovania dotácie,  doložené boli doklady 

súvisiace a dokladujúce  použitie poskytnutej dotácie v plnej výške. 

 

Rímsko-katolícka cirkev, Farský úrad Diviaky nad Nitricou: 

Poskytnutá dotácia vo výške 1 250,- € na materiálne vybavenie kostola a podpory 

speváckej skupiny Veritas. Zúčtované 13. 12. 2013. Dodržaná lehota zúčtovania dotácie,  

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

 

ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou: 

Poskytnutá  dotácia vo výške 170,- €  na zakúpenie učebných pomôcok pre žiakov  základnej 

školy. Zúčtované 11. 7. 2013. Dodržaná lehota zúčtovania dotácie,  doložené boli doklady 

súvisiace a dokladujúce  použitie poskytnutej dotácie v plnej výške. 

 

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Diviacka Nová Ves: 

Poskytnutá  dotácia vo výške 480,- €  na zakúpenie kosačky, regeneráciu a poznávací zájazd, 

výsadba zelene pri KD. Zúčtované 26. 11. 2013. Dodržaná lehota zúčtovania dotácie,  

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

 

5. obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Diviacka Nová Ves:Poskytnutá  

dotácia vo výške 1 000,- €  na materiálne vybavenie. Zúčtované 13. 12. 2013. Dodržaná 

lehota zúčtovania dotácie,  doložené boli doklady súvisiace a dokladujúce  použitie 

poskytnutej dotácie v plnej výške. 

 

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Diviacka Nová Ves: 

Schválená dotácia v rozpočte obce vo výške 50,- €. Nesplnené podmienky pre prijímateľa 

dotácie. Nepožiadali o dotáciu. 

 

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Diviacka Nová Ves: 

 

Schválená dotácia v rozpočte obce vo  výške 50,- €. Nesplnené podmienky pre prijímateľa 

dotácie. Nepožiadali o dotáciu. 
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c)  Kontrola dodržiavania zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti   

     v I. polroku 2014 

 

      Zákon účinný od 1. 1. 2013  upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby 

v hotovosti. Na účely tohto zákona sa platbou v hotovosti rozumie odovzdanie bankoviek 

alebo mincí v hotovosti odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. 

Pre obec ako právnickú osobu sa zakazuje  platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje     

5 000 eur z jedného zmluvného vzťahu, a to medzi ňou a právnickými osobami, medzi ňou 

a fyzickými osobami podnikateľmi i nepodnikateľmi. 

Hodnota platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb je súčet 

hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného zmluvného vzťahu (napr. nájomná 

zmluva, splátkový kalendár, zmluva, ktorej plnenie je dohodnuté na splátky) 

Výnimky tvoria najmä platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté pri poskytovaní 

platobných a poštových služieb, správe daní, pri výkone sociálneho poistenia, výplate miezd 

a cestovných náhrad. 

V priebehu  I. polroka 2014 obec nevykonala platbu v hotovosti nad limit stanovený v § 4 

ods. 1 zákona, t . j.  nad 5 000 eur z jedného zmluvného vzťahu. 

 

Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol vzalo OZ na vedomie. 

 

 

7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  

     1. polrok 2015.  

 
Starosta znovu vyzval PhDr. Róberta Géczyho, aby predložil návrh plánu kontrolnej 

činnosti na 1. polrok 2015: 

 

            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  2015 na 

nasledovné kontroly a úlohy: 

 

Kontrolná činnosť a  plnenie úloh HK : 

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

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

službu, 

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

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

5. odborné stanovisko k návrhu  záverečného účtu obce za rok 2014, 

6. návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok roka 2015, 

7. účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OcZ 

 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

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. 

 

 

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

nemal nikto pripomienky, dal o predloženom návrhu hlasovať – viď. Uznesenie č. 28/2014. 
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8.  Návrh VZN obce č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom  

     poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
Hlavný kontrolór obce podal nasledovné informácie: 

 

§  2 - Druhy miestnych daní 

Obec Diviacka Nová Ves, ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady ukladá na svojom území 

1. miestne dane  

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň z užívanie verejného priestranstva, 

d) daň za predajné automaty, 

e) daň za nevýherné hracie prístroje. 

2. miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 DAŇ  Z  NEHNUTEĽNOSTÍ,  DAŇ  Z  POZEMKOV 

§  3 -  Základ dane 

1. Základom dane  z  pozemkov je hodnota  pozemku  bez porastov určená vynásobení výmery 

pozemkov v m
2
 a hodnoty pôdy za 1 m

2
 uvedenej v prílohe č. 1 a prílohe č. 2  zákona o 

miestnych daniach a hodnoty pozemku ustanovenej  týmto VZN. 

2. Hodnota lesných pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníkov s chovom rýb 

a ostatných hospodársky využívaných vodných plôch je   0,0617 eur/m
2
, ak daňovník 

nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom. 

 

§ 4 - Sadzba dane 

1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce  ročnú sadzbu dane z pozemkov: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady , trvalé trávnaté porasty  0,35  %  

b) záhrady,            0,50 % 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy        0,50 %  

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb  a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy                                                  1,00 % 

e) stavebné pozemky                                                                          0,35 % 

 

§ 5 - Oslobodenie od dane 

Správca dane  oslobodzuje pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje 

a rozptylové lúky. 

 

DAŇ  ZO  STAVIEB 

§ 6 - Sadzba dane 

Správca dane určuje pre stavby na území obce  ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý 

m
2
 zastavenej plochy:  

a) 0,100 eur za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,  

b) 0,100 eur za stavby na pôdohospodársku  produkciu, skleníky, stavby pre vodné  

hospodárstvo,  stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,200 eur za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d) 0,265 eur za samostatne stojace  garáže, 

e) 0,265 eur za stavby hromadných garáží, 

f) 0,265 eur za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

g) 0,665 eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu, 
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h) 0,995 eur za stavby na ostatné  podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

i) 0,335 eur za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 

 

DAŇ  Z  BYTOV 

§ 7 - Sadzba dane 

Ročná sadzba dane  z bytov  na území obce je za každý aj začatý m
2 

 podlahovej plochy bytu 

a nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,100 eur. 

 

DAŇ  ZA  PSA 

§ 8 - Sadzba dane 

1. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 7 eur. 

2. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 

DAŇ  ZA  PREDAJNÉ  AUTOMATY 

§ 9 -  Sadzba dane 

1. Predajné automaty vydávajúce alkoholické a tabakové výrobky 67 eur. 

2. Ostatné predajné automaty      35 eur. 

 

§ 10 - Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,        

v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca,            

v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 

2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30  dní od jej vzniku. 

3. Daňovník v oznámení uvedie: 

a) obchodné meno, sídlo a IČO, 

b) výrobné číslo a druh automatu, 

c) adresu prevádzkarne alebo miesta, kde sa  automat nachádza, 

d) telefonický a emailový kontakt na seba alebo zodpovednú osobu, 

e) deň začatia, prípadne zmeny alebo ukončenie prevádzkovania automatu.  

4. Zmeny všetkých údajov uvedených v oznámení je daňovník povinný   písomne oznámiť obci 

v lehote 10 dní. Ak sa  jedná o zmenu umiestnenia automatu, túto skutočnosť je daňovník 

povinný oznámiť obci najneskôr v deň  uskutočnenia zmeny. 

5. Daňovník automat viditeľne označí svojim obchodným menom a kontaktným telefónnym 

číslom. 

 

DAŇ  ZA  NEVÝHERNÉ  HRACIE  PRÍSTROJE 

§ 11 - Sadzba dane 

Sadzba dane je za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok  35 eur. 

 

§ 12 - Oznamovacia povinnosť  

1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,        

v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca,            

v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 

2.  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30  dní od jej vzniku. 

3. Daňovník v oznámení uvedie: 

a) obchodné meno, sídlo a IČO, 

b) výrobné číslo a druh automatu, 

c) adresu prevádzkarne alebo miesta, kde sa  automat nachádza, 

d) telefonický a emailový kontakt na seba alebo zodpovednú osobu, 

e) deň začatia, prípadne zmeny alebo ukončenie prevádzkovania automatu.  

 

6. Zmeny všetkých údajov uvedených v oznámení je daňovník povinný   písomne oznámiť obci 

v lehote 10 dní. Ak sa  jedná o zmenu umiestnenia automatu, túto skutočnosť je daňovník 

povinný oznámiť obci najneskôr v deň  uskutočnenia zmeny. 



 8 

7. Daňovník automat viditeľne označí svojim obchodným menom a kontaktným telefónnym 

číslom. 

