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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 30. 05. 2016  
 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 19:00 hod. 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: Ing. Igor Hanuska, Mgr. Jana 

Masaryková, Ing. Dušan Kohút, Zuzana Tupá, Róbert Žember  

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupkyňa starostu obce: Mgr. Mária Kiabová  

Neprítomný poslanec OZ: Daniel Dolník 

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.  Správa HK obce o činnosti a výsledku kontrol. 

   7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2016. 

   8.  Návrh úprav rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2016. 

   9.  Návrh Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2015. 

  10. Rôzne. 

  11. Diskusia. 

  12. Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 10/2016 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

Starosta obce určil za zapisovateľku Gabrielu Mackovú. Za overovateľov zápisnice 

a uznesení určil Zuzanu Tupú a Roberta Žembera. 
 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice vzalo OZ na vedomie. 

 

 

3.  Voľba návrhovej komisie 
 

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

-  predseda Mgr. Mária Kiabová 

-  člen Ing. Igor Hanuska 

-  členka Mgr. Jana Masaryková 

         

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.    viď. Uznesenie č. 11/2016 
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4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu 
 

Starosta podal nasledovné informácie, ktoré sa v obci riešili od posledného zasadnutia OZ: 

 

Obec sa zapojila do projektu: ,,Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu 

a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves“. To znamená, že bolo potrebné vysúťažiť:  externý 

manažment pre projekt, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dokumentácie 

skutkového vyhotovenia stavby, stavebný dozor, tepelnoenergetický audit budovy, odborné služby 

v oblasti verejného obstarávania: 

- externý manažment pre projekt je v sume  11 455,69 EUR 

- vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dokumentácie skutkového vyhotovenia 

stavby je v sume 11 550,00 EUR,  apríli bola uhradená prvá časť faktúry firme TOVI a to vo 

výške 4 000 €.  

- stavebný dozor je v sume 8 352,00 EUR, 

- tepelnoenergetický audit je v suma 1800 EUR a 400 EUR. 

- odborné služby v oblasti verejného obstarávania 3600 EUR. 

 

Hodnota celej zákazky je 440 590,97 EUR. maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo 

strany obce by bolo vo výške 22 029,55 Eur. 

Externý manažment, vypracovanie projektovej dokumentácie, stavebný dozor, sú oprávnené 

náklady v prípade úspešnosti projektu. Tepelnoenergetický audit a  odborné služby v oblasti 

verejného obstarávania nie je oprávnený náklad. 

 

Zapájame sa do ďalšieho projektu: ,,Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v obci Diviacka Nová Ves“. Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11. 

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu bude vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov, t.j. 25973,99 EUR. Bude si to vyžadovať niečo podobné, ako pri 

kultúrnom dome. Čiže - externý manažment pre projekt, vypracovanie realizačnej projektovej 

dokumentácie, stavebný dozor, odborné služby v oblasti verejného obstarávania.  

Všetko je to veľmi náročný proces, preto sa veľa obcí do projektov vôbec nezapája.  

 

Bol nanovo vybudovaný odvodňovací žľab smerom do ,,Orechovej“ pri kostole a vo 

Vrbanoch pri p. Pavlovi Blahovi, kde neustále po daždi stálo veľa vody. 

 

Bolo zakúpených: 

- 11 ks stoličiek v hodnote 539,99 €, ďalších 40 stoličiek je objednaných,  

- nová bubnová kosačka v hodnote 889 €. 

 

Povodie Váhu začalo s čistením Vrbanského potoka. V tomto roku by sa mal vyčistiť od       

p. Milána Kováča až smerom k Diviakom nad Nitricou. 

 

Ďalej starosta informoval, že v obci je problém so stavebným odpadom. Nakoľko v obci 

Koš, kde sme stavebný odpad odvážali, to bolo pozastavené odborom životného prostredia 

v Prievidzi. Ak sa to nedorieši a my budeme musieť tento odpad likvidovať  cez Vepos Nováky, 

tak  kontajner za ktorý sme teraz zaplatili 40 Eur + odvoz, zaplatíme 400 Eur + odvoz. Nevie si 

predstaviť, čo bude ďalej. 

  

Od 1.5.2016 máme v pracovnom pomere a to na dobu 9 mesiacov 2 pracovníkov na § 50j 

a 2 pracovník na § 54a a to na dobu 6 mesiacov. Pri § 50j nám ÚPSVaR refunduje 80 % mzdy 

a pri § 54a nám ÚPSVaR refunduje 95 %. Dotácia zo štátu na tieto dva paragrafy činí 11 500 Eur.  

 

Od 1.6.2016 bola menovaná do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ na dobu 5 rokov Mgr. Zdena 

Knyblová.  
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Na záver starosta poďakoval Zuzke Tupej a celej kultúrnej komisii a Janke Masarykovej 

a celej sociálnej komisii za ich odvedenú prácu, tiež všetkým predsedom komisií, poslancom OZ, 

kontrolórovi obce a zamestnancom OcÚ.  
 

