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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 07. 09. 2017  
 

 

 

 

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,          

Ing. Dušan Kohút, Zuzana Tupá, Robert Žember 

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupkyňa starostu obce: Mgr. Mária Kiabová 

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

Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Jana Masaryková (PN) 

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 úprav rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2017. 

   8.  Rôzne. 

   9.  Diskusia. 

 10.  Záver. 

 
Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      

 

Uznesenie č. 36/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

 Starosta obce určil za zapisovateľku Gabrielu Mackovú. Za overovateľov zápisnice 

a uznesení určil Zuzanu Tupú a Mgr. Máriu Kiabovú. 
 

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

(Uznesenie č. 37/2017) 

 

 

 



 2 

3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

-  predseda Daniel Dolník 

-  člen Ing. Dušan Kohút 

-  člen Robert Žember 

         

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             

 

 Uznesenie č. 38/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti starostu a obecného úradu 

      od posledného zasadnutia OZ 

 
Starosta v krátkosti informoval, že od posledného zasadnutia OZ boli riešené tieto veci: 

 

- Zapojili sme sa do projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v obci 

Diviacka Nová Ves. Slovenská inovačná a energetická agentúra nás vyzvala o doplnenie ostatných 

náležitostí, ktoré bolo možné doplniť, po uzavretí výzvy. Obec veci doplnila a odoslala na riadiaci 

orgán.  

 

- Ďalej sa obec zapojila do výzvy prístavba, dostavba, obnova hasičských zbrojníc, ktorú vyhlásilo  

Ministerstvo vnútra SR. Z toho dôvodu je potrebné dnes schváliť uznesenie, ktoré je potrebné 

doplniť do 10 dní od uzatvorenia výzvy. Ide o spoluúčasť obce. 

 

- Tiež sme sa zapojili do výzvy Obstaranie záhradných kompostérov. Je potrebné dnes schváliť 

uznesenie, ktoré treba doplniť k žiadosti. Ide o spoluúčasť obce.  

 

- Akcia Zníženie energetickej náročnosti objektu OcÚ a kultúrneho domu momentálne prebieha.  

 

- Boli ukončené práce v MŠ: rekonštrukcia sociálnych zariadení na obidvoch poschodiach. 

Vymenené sú vnútorné rozvody vody a elektroinštalácie. Tiež sú nové obklady, umývadlá, WC     

a osadené sú obložkové dvere.  

 

- Boli ukončené práce na novom chodníku pri hornej autobusovej zástavke, osadené lavičky           

a tabuľa s cestovným poriadkom a nové bezpečnostné zábradlie.  

 

- Bola vykonaná rekonštrukcia miestneho rozhlasu v časti obce Vrbany v hodnote 7 230,12 €. 

 

- Bolo vymenené nové obojstranné zábradlie pri pekárni ALF Dražkovičová v hodnote 2 500 €. 

 

- Do sály KD boli zakúpené nové konferenčné stoličky v počte 130 ks v hodnote 5 406,24 €. 

 

- V obci boli doplnené 3 stĺpy pre verejné osvetlenie: 2 na prekládku káblov od OcÚ, 1 slúži na 

osvetlenie priestoru v časti za hasičskou zbrojnicou v hodnote 4 197,60 €  

 

 Záverom správy starostu obce poďakoval starosta predsedníčke kultúrnej komisie, jej 

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

sponzorom, ktorí venovali do tomboly pekné ceny a všetkým účinkujúcim, ktorí svojím 

vystúpením spríjemnili 14. ročník Novianskych dní. Starosta verí, že tohtoročné Novianske dni 

boli úspešné a na budúci rok sa opäť všetci stretneme na 15. ročníku Novianskych dní. 
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Tiež poďakoval zamestnancom obce, zástupkyni starostu, poslancom OZ a kontrolórovi obce za 

ich prácu. 

 

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

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú úpravu vzali na vedomie           

a zahlasovali. (uznesenie č. 39/2017) 

 

 

5.  Správu predsedov komisií pri OZ o činnosti komisií od posledného  

     zasadnutia OZ 
 
Starosta obce vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby informovali o ich činnosti. 

 

Zuzana Tupá, predsedníčka KKVMaŠ podala tieto informácie:    
Od posledného zasadnutia OZ uskutočnila komisia jedno zasadnutie na ktorom s miestnymi 

organizáciami (o.z. Kreativ štúdio, ZO SZZP, DHZ a TJ Družstevník) prerokovali organizáciu  

podujatia: Novianske dni 2017.  Podujatie sa uskutočnilo 18.-20.08.2017 s podporou TSK.    