 

DAŇ  ZA  UŽÍVANI E  VEREJNÉHO  PRIESTRANSTVA 

§ 13 - Verejné priestranstvá 

Obec ustanovuje, že pre účely dane za užívanie verejného priestranstva sú v obci verejnými 

priestranstvami verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 

 

§ 14 - Oznamovacia povinnosť 

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi 

dane pred začiatkom užívania verejného priestranstva. 

 

§ 15 - Sadzba dane 

1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za každý aj začatý  m
2
 osobitne užívaného 

verejného priestranstva a každý aj začatý deň 

a) predaj tovaru na vyhradenom trhovom mieste          3 € 

b) umiestnenie zariadení cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií       0,166 € 

 

§ 16 - Oslobodenie od dane a zníženie dane 

Obec oslobodzuje od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva organizátorov 

spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ktorých výťažok je  určený na verejnoprospešné 

účely. 

 

POPLATOK  

 § 17 - Sadzba poplatku a koeficient 

1. 0, 0245 eura za liter komunálne odpadu a drobného stavebného odpadu.  

2. 0, 0411 eura za osobu a kalendárny deň. 

3. Obec ustanovuje koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu 

v hodnote 1. 

4. Výška poplatku pri množstvovom zbere  je súčin sadzby poplatku, objemu zbernej nádoby       

a počtu zberných nádob a počtu vývozov. 

5. Poplatok za množstvový zber sa uhrádza bezhotovostne štvrťročne na účet obce uvedený na 

vystavenej faktúre. 

 

§ 18 - Oznamovacia povinnosť 

Poplatník je povinný podať v lehote do 30 dní oznámenie o vzniku, zániku a zmene poplatkovej 

povinnosti. Oznámenie sa podáva na predpísanom tlačive obce. Na základe tohto oznámenia obec 

alikvotne upraví výšku oslobodenia alebo zníženia poplatku v príslušnom kalendárnom roku. 

 

§ 19 - Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

1. Obec vráti poplatok na základe hodnoverných dokladov preukazujúcich zánik alebo zmenu 

poplatkovej povinnosti (napr. odhlásenie z trvalého alebo prechodného pobytu v obci, ukončenie 

podnikania v obci, úmrtie, zánik vlastníctva alebo užívania nehnuteľnosti). 

2. Obec poplatok zníži  poplatníkovi, ktorý sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní  nezdržiava 

alebo nezdržiaval na území obce z dôvodu štúdia alebo zamestnania 

a) o 10 eur študentom denného štúdia na stredných a vysokých školách ubytovaných v mieste 

školy  počas celého kalendárneho roka, 

b) o 5 eur študentom denného štúdia na stredných a vysokých školách ubytovaných polroka 

v sídle školy, 

c) o 7, 50 eur občanom ubytovaných v sídle výkonu práce. 

 

3. Poplatník preukáže obci nárok na zníženie podľa ods. 2 hodnovernými dokladmi, ktorými sú 

najmä pracovná zmluva, nájomná zmluva, potvrdenie zamestnávateľa o ubytovaní, potvrdenie 

o návšteve školy, potvrdenie študenta o ubytovaní  a pod. Pokiaľ bude predložený doklad 
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v cudzom jazyku, poplatník doloží aj jeho preklad do slovenského jazyka (nevyžaduje sa 

úradný preklad ). 

4. Obec poplatok odpustí na za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce z dôvodu výkon trestu, 

pobytu v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení, dlhodobého pobytu v zahraničí a pod. 

5.  Poplatník preukáže obci skutočnosti podľa ods. 4 hodnovernými dokladmi; dokladom o  

     pobyte v zahraničí, zdravotníckom alebo sociálnom zariadení, dokladom o výkone trestu a    

     pod. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. 

 

§ 20 - Vyrubovanie dane 

1. Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje 

vyrubí obec každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé 

zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. 

2. Obec nebude vyrubovať daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za 

nevýherné hracie prístroje ak úhrnná suma dane nedosiahne výšku 3 eurá. 

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

nikto pripomienky, dal o návrhu predloženého VZN hlasovať – viď. Uznesenie č. 29/2014. 
 

9.  Úpravy rozpočtu obce na rok 2014. 