 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 02-03/2015 sa uskutočnili štyri zasadnutia KKVMaŠ, na ktorých sa prerokovávala 

organizácia podujatí : Stavanie májov, Výstup na Rokoš, Deň matiek, Tanečná zábava so 

skupinou Electric a príprava programu na Novianske dni. Komisia úzko spolupracovala na 

prípravách uvedených akcií s členmi sociálnej komisie. 

 

Ing. Dušan Kohút, predseda stavebnej komisie informoval, že sa komisia od posledného 

zasadnutia zaoberala podnetom obyvateľov - manželov Hromadovcov na voľný pohyb psa 

Stanislava Kohúta: 

- Zástupcovia komisie si vypočuli obe zúčastnené strany sťažnosti. 

- Na základe informácii sme požiadali zúčastnené strany o vzájomnú zhovievavosť a dobré 

susedské vzťahy. Zároveň sme manželov Kohútovcov upozornili na dôležitosť 

dodržiavania právnych noriem a VZN obce Diviacka Nová Ves. 

- Manželia Kohútovci prisľúbili dodržiavanie platnej legislatívy. 

- Členovia komisie upozornili na všeobecné nedodržiavanie VZN č. 2/2013 o niektorých 

podmienkach držania psov na území obce Diviacka Nová Ves, a potrebe vykonávať 

pravidelnú osvetu. Hlavnými porušeniami správania majiteľov psov je neupratovanie 

výkalov a taktiež vodenie psov bez vôcky. 

- Z uvedených dôvodov odporúčame na stránku obce umiestniť upozornenie na dodržiavanie 

VZN č. 2/2013 spolu s jeho znením. Taktiež je potrebné upozorniť majiteľov psov na 

uvedený predpis pri platbe dane za psa. Pomohla by aj osveta pani učiteliek v základnej 

škole. 

 

Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka sociálnej komisie uviedla nasledovné: 

členovia sociálnej komisie zabezpečovali  v spolupráci s komisiou KVMaŠ akciu- uvítanie detí do 

života, podieľala sa na zabezpečovaní akcie – 1.máj / výstup na Rokoš a akcie tanečnej zábavy so 

skupinou Electric. Ďalej vykonávala poradenskú činnosť pre starostu obce a občanov obce. 

 

Mgr. Mária Kiabová, členka finančnej komisie informovala, že komisia zasadala 1 x a zaoberala 

sa úpravou rozpočtu obce na rok 2016 a výsledkom bolo Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 a návrh 

záverečného účtu obce za r.2015, ktoré sú predmetom dnešného rokovania obecného 

zastupiteľstva. 

 

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

 

 

6.   Správa HK obce o činnosti a výsledku kontrol 

 
 Starosta obce dal slovo kontrolórovi obce PhDr. Róbertovi Géczymu, aby predložil správu 

o činnosti a výsledku kontrol: 
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       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 - jún 2016.  Kontrolná činnosť a kontroly  boli  vykonané na 

základe  schváleného plánu  kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce  na I. polrok 2016.  

 

PLNENIE ÚLOH,  SPOLUPRÁCA PRI VYPRACOVANÍ  ZÁKLADNÝCH 

ORGANIZAČNÝCH PRAVIDIEL, SMERNÍC OBCE A VZN, VZDELÁVANIE. 

 

- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015. 

- Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016. 

- Správa o činnosti a výsledku kontrol za I. polrok 2016. 

- Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015. 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. 

- Spolupráca pri návrhu  

 registratúrneho poriadku obce, 

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

školstva. 

- Vzdelávanie – semináre v RVC Nitra: 

 zákon o odpadoch, 

 poskytovanie dotácií z rozpočtu obce. 

- Účasť na poradách poslancov a zasadnutí OZ. 

 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

1. Inventúra pokladne 

 

Inventúru pokladne  vykonala 24. 2. a 29. 4. 2016 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. 

 

2. Kontrola účtovných pokladničných  dokladov vyhotovených v mesiaci  február 2016 

 

Ku kontrole boli predložené pokladničná kniha, príjmové a výdavkové pokladničné 

doklady za mesiac február 2016.  

Pri kontrole náhodne vybraných pokladničných operácií za sledované obdobie neboli 

zistené  nedostatky. Všetky pokladničné obraty výdavkov  obce sú chronologicky vedené 

v pokladničnej knihe, sú riadne zdokumentované a sú k nim priložené súvisiace doklady 

obsahujúce potrebné náležitosti. Kontrolovaná je formálna stránka a vykoná základná finančná 

kontrola  výdavkových pokladničných operácií.  

 Pri kontrole pokladničných operácií neboli zistené rozdiely v účtovnom stave finančných 

prostriedkov vedených v účtovnom denníku s doloženými súvisiacimi dokladmi o  výdavkoch. 