Členovia KKVMaŠ pripravili aj turistickú akciu Veľký Plešivec – Čachtický hrad v termíne 

23.07.2017. 

 

Ing. Dušan Kohút, predseda stavebnej komisie informoval: 

Komisia od posledného zastupiteľstva neuskutočnila rokovanie. Členovia komisie priebežne 

konzultovali rozpracované projekty obce na základe aktuálnych potrieb. 

 
Daniel Dolník, predseda finančnej komisie informoval, že komisia zasadala 2 x a zaoberal sa 

úpravou rozpočtu obce na rok 2017 a výsledkom boli 2 rozpočtové opatrenia: 

- Rozpočtové opatrenie č. 6/2017, 

- Rozpočtové opatrenie č. 7/2017, 

ktoré sú predmetom dnešného rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

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

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal poslancov, aby takto predložené správy vzali na vedomie 

a zahlasovali. (uznesenie č. 40/2017) 

 

 

6.   Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol  

       
PhDr. Róbert Géczy podal nasledovné informácie: 

 

  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 - august 2017.  Kontrolná činnosť a kontroly  boli  vykonané na základe  

schváleného plánu  kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce  na II. polrok 2017.  

 

Plnenie úloh,  spolupráca pri vypracovaní  základných organizačných pravidiel, smerníc 

obce a VZN, vzdelávanie: 

 

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

- Správa o činnosti a výsledku kontrol. 

- Spolupráca pri návrhu Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o určení miest  

     na umiestňovanie volebných plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani. 
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- Účasť na poradách poslancov a zasadnutí OZ. 

 

Kontrolná činnosť 

 

Inventúra pokladne: 

 

 Inventúru pokladne  vykonala 31. 7. 2017 inventarizačná komisia v zložení  hlavný 

kontrolór  obce, referentka OcÚ za prítomnosti zodpovednej pracovníčky. Inventarizáciou bolo 

zistené, že výška peňažných prostriedkov v pokladnici obce súhlasí s ich účtovným stavom 

v pokladničnej knihe. O vykonanej inventúre je vypracovaný podrobný zápis podpísaný členmi 

komisie i zodpovednou pracovníčkou. 

 

Kontrola  dodržiavania zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v roku 2016: 

 

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 roka 2016 obec nevykonala platbu v hotovosti nad limit stanovený v § 4 ods. 1 

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

 

Kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v I. polroku 2017: 

 

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

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

     Ku kontrole boli predložené cestovné príkazy vyhotovené v mesiacoch január až jún 2017 

v počte 13. 

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

náhrady – starosta obce a zamestnankyne obce. 

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

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

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

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

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

zamestnávateľa, 

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

cestovné náhrady, stravné, parkovanie. 

- pri vyúčtovaní cestovných nákladov nedošlo k neoprávnenému poskytnutiu cestovných náhrad    

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

osobami   a ich výška súhlasí s účtovnou evidenciou v pokladničnej knihe. 

 Obec pri poskytovaní cestovných náhrad postupovala v súlade so  zákonom č. 283/2002 Z. 

z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

 

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

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú správu o kontrolnej činnosti  
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vzali na vedomie a zahlasovali.   (Uznesenie č. 41/2017) 

 

 

7.   Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2017 
 

 

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

ohľadom úpravy rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 6/2017: 

 

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

 

Úprava bežných príjmov  o sumu 1 900 € 

- Zvýšenie príjmov o sumu 1 400 € u ekon. klasifikácii 312001                                   

  1 400 € Dotácia z TSK „Novianske dni 2017“ 

- Zvýšenie príjmov o sumu 270 € u ekon. klasifikácii 221004                                         

   270 € Správne poplatky   

- Zvýšenie príjmov o sumu 230 € u ekon. klasifikácii 292027                                          

  230 € Vysporiadanie finančného zostatku Rokoš-Chotoma                                                                                                                                           

                                                                                                                      

Úprava bežných výdavkov  o sumu  1 900 €  

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 400 €, funkč.  klas. 0820, ekon. klas. 637004              

  1 400 €  Všeobecné služby „Novianske dni“ 

- Zvýšenie výdavku o sumu 500 €, funkč. klas. 0640, ekon. klas. 637004                      

  500 €  Verejné osvetlenie – všeob. služby  

                                             

SUMARIZÁCIA v € 
 

6.úprava 

Rozpočet po 

6. úprave 

Bežné príjmy 1 900 818 355 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  9 500 

Bežné výdavky 1 900 395 655 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  288 115 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  144 085 

Kapitálové príjmy  913 400 

Kapitálové výdavky  1 175 660 

BILANCIA KAPITÁL. ROZPOČTU  -262 260 

Príjmové finančné operácie  279 315 

Výdavkové finančné operácie  161 140 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  118 175 

 ROZPOČET CELKOM 
 0 

 

 

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

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú úpravu rozpočtu obce na rok 

2017 - Rozpočtovým opatrením č. 6/2017  vzali na vedomie a zahlasovali.  

