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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 25. 08. 2016  
 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 19:00 hod. 

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

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

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupkyňa starostu obce: Mgr. Mária Kiabová  

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Gabriela Macková 

 

1.  Otvorenie 
 

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

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

 

   1.  Otvorenie. 

   2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia. 

   3.  Voľba návrhovej komisie. 

   4.  Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 

   5.  Správa o činnosti komisií. 

   6.  Prevod majetku obce. 

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

   8.  Rôzne. 

   9.  Diskusia. 

  10. Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 20/2016 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

Starosta obce určil za zapisovateľku Gabrielu Mackovú. Za overovateľov zápisnice 

a uznesení určil Mgr. Janu Masarykovú a Ing. Igora Hanusku. 

 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice vzalo OZ na vedomie. 

 

 

3.  Voľba návrhovej komisie 
 

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

-  predseda Daniel Dolník 

-  člen Ing. Dušan Kohút 

-  člen Robert Žember     
     
  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.    viď. Uznesenie č. 21/2016 

 

 



 2 

4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu 
 

Starosta podal nasledovné informácie, čo sa v obci riešilo od posledného zasadnutia OZ: 

 

- Pre MŠ bola nanovo vybudovaná plynová prípojka až do budovy MŠ. Momentálne prebieha 

realizácia nového vykurovania MŠ v kotolni - výmena kotlov, bojlera a príslušnej 

elektroinštalácie. Bolo nepochopiteľné, že MŠ kúrila pevným palivom a na ohrev teplej vody 

používala elektrický bojler. Nebola zrealizovaná ani prípojka plynu do areálu MŠ a plyn je v obci 

zavedený už veľmi dávno. 

- Ďalšiu ves ktorú obec riešila, bolo v okolí hornej zástavky vybudovanie chodníkov a ich 

osvetlenie, mostov, nerezových zábradlí, lavice, osvetlené vývesné tabule, plagátovacia tabuľa, 

osvetlenie autobusovej zastávky. Sponzorským spôsobom sa podarilo vybudovať aj pekný kríž 

ktorý skrášľuje celé územie. 

-  V časti obce Vrbany  oproti ihrisku bol vybudovaný most, zábradlie a prístupové chodníky. 

- Obec sa zapojila do výzvy cez Envirofond na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne 

umiestneným odpadom. Momentálne bola obec vyzvaná na doplnenie niektorých náležitosti.           

- Z Ministerstva financií SR dostala obec ďalších 8100 eur na rekonštrukciu interiéru tribúny na 

futbalovom ihrisku. Práce v zmysle zmluvy o dielo sa dokončujú a dielo bude vyplatené. 

- Bolo zakúpených ďalších 40 stoličiek do zasadačky kultúrneho domu. Tento priestor je nanovo 

zariadený s novými stolmi a stoličkami pre 50 ľudí. 

- Na záver starosta poďakoval predsedníčke  kultúrnej komisie, všetkým členom komisie, 

predsedníčke  sociálnej komisie a jej členom,  organizáciám v našej obci, zamestnancom obce, 

poslancom OZ, kontrolórovi obce, sponzorom, ktorí venovali do tomboly pekné ceny a všetkým 

účinkujúcim, ktorí svojím vystúpením spríjemnili 13. ročník Novianskych dní. Tiež poďakoval 

občanom, ktorí sa programu zúčastnili ako diváci a vytvorili tým príjemnú a veselú atmosféru.      

    Starosta verí, že tohtoročné Novianske dni boli úspešné a na budúci rok sa opäť všetci 

stretneme na 14. ročníku Novianskych dní. 

 

 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: komisia mala dve zasadnutia, na 

ktorých sa prerokovávala organizácia dvojdňového podujatia ,,Novianske dni“. Prvé zasadnutie sa 

uskutočnilo spoločne s organizáciami v obci, ktoré sa podieľali na realizácii podujatia v spolupráci 

so Sociálnou komisiou. 

 

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

OZ zasadala dva krát. Dňa 15.6.2016 sa zamerala na podnet pána S. Hagaru ohľadom oplotenia 

pána Mamojku. Druhý pracovným dňom bol 18.8.2016 kedy sa preberal podnet pána Ing. Oberta 

ohľadom prietoku miestneho potoka od pekárne po muku so sochou sv. Jána Nepomuckého. 

Taktiež dochádzalo k priebežným pracovným stretnutiam k akcii "Zvýšenie bezpečnosti chodcov 

na ceste II/574 v Diviackej Novej Vsi".   

 

Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka sociálnej komisie uviedla nasledovné: 

-  sociálna komisia  sa spolu s kultúrnou komisiou zúčastnila pri organizovaní Novianskych dní 

v dňoch 19.8.2016 – 21.8.2016. 