 Príjmy tvorili najmä dotácia pokladne z BÚ, správne poplatky (rybárske lístky, 

osvedčovanie, potvrdenie o pobyte, stavebná správa), prenájom KD. 

 Výdavky tvorili hlavne cestovné náhrady, kancelárske potreby, reprezentačné výdavky, 

výplata miezd za január 2016. 

 

 

3. Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok obce k 31. 3. 2016 

 

 

Poskytovateľ 

dotácie 

Rok Výška 

úveru ( € ) 

Zostatok  

k 31. 3. 

Splatnosť  

úveru (rok) 
Investičná akcia 
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2016  

ŠFRB 2010  895 936,- 762 227,14 2040 výstavba 24 NB 

Prima banka 2010 187 203,- 101 362,57 6/2021 tech. vybavenosť NB 

 

V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  

samosprávy  sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo 

ŠFRB na výstavbu nájomných  bytov. Ich splácanie je zabezpečené výberom nájomného.     

Ročná splátka istiny z komerčného úveru v Prima banke v roku 2016 je 18 073 € a tvorí       

2,45 % z celkových bežných príjmov v roku 2015 (736 512,59 €). Táto čiastka neprekračuje 

25 % skutočných bežných príjmov  z roku 2015 (736 512,59 €), ako to ustanovuje § 17 ods. 6 

písm. b) zákona  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

Úverová zaťaženosť obce k 31. 3. 2016 je pri 1763 obyvateľov 57,50 € na jedného obyvateľa 

obce. 

Záväzky voči dodávateľom po splatnosti obec nemá. 

Pohľadávky nedaňové (nájomné) voči právnickým osobám obec nemá. 

 

Daňové pohľadávky  -  daň z nehnuteľností a poplatok za KO a DSO obec  priebežne vymáha  

formou výziev na zaplatenie a exekučného konania (Cuore, s. r. o.) 

 

4. Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2015 

 

      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  

 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. 

 

- TJ Družstevník Diviacka Nová Ves – 3 660,- € + 1 830,- 

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

- ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou – 100,- € 

- ZO Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov DNV – 100,- € 

- Rímsko-katolícka cirkev, Farský úrad Diviaky nad Nitricou – 1 200,- € 

- OZ KREATÍ ŠTÚDIO DNV – 200,- € 
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 -ZO SZZP – 400,- € 

 

Pri použití všetkých dotácií bol dodržaný účel použitia dotácie, doložené sú súvisiace účtovné  

 

doklady o výdavkoch použitej dotácie. Dotácie boli použité na verejnoprospešnú činnosť 

a služby. 

Pri zúčtovaní dotácií boli správne vykonané aj administratívne  kontroly kontrolovanej 

osoby a vypracované správy z nich, tak ako to ukladala novela zákona o finančnej kontrole 

a vnútornom audite platná od 01. 11. 2014. 

  

Správu o kontrolnej činnosti HKO vzalo OZ na vedomie. 

 

 

7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2016 
 

 

Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce, aby informoval o kontrolnej činnosti v 2. polroku 2015 
 

            V súlade s  § 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  II. polroku roka  2016 na 

kontroly a úlohy: 

 

Kontrolná činnosť a  plnenie úloh HK : 

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

2. 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, 

3. kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie došlých 

faktúr v období I. polroka 2016, 

4. kontrola účtovných pokladničných dokladov, 

5. odborné stanovisko k návrhu  rozpočtu obce za rok 2017, 

6. návrh plánu  kontrolnej činnosti na I. polrok roka 2017, 

7. účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OZ 

 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

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 požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

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

 

viď. Uznesenie č. 12/2015 

 

 

8.  Návrh úprav rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2016 

 
Starosta obce vyzval členku finančnej komisie Mgr. Máriu Kiabovú, aby podala 

informácie ohľadom úpravy rozpočtu obce za rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 2/2016 a 

Rozpočtovým opatrením č. 3/2016: 
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8.1 -  Zmena rozpočtu obce na rok 2016 - Rozpočtové opatrenie obce Diviacka Nová Ves 

           č. 2/2016: 

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

 

Úprava bežných príjmov o sumu 6 000 €  

- Zvýšenie príjmov o sumu 100 € u ekon. klasifikácii 312012                                       

  100  €  Bežný transfer na register adries z OÚ Trenčín 

- Zvýšenie príjmov o sumu 300 € u ekon. klasifikácii 222003                                       

   300  €  Pokuty za porušenie predpisov 

- Zvýšenie príjmov o sumu 5 600 € u ekon. klasifikácii 111003                                 

  5 600 € Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

  (ročné zúčtovanie podielových daní) 

                                                                                                                                      

Úprava bežných výdavkov obce o sumu 6 000 € 

- Zvýšenie výdavku o sumu  3 975 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 637002            

  3 975 € Špeciálne služby (verejné obstarávanie „Zníženie energetickej náročnosti budov“) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  100 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 637035                   

  100 € Dane 

- Zvýšenie výdavku o sumu  1 650 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 642014             