 
 Starosta obce dal slovo členovi finančnej komisie Danielovi Dolníkovi, aby predložil 

návrhy úprav rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami č. 11/2014 a 12/2014: 

 

9.1   Zmena rozpočtu obce - Rozpočtové opatrenie č. 11/2014 znie: 

     
a) Úprava bežného rozpočtu vo výške 1 596 €, pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce  

na rok 2014.  

 

Úprava bežných výdavkov vo výške 10 550 €:  

- Zvýšenie výdavku o sumu 600 € u funk. kl. 0412, ekon. klasifikácia: 611  

600 € tarifný plat /§ 50j/  

- Zvýšenie výdavku o sumu 40 € u funk. kl. 0412, ekon. klasifikácia: 621  

40 € poistné do VŠZP /§ 50j/  

- Zvýšenie výdavku o sumu 2 100 € u funk. kl. 01116, ekon. klasifikácia: 623  

2 100 € poistné do ostatných zdravotných poisťovní  

- Zvýšenie výdavku o sumu 10 € u funk. kl. 0412, ekon. klasifikácia: 625001  

10 € poistné do SP na NP/§ 50j/  

- Zvýšenie výdavku o sumu 250 € u funk. kl. 01116, ekon. klasifikácia: 625001  

250 € poistné do SP na NP  

- Zvýšenie výdavku o sumu 60 € u funk. kl. 0412, ekon. klasifikácia: 625002  

60 € poistné do SP na SP/§ 50j/  

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 € u funk. kl. 0840, ekon. klasifikácia: 625002  

5 € poistné do SP na SP  

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 300 € u funk. kl. 01116, ekon. klasifikácia: 625002  

1 300 € poistné do SP na SP  

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 € u funk. kl. 0412, ekon. klasifikácia: 625003  

5 € poistné do SP na ÚP /§ 50j/  

- Zvýšenie výdavku o sumu 100 € u funk. kl. 01116, ekon. klasifikácia: 625003  

100 € poistné do SP na ÚP  

- Zvýšenie výdavku o sumu 10 € u funk. kl. 0412, ekon. klasifikácia: 625004  

10 € poistné do SP na IP/§ 50j/  

- Zvýšenie výdavku o sumu 600 € u funk. kl. 01116, ekon. klasifikácia: 625004  

600 € poistné do SP na IP  

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 000 € u funk. kl. 0116, ekon. klasifikácia: 611  
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5 000 € tarifný plat  

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 € u funk. kl. 0412, ekon. klasifikácia: 625005  

5 € poistné do SP na PvN/§ 50j/  

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 € u funk. kl. 01116, ekon. klasifikácia: 625005  

200 € poistné do SP na PvN  

- Zvýšenie výdavku o sumu 10 € u funk. kl. 0412, ekon. klasifikácia: 625007  

10 € poistné do SP na RF solidarity/§ 50j/ 
- Zvýšenie výdavku o sumu 5 € u funk. kl. 0840, ekon. klasifikácia: 625007  

5 € poistné do SP na RF solidarity  

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 € u funk. kl. 01116, ekon. klasifikácia: 625007  

200 € poistné do SP na RF solidarity  

- Zvýšenie výdavku o sumu 20 € u funk. kl. 0620, ekon. klasifikácia: 637015  

20 € poistné /§ 52/  

- Zvýšenie výdavku o sumu 30 € u funk. kl. 0840, ekon. klasifikácia: 637027  

30 € odmeny prac. mimopracovného pomeru  

- Zníženie výdavku o sumu 10 550 € u funk. kl. 10203, ekon. klasifikácia: 642002  

10 550 € transfery neziskovej organizácii PE-ES  

 

Úprava bežných príjmov vo výške 1 596 €:  

- Zvýšenie príjmov o sumu 1 596 € € ekon. klasifikácii: 312001  

1 596 € tuzemské bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy /ZŠ s MŠ Diviacka  

Nová Ves/  

 

b) Úprava kapitálového rozpočtu, pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2014.  

