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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 22. 10. 2015.  
 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 19:50 hod. 

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

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

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupkyňa starostu obce: Mgr. Mária Kiabová  

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Gabriela Macková 

Ostatní prítomní: 4 občania 

 

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 predsedov komisií o činnosti. 

6.  Návrh úpravy rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2015. 

7.  Rôzne. 

8.  Diskusia. 

9.  Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 31/2015 

 

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 Daniel Dolník 

-  člen Ing. Dušan Kohút 

-  členka Mgr. Mária Kiabová 

         

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      viď. Uznesenie č. 32/2015 
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4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu 

 

 Starosta predložil nasledovnú správu: 

 

V mesiaci jún bol zrealizovaný kamerový systém v počte 10 ks kamier v okolí obecného 

úradu, pri rímsko-katolíckom kostole a na oboch cintorínoch v celkovej hodnote 10.012,80 €. 

Z toho 8 000 € bola nenávratná dotácia. Nakoľko sa obec zapojila do výzvy cez Ministerstvo 

pôdohospodárska SR a bola úspešná, ďalší kamerový systém bol zrealizovaný v septembri v 

celkovej hodnote 35.787,60 €. V tomto prípade obec musela všetko zafinancovať zo svojich 

prostriedkov a následne požiadala o refundáciu 15.októbra 2015. Do ôsmych týždňov  obci budú 

refundované náklady vo výške 32 142, 20 € a v budúcom roku zostatok. Znamená to, že obec by 

to nemalo stáť žiadne finančné prostriedky. 

 

Ďalej bolo zrealizované rozšírenie verejného osvetlenia. Jedná sa o priechod pre chodov 

a nástupné plochy pri ZŠ, taktiež pri cintoríne vo Vrbanoch vo výške 9.666 €. 

 

Pri základnej škole bol vybudovaný priechod pre chodcov v celkovej hodnote 32.254,86 € . 

Pri jeho realizácii bolo potrebné dať vypracovať projekt elektroinštalácie vo výške 120,- €, 

vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení vo výške 55,20 €, inžinierska činnosť vo výške 

500 €, výsadba zelene vo výške 1.081,40 € a 459,50 €,  zhotovenie zábradlia vo výške 4.533,60 € 

a  osadenie dopravného značenia vo výške 453,49 €. Celková suma celého územia v dnešnej 

podobe činí 39.458, 05 €. Územie je veľmi pekné a hlavne bezpečné. 

 

Obec sa zaoberala aj rekonštrukciou tribúny, kde stavebná komisia s členmi TJ dôsledne 

zvážia, čo sa za nenávratný finančný príspevok, ktorý sme získali z Ministerstva financií SR vo 

výške 8.000,- €, zrealizuje.  

 

Obec sa zapojila do vyhlásenej výzvy  Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov vrátane zatepľovania. Bolo potrebné zosumarizovať všetky náležitosti na základe 

výzvy z Environmentálneho fondu Bratislava. Všetky náležitosti sú skompletizované, čakáme, do 

akej miery bude obec úspešná. 

 

Takisto sa obec zapojila do projektu odstraňovania čiernych skládok, ale žiaľ neúspešne. 

V budúcom roku by mala byť vyhlásená nová výzva, tak to skúsime opäť. Bolo veľmi veľa obcí, 

ktoré o dotáciu žiadali. Nedalo sa vyhovieť všetkým. 

 

Ministerstvo hospodárstva SR obci schválila žiadosť o NFP NA modernizáciu verejného 

osvetlenia v obci, vo výške 124.479,91 €. Momentálne sa čaká na podpis zmluvy s ministerstvom 

hospodárstva. Realizácia bude nasledovná: obec celú akciu zrealizuje z vlastných finančných 

prostriedkov a následne požiada o refundáciu tejto sumy. Obec zaplatí 5 % spoluúčasť 

a neoprávnené náklady, ktoré neboli na realizáciu priznané. Ide asi o ďalších 5 %.  Nakoľko obec 

nedisponuje s finančnými prostriedkami vo výške 124.479,91 €, požiada VÚB o preklenovací 

medziúver vo výške 60.000  € na dobu 3 mesiacov. 