  1 650 € Uvítanie detí do života 

- Zvýšenie výdavku o sumu  125 € u funk. klas. 0160, ekon. klas. 637037                   

  125 € Vratka bežného transferu na voľby do NR SR 2016  

- Zvýšenie výdavku o sumu  100 € u funk. klas. 0820, ekon. klas. 641009                   

  100 € Finančný príspevok CVČ 

- Zvýšenie výdavku o sumu  50 € u funk. klas. 0830, ekon. klas. 637026                                                          

  50 € Poplatok autorskému zväzu – odmeny výkonným umelcom 

   

SUMARIZÁCIA v € 
 

2. úprava 

Rozpočet po 

2.úprave 
 

Bežné príjmy +6 000 765 824 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  8 000 

Bežné výdavky +6 000 365 960 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  301 690 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU 
  

106 174 

Kapitálové príjmy  324 000 

Kapitálové výdavky  324 000 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU 
  

0 

Príjmové finančné operácie  966 

Výdavkové finančné operácie  105 140 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII  -104 174 

 ROZPOČET CELKOM 
 

          2 000,00 

                                                                                               

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

nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby Rozpočtové opatrenie č.2/2016 vzali na vedomie. 

 
8.2 -  Zmena rozpočtu obce na rok 2016 - Rozpočtové opatrenie obce Diviacka Nová Ves 

           č. 3/2016: 

 

Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2016: 
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Úprava bežných príjmov o sumu 27 500 €  

- Zvýšenie príjmov o sumu 2 000 € u ekon. klasifikácii 312001                                

  2 000  €  Bežný transfer na DHZO (Dobrovoľná hasičská ZO) 

- Zvýšenie príjmov o sumu 11 500 € u ekon. klasifikácii 312001                            

  11 500  €  Dotácia z ÚPSVaR - § 54 (projekt „Šanca na zamestnanie) a § 50 j (Príspevok na  

  podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti) 

- Zvýšenie príjmov o sumu 14 000 € u ekon. klasifikácii 111003                            

  14 000 € Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve                                                                                                             

                                                                                                                            

Úprava bežných výdavkov obce o sumu 27 500 € 

- Zvýšenie výdavku o sumu  14 000 € u funk. klas. 0810, ekon. klas. 635006         

  14 000 € Riešenie havarijnej situácie na majetku obce – tribúna TJ 

- Zvýšenie výdavku o sumu  4 000 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 637005            

  4 000 € Špeciálne služby projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu  

  a kultúrneho domu „                                                                                                                  

- Zvýšenie výdavku o sumu  520 € u funk. klas. 0320, ekon. klas. 633006                   

  520 € Materiál pre požiarnu ochranu (dotácia) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  1 490 € u funk. klas. 0320, ekon. klas. 633010.            

  1 490 € Osobné prac. prostriedky pre požiarnu ochranu (dotácia) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  4 270 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 611                  

  4 270 € Tarifný plat - § 54 a 50 j (dotácia zo ESF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  1 000 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 611                  

  1 000 € Tarifný plat - § 54 a 50 j (dotácia zo ŠR) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  550 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 621                      

  550 €   Poistné do VŠZP - § 54 a 50 j (dotácia z ESF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  100 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 621                      

  100 €   Poistné do VŠZP - § 54 a 50 j (dotácia zo ŠR) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  150 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625001                

  150 €   Nemocenské poistenie - § 54 a 50 j (dotácia z ESF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  30 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625001                    

  30 €   Nemocenské poistenie - § 54 a 50 j (dotácia zo ŠR) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  500 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625002                

  500 €   Starobné poistenie - § 54 a 50 j (dotácia z ESF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  160 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625002                

  160 €   Starobné poistenie - § 54 a 50 j (dotácia zo ŠR) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  50 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625003                    

  50 €   Úrazové poistenie - § 54 a 50 j (dotácia z ESF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  15 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625003                    

  15 €   Úrazové poistenie - § 54a50 j  (dotácia zo ŠR) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  170 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625004                

  170 €   Invalidné poistenie - § 54 a 50 j (dotácia z ESF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  35 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625004                    

  35 €   Invalidné poistenie - § 54 a 50 j (dotácia zo ŠR) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  65 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625005                     

  65 €   Poistenie v nezamestnanosti - § 54a 50 j (dotácia z ESF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  15 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625005                     

  15 €   Poistenie v nezamestnanosti - § 54 a 50 j(dotácia zo ŠR) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  250 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625007                 

  250 €  Rezervný fond - § 54 a 50 j (dotácia z ESF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  45 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625007                     

  45 €  Rezervný fond - § 54 a 50 j (dotácia zo ŠR) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  60 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 633010                     

  60 €  Pracovné pomôcky, odevy - § 54 (dotácia z ESF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  10 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 633010                     

  10 €  Pracovné pomôcky, odevy - § 54 (dotácia zo ŠR) 
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- Zvýšenie výdavku o sumu  10 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 637015                     