- poskytovala súčinnosť starostovi obce a obecnému úradu v oblasti aktívnych opatrení na trhu 

práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Komisia navrhla starostovi obce zvážiť ďalšie 

možnosti využitia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb (§52 zákona o službách 

zamestnanosti), alebo formou dobrovoľníckej služby (§ 52a zákona o službách zamestnanosti), 
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resp. vytvorenie pracovných miest s využitím príspevku na podporu regionálnej a miestnej 

zamestnanosti (§50i zákona o službách zamestnanosti). Vzhľadom k uvedenej téme nástrojov 

aktívnych opatrení na trhu práce poukazuje komisia aj na ďalšie možnosti využitia nástrojov 

AOTP. 

 

Daniel Dolník, predseda finančnej komisie informoval, že komisia zasadala 3 x a zaoberala sa 

úpravou rozpočtu obce na rok 2016 a výsledkom bolo Rozpočtové opatrenie č. 4/2016, 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2016, Rozpočtové opatrenie č. 6/2016, ktoré sú predmetom dnešného 

rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

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

 

 

6.   Prevod majetku obce 

 
 Starosta obce informoval, že na zasadnutí OZ dňa 30.5.2016 bol Uznesením č. 16/2016 

schválený zámer predaja obecných pozemkov v k.ú. Diviacka Nová Ves pánovi Vlastimilovi 

Pastierikovi a jeho manželke. Zámer prevodu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

a webovom sídle obce v stanovenej lehote. S využitím predmetných pozemkov obec nepočíta, 

pretože pozemky dlhodobo užíva pán Pastierik. Z tohto dôvodu požiadal predsedu návrhovej 

komisie, aby predložil návrh na uznesenie č. 22/2016: 

 

Uznesenie č. 22/2016 
Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e      v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb.   o majetku obcí (dôvod hodný osobitného zreteľa) prevod majetku obce – novovytvorené 

pozemky podľa geometrického plánu č. 38/2016-PD zo dňa 24.03.2016, vyhotoveného Geodézia 

LMPD, s.r.o., Mišíka 26, Prievidza: 

 

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

       k. ú. Diviacka Nová Ves 

 

       kupujúcim Vlastimilovi Pastierikovi a Renáte Pastierikovej, bytom Diviacka Nová Ves č. 198 

 za cenu  znaleckého posudku spolu vo výške 475,- €. 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradia kupujúci. 

 

Odôvodnenie: S využitím predmetných pozemkov obec nepočíta, pozemky dlhodobo užíva 

žiadateľ. Zosúladenie užívateľského vzťahu s právnym stavom. 

 

Po predloženom návrhu uznesenia č. 22/2016 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 22/2016 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

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

Úpravou rozpočtu obce sa od posledného zastupiteľstva starosta s ekonómkou obce a 

s finančnou komisiou zaoberali 3 x, z čoho vznikli 3 rozpočtové opatrenia. Zmenami rozpočtu boli 

poslanci OZ oboznámení na pracovnej porade.  

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

ohľadom úpravy rozpočtu obce za rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 4/2016. 
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7.1 -  Zmena rozpočtu obce na rok 2016 - Rozpočtové opatrenie obce Diviacka Nová Ves 

           č. 4/2016: 

 

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

 

   Úprava bežných výdavkov obce: 

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

  4 000 € Špeciálne služby projektu „Zhodnotenie biologicky rozložiteľného KO“                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Zvýšenie výdavku o sumu  300 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 611                       

  300 € Tarifný plat - § 54 a 50 j  

- Zvýšenie výdavku o sumu  60 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 621                           

  60  €  Poistné do VŠZP - § 54 a 50 j  

- Zvýšenie výdavku o sumu  10 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625001                     

  10 €  Nemocenské poistenie - § 54 a 50 j 

- Zvýšenie výdavku o sumu  200 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625002                  

  200 €  Starobné poistenie - § 54 a 50 j  

- Zvýšenie výdavku o sumu  40 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625004                      

  40 €  Invalidné poistenie - § 54 a 50 j 

- Zvýšenie výdavku o sumu  10 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625005                      

  10 €  Poistenie v nezamestnanosti - § 54a 50 j  

- Zvýšenie výdavku o sumu  80 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625007                      

  80 €  Rezervný fond - § 54 a 50 j  

- Zníženie výdavku o sumu 4 700 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 635006               

  4 700 € Údržba budov, objektov a ich častí 

 

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

 

Úprava príjmových finančných operácií: 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  8 000 € u  ekon. klas. 456002                                       

  8 000 € Iné príjmové fin. operácie  (prijatá fin. zábezpeka v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní) 

                                                                                                                                

Úprava výdavkových finančných operácií: 

- Zvýšenie výdavku FO o sumu  8 000 € u funk. klas.0510, ekon. klas. 819002          

  8 000 € Iné výdavkové  fin. operácie (vrátená fin. zábezpeka v zmysle zákona o verejnom  

  Obstarávaní)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SUMARIZÁCIA v € 
 

4.úprava 

Rozpočet  

po 4.úprave 

Bežné príjmy  793 324 

Vlastné príjmy RO s právnou 

subjektivitou 

 8 000 

Bežné výdavky  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 +8 000 8 966 

Výdavkové finančné operácie +8 000 113 140 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII  -104 174 

ROZPOČET CELKOM 
 2 000,00 
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Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby Rozpočtové opatrenie č.4/2016 vzali na 

vedomie. 