 

V poslednom období prebehlo viacero stretnutí so StVS a. s., B. Bystrica ohľadom 

budovania kanalizácie v našej obci. Zmluva o budúcej zmluve a Zmluva o spolupráci sú 

obojstranne podpísané. Následne StVS rozposlala  Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena majiteľom pozemkov, cez ktoré pôjde kanalizačné potrubie. Pán Miroslav Vavro, bytom 

Diviacka Nová Ves č. 395 a Ing. Mariana Brázdová, bytom Diviacka Nová Ves č. 459 obci 

oznámili, že Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nepodpíšu. Na základe 

uvedeného nie je možné vydať stavebné povolenie a takisto nie je možné podať žiadosť o NFP na 

budovanie kanalizácie v obci. 

 



 3 

Ďalej sa obec zapojila do vyhlásenej výzvy v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva       

(zberný dvor) prostredníctvom Environmentálneho fondu Bratislava. Sumarizujú sa všetky 

náležitosti a materiál potrebný k podaniu žiadosti o finančný príspevok.  

 

Blíži sa vianočné obdobia a obec sa rozhodla zakúpiť vianočné osvetlenie vo výške           

1.572, 13 €. 

 

V septembri skončil § 54 cez ktorý sme zamestnávali Lomnického Milana, Cígera Milana 

a Struhára Samuela. Momentálne máme cez § 10 len p. Vojtku a p. Žembera. 

 

V obci sa kosia a hrabú verejné priestranstva, aby bola obec krajšia.    

 

Starosta na záver poďakoval kultúrnej a sociálnej komisii za vykonanú prácu pri 

uskutočnení Novianskych dní a za prípravu posedenia k úcte starším. Poďakoval všetkým 

predsedom komisií, poslancom OZ, členom komisií, kontrolórovi obce a zamestnancom obce za 

ich činnosť. 

 

Správu starostu obce o činnosti vzalo OZ na vedomie. 

 

 

5.   Správa predsedov komisií o činnosti 
 

Daniel Dolník, predseda finančnej komisie oznámil, že komisia zasadala 2 x kde sa zaoberala 

zmenou rozpočtu obce na rok 2015 a prípravou rozpočtových opatrení. 

 

Ing. Igor Hanuska, člen stavebnej komisie povedal, že so starostom obce priebežne konzultovali 

prípravu projektov. Obec získal z Ministerstva financií SR 8.000,- € na rekonštrukciu tribúny 

pričom predpokladané náklady na celú rekonštrukciu by boli vo výške cca 15.000,- € bez DPH. 

Dofinancovala by to obec z vlastného rozpočtu. Išlo by o rekonštrukciu šatní a zasadacej 

miestnosti – zateplenie stropov, výmena elektrických rozvodov, osvetlenia, výmena PVC podláh, 

vymaľovanie priestorov. Všetky plánované práce ešte dôsledne zvážia. 

 

Zuzana Tupá, predsedníčka kultúrnej komisie a Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka sociálnej 

komisie oznámili, že obe komisie sa spoločne podieľali na príprave Novianskych dní, uskutočnení 

tanečnej zábavy a príprave posedenia pre občanov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 

 

Poslanci OZ uvedené správy vzali na vedomie. 

 

 

 6.  Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2015  

 

 6.1 Starosta požiadal predsedu finančnej komisie Daniela Dolníka, aby predložil zmenu  

            úpravy rozpočtu obce na rok 2015  Rozpočtovým opatrením č. 6/2015 nasledovne: 

 

Úprava bežného rozpočtu,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2015: 

 

Úprava bežných príjmov o sumu 8 600 € 

- Zvýšenie príjmov o sumu  8 000 € u ekon. klasifikácii: 312001               

     8 000 € Dotácia z MF SR na riešenie havarijnej situácie na majetku obce – tribúna TJ 

- Zvýšenie príjmov o sumu 100 € u ekon. klasifikácii: 121003          

     100  € Daň z bytov 

- Zvýšenie príjmov o sumu 500 € u ekon. klasifikácii: 121001                                          

     500 € Daň z pozemkov 
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  Úprava bežných výdavkov o sumu 8 600 € 

- Zvýšenie výdavku o sumu  8 000 € u funk. klas. 0810, ekon. klas. 635006                                                            

8 000 €  Oprava tribúny TJ (dotácia z MF SR)                                                                     

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

60 €   Pracovné pomôcky - zmena kódu zdroja  podľa usmernenia ÚPSVaR  

(dotácia z ESF) 

 

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

10 € Pracovné pomôcky – zmena kódu zdroja podľa usmernenia z ÚPSVaR  

(dotácia zo ŠR)   

- Zvýšenie výdavku o sumu  10 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 637015                                                                   

10 €   Poistné - zmena kódu zdroja  podľa usmernenia ÚPSVaR (dotácia z ESF) 