  10 €  Poistné - § 54 (dotácia z ESF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  5 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 637015                         

  5 €   Poistné - § 54 (dotácia zo ŠR)                                                                                                                                                                                                                                         

   

SUMARIZÁCIA v € 
 

3. úprava 

Rozpočet po 

    3. úprave 

Bežné príjmy +27 500 793 324 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  8 000 

Bežné výdavky +27 500 393 460 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  301 690 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU 
  

106 174 

Kapitálové príjmy  324 000 

Kapitálové výdavky  324 000 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU 
  

0 

Príjmové finančné operácie  966 

Výdavkové finančné operácie  105 140 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII 
 -104 174 

 ROZPOČET CELKOM 
  

2 000,00 

 

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

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na 

uznesenie č. 13/2016. Následne o predloženom návrhu poslanci OZ hlasovali.  

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 bolo schválené Uznesením č. 13/2016. 

 

9.   Návrh záverečného účtu obce za rok 2015 
 

Členka finančnej komisie Mgr. Mária Kiabová podala bližšie  informácie: 

 

 Finančné hospodárenie obce DNV sa v roku 2015 riadilo schváleným rozpočtom obce, 

ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2014 ako vyrovnaný s celkovými 

príjmami a výdavkami vo výške 765 136,- €. Rozpočet obce bol v priebehu roka 2015 upravovaný 

jedenástimi rozpočtovými opatreniami, nakoľko zmenami rozpočtu sa riešili aktuálne potreby 

obce vyplývajúce z jej kompetencií a úloh. 

  

 Za rok 2015 bol výsledok rozpočtového hospodárenia obce + 62 802,28 €, pri dosiahnutom 

prebytku bežného rozpočtu vo výške 185 616,07 €, schodku kapitálového rozpočtu – 216 927,27 € 

 a hospodárení z finančných operácií + 94 113,48 €. 

Bežný rozpočet: 
Celkové príjmy bežného rozpočtu dosiahli výšku 736 512,59 €, čo predstavuje plnenie                   

na 95,94 %  oproti upravenému rozpočtu. 

- najväčšou položkou čo sa týka príjmov bežného rozpočtu bol výnos dane pre územnú 

samosprávu vo výške 427 834,37,- €, ostatné daňové príjmy (daň z nehnuteľnosti, miestne dane     

a poplatky) vo výške 78 944,98,- € a nedaňové príjmy – príjem z prenájmu, administratívne 

poplatky,  úroky 79 358,09 €. 
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 Celkové výdavky bežného rozpočtu dosiahli výšku 550 896,52 €, čo predstavuje 

 88,21 % oproti upravenému rozpočtu. 

- najväčšou položkou čo sa týka výdavkov bežného rozpočtu boli výdavky verejnej správy 

175 154,83  € a  nakladanie s odpadmi 29 799,55 €. 

  

Kapitálový rozpočet: 
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu dosiahli 99,99 % plnenie rozpočtu, čo predstavuje  

33 032,20  €. 

V roku 2015 tvorila kapitálové príjmy aj  dotácia na kamerový systém z Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry a Ministerstva hospodárstva SR vo výške  

29 823 € a príjmy z predaja pozemkov vo výške 3 209,20 €. 

  

Celkové výdavky kapitálového rozpočtu dosiahli  92,48 % rozpočtu obce, čo predstavuje sumu 

249 959,47 €. 

Obec obstarala v rámci prevencie kriminality kamerový systém v hodnote 10 012,80 €, z toho 

dotácia z Ministerstva vnútra SR predstavovala hodnotu 8 000 € a ďalší kamerový systém 

v hodnote 35 787,60 €, pričom dotácia z Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola obci 

poskytnutá vo výške 32 146,20 €. 

Bola zabezpečená aj výstavba oplotenia areálu ZŠ v hodnote 11 898 €. 

 

 Obec zrealizovala stavbu „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste II/574 pri ZŠ“ v hodnote 

39 458,05. Bolo rozšírené verejné osvetlenie pri ZŠ a pri cintoríne vo Vrbanoch v hodnote 

9 666,00 € a zrealizovala rekonštrukciu verejného osvetlenia v hodnote 130 686,41 €. 

 

Obec splatila spoločnosti SPORT SERVICE, s.r.o. Martin, dodávku multifunkčného ihriska,        

čo v roku 2015 predstavovalo sumu 5 200 €.  

Bola zrealizovaná rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho zariadenia a rozvodov kúrenia na 

tribúne v TJ Družstevník Diviacka Nová Ves v hodnote 4 950,61 €. 

 

  

 Finančné operácie: 

Medzi príjmové finančné operácie bol zahrnutý zostatok finančných prostriedkov                            

z predchádzajúceho roku vo výške 10 928,86 € ,  zostatok prostriedkov z ostatných fondov vo 

výške 68 575,44 a krátkodobý bankový úver z VÚB banky na rekonštrukciu verejného osvetlenia 

vo výške 60 000 €. 