 
Po týchto informáciách vyzval starosta obce predsedu finančnej komisie, aby podal 

informácie ohľadom úpravy rozpočtu obce za rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 5/2016: 

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

           č. 5/2016: 

 

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

 

Úprava bežných výdavkov obce:                                                                                                                                                                                                                                                           

- Zvýšenie výdavku o sumu  2 000 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 611                       

  2 000 € Tarifný plat - § 54 a 50 j  

- Zníženie výdavku o sumu 2 000 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 635006                    

  2 000 € Údržba budov, objektov a ich častí 

 

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

 

Úprava príjmových finančných operácií o sumu 11 500 € : 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  11 500 € u  ekon. klas. 456002                                       

  11 500 € Iné príjmové fin. operácie  (prijatá fin. zábezpeka v zmysle zákona o verejnom  

  obstarávaní, prijaté finančné zábezpeky na nájomné byty) 

                                                                                                                 

Úprava výdavkových finančných operácií o sumu 11 500 €: 

- Zvýšenie výdavku FO o sumu  8 000 € u funk. klas.0510, ekon. klas. 819002          

  8 000 € Iné výdavkové  fin. operácie (vrátená fin. zábezpeka v zmysle zákona o verejnom   

  obstarávaní) 

 - Zvýšenie výdavku FO o sumu  3 500 € u funk. klas.0610, ekon. klas. 819002          

   3 500 € Iné výdavkové  fin. operácie (vrátená fin. zábezpeka za nájomné byty) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

SUMARIZÁCIA v € 
 

5.úprava 

Rozpočet 

po 5.úprave 

Bežné príjmy  793 324 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  8 000 

Bežné výdavky  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 11 500 20 466 

Výdavkové finančné operácie 11 500 124 640 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII  -104 174 

 ROZPOČET CELKOM 

  

2 000,00 
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Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 vzali na 

vedomie. 
 

 

Po týchto informáciách opäť vyzval starosta obce predsedu finančnej komisie, aby podal 

informácie ohľadom úpravy rozpočtu obce za rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 6/2016 

v zmysle návrhu Uznesenia č. 23/2016: 

 

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

           č. 6/2016: 

 

Uznesenie č. 23/2016 
Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   Rozpočtové opatrenie č. 6/2016: 

 

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

 

Úprava bežných príjmov obce o sumu 9 437 € 

 

- Zvýšenie príjmu o sumu 8 100 € u ekonom. klas. 312001                                            

  8 100 € Dotácia z MF (Riešenie havarijnej situácie na tribúne TJ) 

- Zvýšenie príjmu o sumu 37 € u ekonom. klas. 312012                                                      

  37 € Dotácia z Okresného úradu Trenčín (Príspevok na učebnice) 

- Zvýšenie príjmu o sumu 1 300 € u ekonom. klas. 312012                                               

  1 300 € Dotácia z TSK (Slávnosti rudnianskej doliny) 

    

Úprava bežných výdavkov obce o sumu 11 800 €: 

                                                                                                                                                                                                                                                           

- Zvýšenie výdavku o sumu  3 000 € u funk.  klas. 0111, ekon. klas. 637002                  

  3 000 € Výdavky na verejné obstarávanie 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 300  € u funk. klas. 0820, ekon. klas. 637004                   

  1 300 € Slávnosti rudnianskej doliny (dotácia z TSK) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 500  € u funk. klas. 0610, ekon. klas. 635006                          

  500 € Oprava v bytových domoch 

- Zvýšenie výdavku o sumu 300 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 637016                           

  300 € Prídel do sociálneho fondu 

- Zníženie výdavku o sumu 3 000 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 635006                      

  3 000 € Údržba budov, objektov a ich častí 

- Zníženie výdavku o sumu 13 900 € u funk. klas. 0810,ekon. klas. 635006                  

  13 900 € Údržba budov, objektov a ich častí (TJ) 

 

Úprava bežných výdavkov ZŠ s MŠ o sumu 37 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu  37 €    Výdavky na nákup učebníc prvouky 

 

b)  Úprava kapitálového rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2016: 

 

Úprava kapitálových  výdavkov obce o sumu 65 860 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu  16 900 € u funk.  klas. 0810, ekon. klas. 717002               