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

5 €  Poistné  – zmena kódu zdroja podľa  usmernenia z ÚPSVaR (dotácia zo ŠR) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  500 € u funk.  klas. 0510, ekon. klas. 637012                                      

500 € Poplatok za uloženie VOK 

- výšenie výdavku o sumu  15 € u funk.  klas. 0840, ekon. klas. 611                                            

15 € Odmena za starostlivosť o vojnové hroby (dotácia z Okresného úradu Trenčín)  

 

SUMARIZÁCIA v € Úprava 
Rozpočet 

po 6. úprave 

Bežné príjmy + 8 600 654 760 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  8 000 

Bežné výdavky + 8 600 338 283 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie   

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU                  73 229 

Kapitálové príjmy  102 760 

Kapitálové výdavky  170 220 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU                -67 460 

Príjmové finančné operácie  39 371 

Výdavkové finančné operácie  45 140 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII                  -5 769 

ROZPOČET CELKOM                        0 

       

Zmenu rozpočtu obce na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 6/2015 vzalo OZ na vedomie. 

 

6.2   Starosta opäť požiadal predsedu finančnej komisie Daniela Dolníka, aby predložil zmenu   

           úpravy rozpočtu obce na rok 2015  Rozpočtovým opatrením č. 7/2015 nasledovne: 
 

a) Úprava bežného rozpočtu,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2015: 

 

Úprava bežných príjmov o sumu 5 200 € 

- Zvýšenie príjmov o sumu  4 200 € u ekon. klasifikácii: 312001                                   

4 200 € Transfer z ÚPSVaR (ESF) - § 54 

                                                                                                   

- Zvýšenie príjmov o sumu 1 000 € u ekon. klasifikácii: 312001                                   

1 000  € Transfer z ÚPSVaR (ŠR) - § 54 
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Úprava bežných výdavkov o sumu 5 200 € 

- Zvýšenie výdavku o sumu  1 500 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 632001                 

1 500 €  Elektrická energia                                                                    

- Zvýšenie výdavku o sumu  600 € u funk.  klas. 0111, ekon. klas. 633002                      

600 €   Výpočtová technika (PC) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  3 000 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 611                      

3 000 €  Tarifný plat - § 54 (dotácia z ESF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 2 800 € u funk. klas. 0111, ekon. klas 637005                  

2 800 €  Služby externého manažmentu „Kamerový systém“ 

- Zvýšenie výdavku o sumu  100 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625002                      

100 € Dôchodkové poistenie - § 54 (dotácia z ESF) 

- Zníženie výdavku o sumu 2 800 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 635006                   

2 800 € Rutinná a štandardná údržba budov 

 

b) Úprava kapitálového rozpočtu,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2015: 

 

Úprava kapitálových výdavkov 

- Zvýšenie výdavku o sumu 500 € u funk. klas. 0451, ekon. klas. 716                        

500 €  Spracovanie projektu „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste II/574 pri ZŠ“    

- Zvýšenie výdavku o sumu 6 000 € u funk. klas. 0640, ekon. klas. 716                         

6 000 € Prípravná a projektová dokumentácia „ Rekonštrukcia a modernizácia verejného 

osvetlenia“   

- Zníženie výdavku o sumu 6 500 € u funk. klas. 0520, ekon. klas. 717002                  

6 500 € Realizácia ČOV                                                            

 

SUMARIZÁCIA v € Úprava 
Rozpočet  

po 7. úprave 

Bežné príjmy +5 200 659 960 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou   

Bežné výdavky + 5 200 343 483 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie   

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU             73 229 

Kapitálové príjmy   

Kapitálové výdavky   

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU            -67 460 

Príjmové finančné operácie   

Výdavkové finančné operácie   

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII             -5 769 

 ROZPOČET CELKOM 
 

               0 

 

        Zmenu rozpočtu obce na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 7/2015 vzalo OZ na vedomie. 

 

6.3  Starosta znova požiadal predsedu finančnej komisie Daniela Dolníka, aby predložil zmenu 

         úpravy rozpočtu obce na rok 2015  Rozpočtovým opatrením č. 8/2015 nasledovne: 

 

1. Úprava bežného rozpočtu,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2015: 

 

Úprava bežných príjmov o sumu 500 €: 

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

            500 € Správne poplatky                                                                                     
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Úprava bežných výdavkov o sumu 500 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu  20 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 637037     

            20 € Vratka BT – príspevok na učebnice z OÚ Trenčín    

- Zvýšenie výdavku o sumu 30 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 633002                      