  

Medzi výdavkové finančné operácie boli zahrnuté transakcie verejného dlhu – splácanie istiny 

Prima banke    a istiny ŠFRB na úvery poskytnuté na výstavbu nájomných bytov a technickej 

vybavenosti vo výške 45 390,82 €. 

  

Stav a vývoj dlhu: 
Obec má od roku 2010 uzatvorené dva úvery – so ŠFRB a Prima bankou na výstavbu nájomných 

bytov a technickú vybavenosť k bytom. 

  

K 01. 01. 2015 bol stav úveru so ŠFRB  796 421,89 € a v roku 2015 bola splatená istina vo výške 

27 317,86 €. K 31. 12. 2015 bol konečný stav úveru 769 104,03 €. 

  

K 01. 01. 2015 bol stav úveru s Prima bankou  123 953,77  € a v roku 2015 bola splatená istina       

18 072,96 €. K 31. 12. 2015 bol konečný stav úveru 105 880,81 €. 

  

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce k 31. 12. 2015 bol vo výške: 123 446,69 €      

a v pokladni 229,39  €. Po odpočítaní peňažných fondov, záväzkov voči zamestnancom  za mesiac 

december 2015, záväzkov voči poisťovniam, daňovému úradu a záväzkov za platby služieb           

k bývaniu bol výsledok hospodárenia 62 802,28€. 

  



 11 

Pri usporiadaní prebytku obce sa vylúčili nevyčerpané finančné prostriedky  v zmysle § 10 zákona  

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

- nevyčerpané fin. prostriedky ZŠ s MŠ Div. Nová Ves na prenesené kompetencie vo výške 

965,46 €. 

  

      Výsledok hospodárenia obce za rok 2015 po odpočítaní  nevyčerpaných finančných 

prostriedkov  je 61 836,82 €. 
 

 

 Starosta vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik pripomienky, 

požiadal ich, aby Správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za 

rok 2015 vzali na vedomie.  

  

Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce k podanie stanoviska k záverečnému účtu obce 

za r. 2015:  

 

V súlade s § 18f, ods. 1, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko  hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu obce za rok 2015. 

 

Platné právne úpravy  týkajúce sa  vypracovania, predloženia, zostavenia a obsahu záverečného 

účtu: 

zákon č. SNR 369/1990  Zb. o obecnom zriadení, 

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

zákon NR SR 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 

zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

 

Pri vypracovaní stanoviska som vychádzal z vyššie uvedených právnych predpisov, schváleného  

rozpočtu obce na rok 2015,  rozpočtových opatrení prijatých v priebehu roka 2015, inventarizácie 

majetku, stavu účtov a bankových výpisov,  uznesení OZ, záverečného účtu za rok 2014. 

 

Obsah i zostavenie záverečného účtu je v súlade s  § 16 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave 

a vývoji dlhu, fondové hospodárenie, finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR, prehľad 

o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce, doplňujúce údaje a návrh uznesenia. 

 

Návrh záverečného účtu je  prerokovávaný v zákonnej lehote  do šiestich mesiacov po uplynutí 

rozpočtového roka.  Záverečný účet obce bol pred jeho prerokovávaním  zverejnený najmenej na 

15 dní spôsobom v obci obvyklým a na internetovej stránke obce. Obec si ešte musí splniť 

zákonnú povinnosť dať si ročnú účtovnú závierku overiť audítorom, a to do konca roka 2015. 

 

Rozpočet obce na rok 2015 bol schválený OZ  11. 12. 2014 uznesením č. 46/2014 ako vyrovnaný. 

V priebehu roka bol rozpočet upravený 11 rozpočtovými opatreniami, ktoré schválilo  OZ alebo 

ich vykonal starosta obce v súlade so svojimi kompetenciami (uzn. OZ  č. 5/2012 zo dňa 28. 2. 

2012). Obec Diviacka Nová Ves v roku 2015 na základe rozhodnutia OZ nezostavovala 

programový rozpočet, čo bolo v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

 

Pri všetkých  zmenách rozpočtu bol rozpočet zostavený ako vyrovnaný. Dosiahnuté príjmy 

a výdavky za rok 2015 sú porovnávané k poslednej úprave rozpočtu obce.  

Zhodnotenie príjmov a výdavkov obce: 

Podrobný finančný rozbor plnenie príjmov aj výdavkov s komentárom je uvedený v návrhu 

záverečného účtu  obce za rok 2015. Čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov obsahujú bežné  

a kapitálové príjmy a výdavky,  finančné operácie príjmové a výdavkové, čerpanie rozpočtu  obce 

bez rozpočtovej organizácie, výdavky a vlastné príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ.   
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Dotácie poskytnuté z rozpočtu obce na rok 2014 boli poskytnuté a zúčtované v súlade s § 7 

ods. 4 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a VZN č. 4/2013 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves. 