(Uznesenie č. 42/2017) 

 

 

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

ohľadom úpravy rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 7/2017: 
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  Uznesenie č. 43/2017 
Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e     zmenu rozpočtu obce na rok 2017 - Rozpočtovým 

opatrením obce Diviacka Nová Ves č. 7/2017 nasledovne: 

 
1. Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2017: 

 

Úprava bežných príjmov  o sumu 13 230 € 

- Zvýšenie príjmov o sumu 6 000 € u ekon. klasifikácii 331013                                   

  6 000 € Daň za komunálne odpady 

- Zvýšenie príjmov o sumu 1 500 € u ekon. klasifikácii 221004                                    

  1 500 € Správne poplatky   

- Zvýšenie príjmov o sumu 1 000 € u ekon. klasifikácii 223001                                    

  1 000 € Poplatky a platby za tovary a služby                                                                                                                                           

- Zvýšenie príjmov o sumu 4 730 € u ekon. klasifikácii 111003                                    

  4 730 € Výnos z podielových daní                                                                                                                                          

                                                                                                                      

Úprava bežných výdavkov  o sumu  11 010 €  

- Zvýšenie výdavku o sumu 80 €, funkč.  klas. 0111, ekon. klas. 632004                       

  80 €  Komunikačná infraštruktúra 

- Zvýšenie výdavku o sumu 400 €, funkč. klas. 0111, ekon. klas. 637005                    

  400 €  Špeciálne služby – verejné obstarávanie „ Obstaranie záhradných kompostérov“ 

- Zvýšenie výdavku o sumu 20 €, funkč. klas. 0111, ekon. klas. 637012                          

  20 €    Poplatky - SOZA 

- Zvýšenie výdavku o sumu 40 €, funkč. klas. 0320, ekon. klas. 634001                          

  40 €  Požiarna ochrana – palivo 

- Zvýšenie výdavku o sumu 500 €, funkč. klas. 0412, ekon. klas. 611                             

  500 €  Tarifný plat - § 54 

- Zvýšenie výdavku o sumu 20 €, funkč. klas. 0412, ekon. klas. 625002                           

  20 € Starobné poistenie - § 54 

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 €, funkč. klas. 0620, ekon. klas. 634001                      

  200 €  Rozvoj obce – pohonné hmoty 

- Zvýšenie výdavku o sumu 4 000 €, funkč. klas. 0640, ekon. klas. 635006                

  4 000 €  Verejné osvetlenie – výmena stĺpov verejného osvetlenia 

- Zvýšenie výdavku o sumu 40 €, funkč. klas. 0810, ekon. klas. 633006                          

  40 € Športové služby – materiál 

- Zvýšenie výdavku o sumu 300 €, funkč. klas. 0830, ekon. klas. 635004                      

  300 €  Oprava miestneho rozhlasu 

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 410 €, funkč. klas. 0111, ekon. klas. 633001                

  5 410 € Nákup stoličiek do kultúrneho domu 

 

 Úprava bežných výdavkov ZŠ s MŠ o sumu  2 220 €  

 - Zvýšenie výdavku o sumu 2 220 €                                                                                   

   2 220 € Tarifný plat a odvody od septembra – ŠKD, MŠ a ŠJ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                        

SUMARIZÁCIA v € 
 

7. úprava 

Rozpočet po 

7. úprave 

Bežné príjmy 13 230 831 585 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  9 500 

Bežné výdavky 11 010 406 665 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie           2 220 290 335 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  144 085 
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Kapitálové príjmy  913 400 

Kapitálové výdavky  1 175 660 

BILANCIA KAPITÁL. ROZPOČTU  -262 260 

Príjmové finančné operácie  279 315 

Výdavkové finančné operácie  161 140 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  118 175 

 ROZPOČET CELKOM 
 0 

 

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

nik žiadne pripomienky, vyzval ich, aby zahlasovali za schválenie 

(Uznesenie č. 43/2017) 

 

 

8.   Rôzne 

 
        Nasledovnými návrhmi uznesení boli poslanci OZ oboznámení na pracovnej porade:  

 

8.1   Predloženie žiadosti o NFP „ Novostavba prístrešku pre hasičskú techniku" 

 

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

 

Uznesenie č. 44/2017 
Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e  

a) Predloženie žiadosti o NFP na základe výzvy č. VII Prezídia Hasičského a záchranného zboru 

2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

b) Projekt „ Novostavba prístrešku pre hasičskú techniku" 

c) Výšku spolufinancovania vo výške 5%, čo tvorí 1 504,51 EUR  z celkového rozpočtu 

projektu  30 090,07 EUR.  