Úprava kapitálových výdavkov vo výške 5 000 €:  

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 000 € u funk. kl. 08203, ekon. klasifikácia: 717002  

5 000 € rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho zariadenia a rozvodov kúrenia /klub  

dôchodcov/  

- Zníženie výdavku o sumu 5 000 € u funk. kl. 08203, ekon. klasifikácia: 718004  

5 000 € rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových strojov a zariadení /klub dôchodcov/ 

 

SUMARIZÁCIA v € Úprava 

 

Rozpočet 

Po 11. úprave 

Bežné príjmy +1 596 641 904 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  8 000 

Bežné výdavky  359 009 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie +1 596 241 215 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  49 680 

Kapitálové príjmy  100 000 

Kapitálové výdavky   196 923 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU  -96 923 

Príjmové finančné operácie  92 383 

Výdavkové finančné operácie  45 140 

PREBYTOK  Z FINANČNÝCH OPERÁCII   47 243 

ROZPOČET CELKOM 

 

 

 

0 

 

Starosta vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu a keďže nemal nikto pripomienky, vyzval 

ich aby úpravu rozpočtu č. 11/2014 vzali na vedomie. 

9.2   Starosta obce dal opäť slovo predsedovi finančnej komisie Danielovi Dolníkovi, aby 

predložil návrhy úpravy rozpočtu obce Rozpočtovým opatrením č. 12/2014: 

 
a) Úprava bežného rozpočtu vo výške 24 972 €, pričom sa mení celková výška rozpočtu obce  
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Úprava bežných príjmov vo výške 24 972 €:  

- Zvýšenie príjmov o sumu 972 € ekon. klasifikácii: 312001  

972 € tuzemské bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy /ŽS s MŠ Diviacka Nová Ves/  

- Zvýšenie príjmov o sumu 24 000 €, ekon. klasifikácia: 111003  

24 000 € výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Úprava bežných výdavkov vo výške 9 000 €:  

- Zvýšenie výdavkov o sumu 500 €, funk. kl. 01116, ekon. kl. 621  

500 € poistné do VŠZP / poslanci a komisie/  

- Zvýšenie výdavkov o sumu 500 €, funk. kl. 01116, ekon. kl. 623  

500 € poistné do ostatných zdrav. poisťovní / poslanci a komisie/  

- Zvýšenie výdavkov o sumu 200 €, funk. kl. 01116, ekon. kl. 625001  

200 € poistné do SP na NP / poslanci a komisie/  

- Zvýšenie výdavkov o sumu 800 €, funk. kl. 01116, ekon. kl. 625002  

800 € poistné do SP na SP / poslanci a komisie/  

- Zvýšenie výdavkov o sumu 100 €, funk. kl. 01116, ekon. kl. 625003  

100 € poistné do SP na ÚP / poslanci a komisie/  

- Zvýšenie výdavkov o sumu 200 €, funk. kl. 01116, ekon. kl. 625004  

200 € poistné do SP na IP / poslanci a komisie/  

- Zvýšenie výdavkov o sumu 200 €, funk. kl. 01116, ekon. kl. 625007  

200 € poistné do SP na RF solidarity / poslanci a komisie/  

- Zvýšenie výdavkov o sumu 3 500 €, funk. kl. 01116, ekon. kl. 637026  

3 500 € odmeny a príspevky/ poslanci a komisie/  

- Zvýšenie výdavkov o sumu 3 000 €, funk. kl. 08203, ekon. kl. 635006  

3 000 € údržba budovy klubu dôchodcov  

- Zníženie výdavkov o sumu 9 000 €, funk. kl. 01116, ekon. kl. 635006  

9 000 € rutinná a štandardná údržba budov 

 

b) Úprava kapitálového rozpočtu vo výške 16 000 €, pričom sa mení celková výška rozpočtu obce  

na rok 2014  

 

Úprava kapitálových príjmov vo výške 16 000 €:  

- Zvýšenie príjmov o sumu 8 000 €, ekon. klasifikácia 322001  

8 000 € tuzemské kapitálové transfery zo ŠR / kamerový systém/  

- Zníženie príjmov o sumu 24 000 €, ekon. klasifikácia 322002  

24 000 € tuzemské kapitálové transfery zo ŠR / ČOV/  

Úprava kapitálových výdavkov vo výške 79 415:  

- Zníženie výdavkov o sumu 76 715 €, funk. kl. 0520, ekon. kl. 717001  

76 715 € Realizácia nových stavieb /ČOV/  

- Zníženie výdavkov o sumu 2 700 €, funk. kl. 0620, ekon. kl. 717001  

2 700 € Realizácia nových stavieb /jarok Vrbany/  

- Zvýšenie výdavkov o sumu 75 215 €, funk. kl. 0520, ekon. kl. 717002  

75 215 € rekonštrukcia a modernizácia /ČOV/  

- Zvýšenie výdavkov o sumu 2 700 €, funk. kl. 01116, ekon. kl. 713004  

2 700 € nákup prevádzkových zariadení /do kuchyne/  

- Zvýšenie výdavkov o sumu 1 500 €, funk. kl. 08203, ekon. kl. 717002  

1 500 € rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho zariadenia  

a rozvodov kúrenia /klub dôchodcov/ 

 