 

Stav a vývoj dlhov: 

Obec má 3 úvery. Jeden dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu NOB, druhý komerčný na 

dobudovanie tech. vybavenosti NOB a tretí za účelom financovania projektu „Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia obce Diviacka Nová Ves.  Ich prehľad, výška záväzkov, splátky úverov a doba 

splatnosti sú uvedené v návrhu ZÚ.  

 

Inventarizácia:  

Inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok, cenných papierov, zásob, fondov a finančných 

prostriedkov obce bola  vykonaná na základe príkazu starostu obce a v súlade  

s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve  k 31. 12. 2015 ako fyzickú a dokladová. O vykonanej 

inventarizácii je vypracovaný  Súhrnný inventarizačný zápis  o výsledku inventarizácie. 

Inventarizačné rozdiely zistené neboli. 

V priebehu roka bola 5x uskutočnená inventarizácia finančných prostriedkov v pokladni , a to bez 

inventarizačných rozdielov.  

Zostatky na všetkých účtoch obce a v pokladni k 31. 12. 2015 sa zhodujú s údajmi uvedenými 

v záverečnom účte obce. 

 

Fondové hospodárenie. 

Rezervný fond a ostatný peňažný fond boli pri zmenách rozpočtu cez príjmové finančné operácie 

zapojené do rozpočtu obce. Časť týchto prostriedkov bola použitá na kapitálové výdavky. 

Nevyčerpané fondové prostriedky sú súčasťou zostatku hospodárenia za rok 2015.  

Sociálny fond bol tvorený  a čerpaný v súlade so zákonom o sociálnom fonde a Zásad pre tvorbu 

a čerpanie SF. 

Od roku 2011  je tvorený povinných zákonný  fond zábezpeky nájomníkov v NOB, ktorý obec 

môže použiť v prípade nezaplatenia nájomného a služieb alebo poškodenia bytu.  

Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv NOB v roku 2015 boli  čerpané na  opravu 

a výmenu čerpadiel. 

 

Výsledok hospodárenia: 

Výsledkom bežného rozpočtu je prebytok. Kapitálový rozpočet je schodkový, tento schodok bol 

krytý  prebytkom z bežného rozpočtu, návratným zdrojom financovania (úver)  a prostriedkami 

z fondov. 

Výsledkom rozpočtového hospodárenia po zapojení finančných operácií za rok 2015 je zostatok 

finančných prostriedkov vo výške 62 802,28 €. Po odrátaní nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR pre 

ZŠ s MŠ je výsledkom hospodárenia zostatok finančných prostriedkov vo výške 61 836,82 €, 

o ktorých použití rozhoduje OZ. Navrhované použitie  tohto zostatku na tvorbu rezervného fondu 

obce a fondu prevádzky, údržba a opráv NOB  je v súlade s § 15 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení odporúčam obecnému 

zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 

2015 výrokom 

 

súhlas s celoročným hospodárením za rok 2015 bez výhrad. 

 

Starosta obce vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu predloženého Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za  rok 2015. 

 

Keďže nemal nikto pripomienky, požiadal  poslancov OZ, aby predložené stanovisko vzali na  

vedomie 



 13 

 Následne starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na 

uznesenie č. 14/2016: 

 

Uznesenie č. 14/2016 
Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    Záverečný účet obce Diviacka Nová Ves za rok 2015 

nasledovne: 

a) celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad 

bežné príjmy                                        736 512,59 €      

bežné výdavky                                     550 896,52 € 

bilancia bežného rozpočtu              +185 616,07 € 

 

kapitálové príjmy                                  33 032,20 € 

kapitálové výdavky                              249 959,47€ 

bilancia kapitálového rozpočtu      - 216 927,27 € 

 

bilancia bežného a kapitálového rozpočtu     - 31 311,20 €  

(schodok  podľa  § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.)       

 

fin. operácie príjmové                         139 504,30 € 

fin. operácie výdavkové                        45 390,82 €  

                     bilancia finančného hospodárenia  + 94 113,48 € 

  

                     príjmy celkom                                    909 049,09 € 

                     výdavky celkom                                 846 246,81 € 

                     bilancia hospodárenia obce             + 62 802,28 € 

 

b)   zostatok finančných prostriedkov  z roka 2015 vo výške  62 802,28 €, 

 

c) potvrdzuje v zmysle § 16 ods.8 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy financovanie schodku rozpočtu obce zisteného 

podľa § 10 ods. 3 písmeno a) a b) z rezervného fondu a ostatných peňažných fondov, 

 

d) výsledok hospodárenia obce - zostatok nevyčerpaných finančných operácií vo  výške  

61 836,82 €, 

 

e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy použitie zostatku  príjmových finančných operácií z roka 2015  

   na tvorbu rezervného fondu vo výške  55 632,82 €, 

   na tvorbu fondu údržby, prevádzky a opráv vo výške   6 204,00 €.       