 

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

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

  

Uznesenie č. 44/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

8.2    Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Obstaranie záhradných kompostérov na  

           predchádzanie vzniku  BRKO v obci Diviacka Nová Ves“ 

 

Uznesenie č. 45/2017 
Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e 

 

a)  predloženie žiadosti o NFP s názvom „Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie  

     vzniku  BRKO v obci Diviacka Nová Ves“ 

b)  spolufinancovanie vo výške 5%, čo tvorí 4 494,95 EUR  z celkových oprávnených výdavkov   

     projektu 89 899,00 EUR  

 

     - kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23 
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      Po predloženom návrhu uznesenia č. 45/2017 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 35/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

8.3   Zámer odpredaja obecného pozemku 

 

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

 

Uznesenie č. 46/2017 
Obecné zastupiteľstvo     

    
I.   s c h v a ľ u j e   zámer odpredať Petrovi Pastierikovi, bytom Diviacka Nová Ves č. 123 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvod hodný osobitného 

zreteľa)  novovytvorený pozemok  podľa geometrického plánu č. 56/2017-PD zo dňa 16.08.2017, 

vyhotoveného Geodézia LMPD, s.r.o., Mišíka 26, Prievidza: 
 

 C - KN, parcela č. 130/4 – zastavaná plocha vo výmere 68 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. 

                                 

 Po predloženom návrhu uznesenia č. 46/2017 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 46/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 
8.4   Predaj obecného pozemku 

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

 
Uznesenie č. 47/2017 
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 - novovytvorený 

pozemok podľa geometrického plánu č. 146/2017 zo dňa 19.06.2017, vyhotoveného Geoslužba 

Prievidza s.r.o., Mišíka 19A, Prievidza: 

 

 pozemok C - KN, parcela č. 352/2 – zastavaná plocha vo výmere 134 m², k. ú. Vrbany 

 
kupujúcim Romanovi Barborkovi, bytom Diviacka Nová Ves č. 408 a Miroslavovi Barborkovi, 

bytom Diviacka Nová Ves č. 423 za cenu  znaleckého posudku spolu vo výške 700,- €. 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradia kupujúci. 
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Odôvodnenie: S využitím predmetných pozemkov obec nepočíta, pozemky dlhodobo užíva 

žiadateľ. Zosúladenie užívateľského vzťahu s právnym stavom. 

 
 Po predloženom návrhu uznesenia č. 47/2017 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 47/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

8.5   Darovacia zmluva - rod. dom + príslušné parcely 

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

 
Uznesenie č. 48/2017 
Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e     Darovaciu zmluvu uzavretú medzi darcami Štefan 

Kohút, bytom Šuleková č. 869/23, Prievidza, Ján Kohút, bytom , M. Rázusa č. 856/32,  Prievidza, 

Eva Makaiová, bytom Ciglianska cesta 2642/8D,  Prievidza 1 - Staré Mesto, a obdarovaným Obec 

Diviacka Nová Ves, ktorou darcovia darovali obdarovanému Obci Diviacka Nová Ves svoje 

spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach v katastrálnom území Vrbany, a to C-KN 

 

parcela číslo 86/1   Zastavané plochy a nádvoria o výmere   425 m2 

parcela číslo 86/2   Záhrady               o výmere   113 m2                                             

parcela číslo 87      Zastavané plochy a nádvoria      o výmere   940 m2 

a stavba                  rodinný dom - súpisné číslo 296 na parcele číslo 86/1 

 
      Po predloženom návrhu uznesenia č. 48/2017 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 48/2017 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

9.   Diskusia  
 

V diskusii boli zaznamenané tieto príspevky: 

 

Zuzana Tupá, poslankyňa OZ poďakovala v  mene základnej a materskej školy za krásne 

zrekonštruované sociálne zariadenia na oboch poschodiach v budove materskej školy. 

Pedagógom, deťom a aj rodičom sa to veľmi páči. 

 

Keďže do diskusie sa už nikto ďalší z prítomných nezapojil, starosta obce poďakoval 

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

 

 

10.   Záver 
 

 

 Keďže sa do diskusie už nik neprihlásil, starosta obce ukončil rokovanie obecného 

zastupiteľstva poďakovaním sa za účasť všetkým zúčastneným.  
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V Diviackej Novej Vsi, dňa:  27.06.2017 

 

 

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

 

 

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

 
         Mgr. Mária Kiabová ...................................... 
 

                           

 

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 07. 09. 2017 