  16 900 € Riešenie havarijnej situácie na tribúne TJ (modernizácia) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 4 300 € u funk. klas. 0451, ekon. klas. 717001                     

  4 300 €  Vybudovanie novej lávky v časti obce Vrbany 

- Zvýšenie výdavku  o sumu  44 660 € u funk. klas. 0451, ekon. klas. 717002               

  44 660 € Zvýšenie bezpečnosti chodcov (z rezervného fondu)   
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c)   Úprava finančných operácií,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2016: 
 

Úprava príjmových finančných operácií o sumu 59 660 € : 

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

  15 000 € Iné príjmové fin. operácie  (Prijatá fin. zábezpeka v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní) 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  44 660 € u  ekon. klas. 454001                                       

  44 660 € Zapojenie Rezervného fondu do rozpočtu (Zvýšenie bezpečnosti chodcov) 

                                                                                                                                                                                                        

Úprava výdavkových finančných operácií o sumu 15 000 €: 

- Zvýšenie výdavku FO o sumu  15 000 € u funk. klas.0510, ekon. klas. 819002          

  15 000 € Iné výdavkové  fin. operácie (Vrátená fin. zábezpeka v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní) 

  

                                                                                                                                                                                                                                                        

SUMARIZÁCIA v € 
 

6.úprava 

Rozpočet 

po 6. úprave 

Bežné príjmy +9 437 802 761 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  8 000 

Bežné výdavky -11 800 381 660 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie            +37 301 727 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  127 374 

Kapitálové príjmy  324 000 

Kapitálové výdavky +65 860 389 860 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU  -65 860 

Príjmové finančné operácie + 59 660 80 126 

Výdavkové finančné operácie + 15 000 139 640 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII  -59 514 

 ROZPOČET CELKOM 
  

2 000,00 

 

 

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

nemal nik žiadne pripomienky, vyzval poslancov OZ k hlasovaniu za predložený návrh Uznesenia 

č. 23/2016. Následne poslanci OZ hlasovali.  

 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 bolo schválené Uznesením č. 23/2016. 

 

 

8.   Rôzne. 
 

8.1 Starosta obce informoval, že DHZ Diviacka Nová Ves predložil obci žiadosť o poskytnutie 

finančného príspevku z rozpočtu obce na materiálne zabezpečenie organizácie v oblasti svojej 

činnosti. 

 

Žiadosťou sa zaoberali poslanci OZ na pracovnej porade a dohodli sa na poskytnutí finančného 

príspevku z rozpočtu obce. 

 

Požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na Uznesenie č. 24/2016: 
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Uznesenie č. 24/2016 

Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e     Dobrovoľnému hasičskému zboru Diviacka Nová 

Ves finančný príspevok na rok 2016 vo výške 1.200,- € na vychádzkové uniformy, materiál na 

výrobu a montáž boxov pre zásahové uniformy a štartovné na hasičské súťaže. 

 

Použitie finančných príspevkov podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce na rok 

2016  a v zmysle VZN obce č. 4/2013. 

 

Po predloženom návrhu uznesenia č. 24/2016 požiadal starosta obce poslancov OZ 

k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik žiadne pripomienky, vyzval poslancov OZ k hlasovaniu.  

 

Uznesenie č. 24/2016 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

8.2   Starosta  obce ďalej informoval, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo 

výzvu ,,Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky“.  

 
Ide o poskytnutie dotácie na podporu zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie, k zníženiu 

dopravnej nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách a na ochranu 

nemotorových účastníkov cestnej premávky. 

 

Obec by žiadala dotáciu na vybudovanie technických zariadení - osadenie meračov rýchlosti 

motorových vozidiel na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd. 

Podmienkou získania dotácie je zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5% z celkových 

predpokladaných výdavkov z rozpočtu obce. 

 
Touto výzvou sa zaoberali poslanci OZ na pracovnej porade. 

 

Požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na Uznesenie č. 25/2016: 

 

Uznesenie č. 25/2016 
Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e      

1.)   predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. V PPZ 2016 ,,Podpora  

       činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky“ podľa § 2 písm. d) zákona č. 526/2010  

       Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení  

       neskorších predpisov 

2.)   spolufinancovanie projektu zo strany obce vo výške najmenej 5% z celkových  

       predpokladaných výdavkov 
 

Po predloženom návrhu uznesenia č.25/2016 požiadal starosta obce poslancov OZ 

k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik žiadne pripomienky, vyzval poslancov OZ k hlasovaniu.  

 

Uznesenie č. 25/2016 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

9.   Diskusia.  
 

V diskusii neboli zaznamenané žiadne príspevky. 
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10.   Záver. 

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

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 25.08.2016 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:       Mgr. Jana Masaryková ...................................... 

 

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

 

                           

 

 

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

                                   Ivan Kohút                 

             starosta obce 

 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 25. 08. 2016 