 

Následne o predloženom návrhu poslanci OZ hlasovali. Záverečný účet obce Diviacka 

Nová Ves za rok 2015 bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

11.   Rôzne. 
 
 Starosta obce informoval, že nasledovné doručené žiadosti boli prejednávané na pracovnej 

porade poslancov OZ. Následne požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na 

jednotlivé uznesenia: 
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11.1   Zrušenie regionálneho združenia ROKOŠ  - CHOTOMA 

 
Po predloženom návrhu uznesenia č. 15/2016 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

   

Uznesenie č. 15/2016 

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   zrušenie regionálneho združenia ROKOŠ  - CHOTOMA 

 

Uznesenie č. 15/2016 bolo jednohlasne schválené. 

 

11.2 Zámer previesť majetok obce -  pozemky 
 

Po predloženom návrhu uznesenia č. 16/2016 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 16/2016 

Obecné zastupiteľstvo     

I.   s c h v a ľ u j e   zámer odpredať Vlastimilovi Pastierikovi a Renáte Pastierikovej, bytom 

Diviacka Nová Ves č. 198 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku 

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

č. 38/2016-PD zo dňa 24.03.2016, vyhotoveného Geodézia LMPD, s.r.o., Mišíka 26, Prievidza: 

 

 C - KN, parcela č. 95/4, 95/5, 95/6, 95/7 – zastavaná plocha vo výmere 95 m²,  

k. ú. Diviacka Nová Ves 

 

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. 

 

Uznesenie č. 16/2015 bolo jednohlasne schválené. 
 

11.3 Vyradenie majetku obce Diviacka Nová Ves 

 

Po predloženom návrhu uznesenia č. 17/2016 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 17/2016 
Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e     vyradenie majetku obce Diviacka Nová Ves z dôvodu 

neupotrebiteľnosti: 

 

Por.  

číslo 

Inventárne 

číslo 

Druh majetku Obstarávacia 

cena v € 

Zostatková 

cena v € 

1. 10002 Autobusová čakáreň-dolná zastávka 781,25 0,00 

2. 10003 Autobusová čakáreň-horná zastávka 932,62 0,00 

3. 52000/DDHM PC A2400, 256 MB 991,30 0,00 

4. 20002 Kruhové kreslo čalúnené 448,12 0,00 

5. 20003 Kruhové kreslo čalúnené 448,12 0,00 

6. 20004 Kruhové kreslo čalúnené 448,12 0,00 
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7. 20024 PC  A1900 s príslušenstvom 1 078,11 0,00 

8. 20021 Plyn. kotol PKM  774,95 0,00 

9. 20006 PC PENTIUM 150 s príslušenstvom 1 638,04 0,00 

10. 20025 Bubnová kosačka BDR 28580SP Perla 998,21 0,00 

 

 

Uznesenie č. 17/2016 bolo jednohlasne schválené. 

 
11.4 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci  

          Diviacka Nová Ves 
 

 Po predloženom návrhu uznesenia č. 18/2016 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 18/2016 
Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e     

1.)  predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy:  

      - Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11   

      - Názov projektu: ,,Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci  

        Diviacka Nová Ves“ 

 

2.)  výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu bude vo výške 5% z celkových  

       oprávnených výdavkov, t.j. 25.973,99 EUR  

 

Uznesenie č. 18/2015 bolo jednohlasne schválené. 

 

11.5   Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu   

 
Po predloženom návrhu uznesenia č. 19/2016 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 
Uznesenie č. 19/2016 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e     použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu  

vo výške 44 660,- € na úhradu výdavkov spojených s akciou „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na 

ceste II/574 pri hornej autobusovej zastávke v obci Diviacka Nová Ves“ a ,,Rekonštrukcia kotolne 

v MŠ Diviacka Nová Ves“ vo výške 22 340 €. 

 

Uznesenie č. 19/2015 bolo jednohlasne schválené. 

 

11.6   Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves 

 
Starosta informoval, že v tomto roku skončilo funkčné obdobie Rady školy a preto bolo potrebné 

delegovať za obec nových členov. Za nových členov boli na obdobie rokov 2016 – 2020 

delegovaní Daniel Dolník, Ing. Dušan Kohút, Mgr. Jana Masaryková a Daniela Štrbáková.  

 

Starosta požiadal  poslancov OZ, aby delegovanie zástupcov obce Daniela Dolníka, Ing. 

Dušana Kohúta, Mgr. Janu Masarykovú a Danielu Štrbákovú do Rady školy pri ZŠ s MŠ Diviacka 

Nová Ves na funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves na roky 2016 – 2020 

vzali na vedomie. 
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12.   Diskusia.  
 

V diskusii neboli zaznamenané žiadne príspevky. 

 

 

13.   Záver. 

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

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 30.05.2016 

 

 

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

 

 

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

 
         Robert Žember             ...................................... 
 

                           

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 30. 05. 2016 

- Záverečný účet obce Diviacka Nová Ves za rok 2015 