 

SUMARIZÁCIA v € Úprava 

 

Rozpočet 

Po 12. úprave 

Bežné príjmy + 24 972 666 876 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  8 000 

Bežné výdavky  359 009 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie + 972 242 187 
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PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  73 680 

Kapitálové príjmy -16 000 84 000 

Kapitálové výdavky   196 923 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU  -112 923 

Príjmové finančné operácie  92 383 

Výdavkové finančné operácie  45 140 

PREBYTOK  Z FINANČNÝCH OPERÁCII   47 243 

ROZPOČET CELKOM 

 

 

 

 

8 000 

 

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

nemal nikto pripomienky, dal o návrhu takto predloženej úpravy rozpočtu hlasovať - Uznesenie    

č. 30/2014. Rozpočtové opatrenie č. 12/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

10.  Prevody majetku obce. 

 
Starosta informoval, že nasledovnými návrhmi uznesení sa poslanci OZ zaoberali na pracovnej 

porade a preto vyzval predsedu návrhovej komisie aby ich prečítal: 

 

Uznesenie č. 31/2014  
OZ  schvaľuje  prevod majetku obce v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí (dôvod hodný osobitného zreteľa), novovytvorené pozemky podľa geometrického plánu                

č. 143/2014 zo dňa 30.06.2014, vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o., Bojnice:  

 pozemok C - KN, parcela č. 113/4 – zastavaná plocha vo výmere 30 m², k. ú. Vrbany  

 pozemok C - KN, parcela č. 232/9 – ostatná plocha vo výmere 50 m², k. ú. Vrbany  

 

za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 232/2014 zo dňa 26.11.2014 v celkovej sume 410,- €, 

kupujúcej Márii Vavrovej, bytom Diviacka Nová Ves č. 338.  

Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúca.  

Dôvod: S využitím predmetných pozemkov obec nepočíta, pozemky dlhodobo užíva žiadateľka.  

 

Po prečítaní návrhu vyzval starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže nemal 

nikto pripomienky, dal hlasovať - Uznesenie č. 31/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

Uznesenie č. 32/2014  

Obecné zastupiteľstvo  

I.  schvaľuje  zámer odpredať Ivanovi Papákovi, bytom Diviacka Nová Ves č. 508 v zmysle § 9a ods. 

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvod hodný osobitného zreteľa) pozemky:  

 C - KN, parcela č. 97/1 – vodná plocha vo výmere 764 m², k. ú. Diviacka Nová Ves  

 C - KN, parcela č. 97/3 – vodná plocha vo výmere 86 m², k. ú. Diviacka Nová Ves  

 C - KN, parcela č. 97/4 – záhrad vo výmere 32 m², k. ú. Diviacka Nová Ves  

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradí 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 prečítaní návrhu vyzval starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže nemal 

nikto pripomienky, dal hlasovať - Uznesenie č. 32/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

 



 13 

11.   Rôzne. 

 
Starosta oznámil, že nasledovnými návrhmi uznesení sa taktiež poslanci OZ zaoberali na 

pracovnej porade, sú s nimi oboznámení a preto vyzval predsedu návrhovej komisie aby ich 

prečítal: 

 

Uznesenie č. 33/2014  

OZ s c h v a ľ u j e rekonštrukciu a modernizáciu kotolne základnej školy v obci Diviacka Nová 

Ves. Faktúra za dielo bude uhradená v roku 2015. V prípade, že finančné prostriedky budú 

poukázané z havarijného fondu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, faktúra za dielo 

bude uhradená v roku 2014.  

 

Po prečítaní návrhu vyzval starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže nemal 

nikto pripomienky, dal hlasovať - Uznesenie č. 33/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

Uznesenie č. 34/2014  

OZ s c h v a ľ u j e text kroniky obce pre zápis do kroniky obce Diviacka Nová Ves za rok 2013.  