30 € Výpočtová technika                                               

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

500 €   Tarifný plat - § 54 (dotácia zo ŠR) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  300 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 621                      

300 €   Poistné do VŠZP - § 54 (dotácia z ESF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  50 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 621                          

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

- Zvýšenie výdavku o sumu  400 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625002                

400 €   Starobné poistenie - § 54 (dotácia z ESF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  30 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625003                    

30 €   Úrazové poistenie - § 54 (dotácia z ESF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  90 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625004                     

90 €   Invalidné poistenie - § 54 (dotácia z ESF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  20 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625004                     

20 €   Invalidné poistenie - § 54 (dotácia zo ŠR) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  40 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625005                     

40 €   Poistenie v nezamestnanosti - § 54 (dotácia z ESF) 

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

10 €   Poistenie v nezamestnanosti - § 54 (dotácia zo ŠR) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  130 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625007                 

130 €  Rezervný fond - § 54 (dotácia z ESF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  20 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625007                     

20 €  Rezervný fond - § 54 (dotácia zo ŠR) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  300 € u funk.  klas. 0640, ekon. klas. 634002                 

300 €  Verejné osvetlenie – dopravné služby 

- Zvýšenie výdavku o sumu 50 € u funk. klas. 0840, ekon. klas. 632001                       

50 €  Elektrická energia – dom smútku 

- Zníženie výdavku o sumu 1 490 € u funk. kla. 0111, ekon. klas. 635009                

1 490 € Štandardná údržba budov 

 

2. Úprava kapitálového rozpočtu,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 

2015: 

 

Úprava kapitálových výdavkov o sumu 38 576 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu  6 000€ u funk. klas. 0451, ekon. klas. 717001                   

6 000 €   Cestná doprava – dielo  „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste II/574 pri ZŠ“    

- Zvýšenie výdavku o sumu 38 576 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 713005               

35 800 € Špeciálne stroje a zariadenia (kamerový systém) 

- Zníženie výdavku o sumu 3 224 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 717002                    

3 224 € Rekonštrukcia a modernizácia    

                                                        

3. Úprava finančných operácií,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2015: 

 

Úprava príjmových finančných operácií o sumu 38 576 €: 

- Zvýšenie príjmových FO o sumu  38 576 € u  ekon. klas. 454001                               

38 576 €   Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu  

(Kamerový systém v obci Diviacka Nová Ves) 
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 SUMARIZÁCIA v € Úprava 
Rozpočet  

po 8.úprave 

Bežné príjmy +500 660 460 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  8 000 

Bežné výdavky +500 343 983 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  251 248 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  73 229 

Kapitálové príjmy  102 760 

Kapitálové výdavky +38 576 208 796 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU  -106 036 

Príjmové finančné operácie +38 576 77 947 

Výdavkové finančné operácie  45 140 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII  32 807 

 ROZPOČET CELKOM  0 

 
 Starosta vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže nemal nikto pripomienky, požiadal 

predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh Uznesenie č. 33/2015. Starosta dal o ňom 

hlasovať. Uznesenie č. 33/2015 bolo jednohlasne prijaté. 
 

 

7.   Rôzne 

 
7.1 Starosta prítomných informoval stručne informoval o potrebe prijatia prekleňovacieho 

úveru na predfinancovanie nákladov  investičnej akcie ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného 

osvetlenia v obci Diviacka Nová Ves“ vo výške 60 000,- €.  

  

Požiadal hlavného kontrolóra obce, aby k tomuto podal stanovisko. Ten sa ujal slova: 

 

Na základe výzvy MH SR na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky (NFP) 

zo štrukturálnych fondov Európskej únie na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia        

v mestách a obciach sa obec Diviacka Nová Ves rozhodla podať žiadosť o NFP a súhlasiť              

s  podmienkami poskytnutia tejto pomoci. 

 

Jednou s podmienok bolo aj  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu   vo výške 5 %   a predfinancovanie 50 % nákladov ešte pred poskytnutím 

NFP, čo si zo strany obce vyžaduje ďalší jednorázový výdavok. 