 

Po prečítaní návrhu vyzval starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže nemal 

nikto pripomienky, dal hlasovať - Uznesenie č. 34/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

Uznesenie č. 35/2014  
OZ s c h v a ľ u j e vyplatenie mimoriadnych odmien za rok 2014 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 prečítaní návrhu vyzval starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže nemal 

nikto pripomienky, dal hlasovať - Uznesenie č. 32/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

12.   Diskusia.  
 
Mgr. Zdena Knyblová, poslankyňa OZ  poďakovala v mene školy starostovi za podporu a snahu 

riešiť problémy v školstve. 

Peter Iliaš, poslanec OZ zaželal novým členom obecného zastupiteľstva, aby sa im darilo 

v nasledujúcom volebnom období aspoň tak, ako sa darilo tomuto volebnému obdobiu. 

Vladimír Géczy, občan sa spýtal, či sa neplánuje vypovedať zmluva a následne odstrániť telefónny 

vysielač, ktorý je umiestnený na streche ZŠ. Žiarenie škodí deťom a aj to j dôvodom, prečo deti 

odchádzajú do iných škôl.  

Daniel Dolník, poslanec OZ mu odpovedal, že sa obecné zastupiteľstvo bude touto záležitosťou 

zaoberať. Treba dať podnet na obec. 

Vladimír Géczy, občan sa ďalej spýtal, či obec plánuje niečo urobiť s likvidáciou 5 smetísk, ktoré 

sú v katastri obce 

Starosta obce mu odpovedal, že to nie je jednoduché vykonať najmä z finančného hľadiska obce. 

Ing. Igor Hanuska, poslanec OZ k tomu dodal, že by bolo potrebné identifikovať vinníka a vec by 

a pohla ďalej. 

Vladimír Géczy, občan položil otázku, či sa obec zapája do rôznych projektov. Napr. Slovenské 

elektrárne dalo výzvu na životné prostredie vo výške 7 tis. €. Či sa obec zapojila do uvedenej 

výzvy.  

Starosta obce mu odpovedal, že sa obec zapojila do tohto projektu, ale nebola úspešná. Nie je to 

tak, že keď nejaká organizácia podá výzvu z rôznych oblasti a obec sa do projektu zapojí, 

automaticky získa finančnú dotáciu. 
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Peter Iliaš, poslanec OZ dodal, že sa obec zapojila do niekoľkých rôznych projektov, ale bola 

neúspešná. 

Vladimír Géczy, občan apeloval na osadenie kamier pred ihrisko v obci, aby mohlo byť stále 

otvorené aj pre deti. 

PhDr. Róbert Géczy, kontrolór obce povedal, že ihrisko sa zatvára, aby sa predišlo k jeho ničeniu. 

Ing. Igor Hanuska, poslanec OZ dodal, že je daný prevádzkový poriadok, ktorý sa musím 

dodržiavať. 

Róbert Žember, prezident TJ Družstevník DNV povedal, že ihrisko si musia chrániť, lebo každý 

rok sa kupujú nové siete. Keď chcú občania využívať ihrisko, treba sa dopredu nahlásiť a bude im 

sprístupnené. 

Starosta obce dodal, že obec opäť podala žiadosť na dotáciu pre dobudovanie kamerového systému 

v obci. Ak bude obec úspešná, plánujú sa dať kamery aj na ihrisko. 

Vladimír Géczy, občan chcel vedieť, či je možné nahliadnuť do kroniky obce a kroniky základnej 

školy. Starosta mu odpovedal, že je možné do uvedených kroník nahliadnuť. 

Vladimír Géczy, občan sa zaujímal, či obecné noviny budú vychádzať v takej podobe a časovom 

rozpätí, ako doteraz. Chce, aby v nich bolo viac informácií o histórii obce. 

Starosta obce mu odpovedal, že noviny budú vychádzať tak, ako doteraz.  

Mgr. Mária Kiabová, poslankyňa OZ povedala, že nie je možné dávať do novín niekoľko strán 

o histórii už len z finančného hľadiska. Treba sa zamerať na každú oblasť života obce a nie len na 

históriu, aj keď je potrebná, ale nie na niekoľko strán. Dodala, že veľa času trávila nad článkom 

pána Géczyho, aby ho štylisticky a gramaticky dala do podoby, v akej bol článok uverejnený. 

Všetky informácie sú na webe obce, občania sa môžu aj tam informovať. 

 

 

13.   Záver. 

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

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 04. 12. 2014 

 

 

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

 

 

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

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

                           

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 04. 12. 2014. 