Obec bola v tomto projekte úspešná a NFP jej bol schválený. Z tohto dôvodu sa obec 

rozhodla predfinancovať 50 % nákladov na realizáciu projektu formou prijatia prekleňovacieho 

úveru  v komerčnej banke vo výške 60 000,- € 

Prijatie úveru som preveroval z dvoch pozícií, a to dodržanie § 17 a § 14 zákona č. 583/2004    

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

 

Obec môže v zmysle § 14 zákona vykonať rozpočtové opatrenia  vo finančných operáciách 

do 31. augusta príslušného rozpočtového roka. Obec  môže po tomto termíne vykonávať                

v priebehu rozpočtového roka len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu 

obce, s výnimkou zmien rozpočtu z dôvodu potreby úhrady výdavkov na odstránenie havarijného 

stavu majetku obce, výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou 

mimoriadnou okolnosťou alebo výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov 

Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska 

územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí 

grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi. 
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Obec  môže v zmysle § 17 zákona na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje 

financovania, len ak 

a) celková suma dlhu obce  neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov  

predchádzajúceho rozpočtového roka a 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov  

neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

 

Celkovou sumou dlhu obce  sa  rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín 

návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských 

záväzkov obce. 

Do celkovej sumy dlhu obce  sa okrem iného nezapočítavajú záväzky z pôžičky 

poskytnutej  zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov               

i z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie 

spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, najviac v sume poskytnutého 

nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok  sa nezapočítava ani suma ich 

jednorazového predčasného splatenia. 

Z uvedeného vyplýva, že plánované prijatie úveru na predfinancovanie nákladov 

investičnej akcie: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Diviacka Nová Ves“ 

sa nezarátava do celkovej sumy dlhu obce, a preto by nebolo  potrebné skúmať či celková  suma 

dlhu obce neprekročí 60 %  bežných príjmov z predchádzajúceho roka. 

 

Napriek tomu hlavný kontrolór obce  preveril prijatie tohto úveru a konštatuje: 

 bežné príjmy za rok 2014 mala obec vo výške 655 439,53 €, 

 obec má prijatý komerčný úver na vybudovanie infraštruktúry nájomných obecných bytov, 

ktorého zostatok k 9/2015 je 110 399,05 € čo je 16,8 % bežných príjmov z roku 2014, 

 ročná splátka istiny z prijatého úveru vrátane úhrady výnosov je  19 752,- €  čo je 3 % 

bežných príjmov z roku 2014, 

 prijatím úveru vo výške 60 000,- € by sa dlh obce zvýšil na 170 399,05 € čo je 25,9 % 

bežných príjmov z roku 2014. 

 

           Na základe preverenia týchto skutočností obec prijatím takéhoto úveru neporuší pravidlá  

používania návratných zdrojov financovania uvedené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  Zmenou rozpočtu obce obec neporuší ani § 

14 ods. 3zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam prekleňovací úver na 

predfinancovanie nákladov  investičnej akcie ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného 

osvetlenia v obci Diviacka Nová Ves“ vo výške 60 000,- € prijať. 

 

Poslanci OZ vzali uvedené stanovisko HKO na vedomie. 

 

Požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. Starosta dal následne 

o ňom hlasovať: 

 

Uznesenie č. 34/2015 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e     prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 60 000,- EUR 

na spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Diviacka Nová Ves a so 

zabezpečením úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky dlžníka a podpísania dohody 

o vyplňovacom práve k blankozmenke. 

 

 Uznesenie č. 34/2015 bolo jednohlasne prijaté. 

 

7.2    Starosta informoval, že v kotolni v nájomnej bytovke sa pokazilo čerpadlo a z dôvodu jeho  

          opravy je potrebné prijať nasledovné uznesenie: 
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Uznesenie č. 35/2015 

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   prevod finančných prostriedkov z fondu prevádzky, 

údržby a opráv do rozpočtu vo výške 1.000,- € a ich použitie na opravu v nájomných bytoch. 

 

 Uznesenie č. 35/2015 bolo jednohlasne prijaté. 

 

7.3   Starosta informoval, že obec chce finančne prispievať viac každému narodenému dieťaťu  

         s trvalým pobytom v obci Diviacka Nová Ves od 1. januára 2015 a preto je potrebné prijať  

         nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 36/2015 

Obecné zastupiteľstvo   r u š í  Uznesenie č. 10/2012 zo dňa 28. 02. 2012, ktorým obecné 

zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok z  rozpočtu obce vo výške 35,-€ každému 

novonarodenému dieťaťu s trvalým pobytom v obci Diviacka Nová Ves od 1. januára 2010. 

 

 Uznesenie č. 36/2015 bolo jednohlasne prijaté. 

 

Uznesenie č. 37/2015 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e     finančný príspevok z  rozpočtu obce vo výške 100,-€  

každému narodenému dieťaťu s trvalým pobytom v obci Diviacka Nová Ves od 1. januára 2015. 

 

 Uznesenie č. 37/2015 bolo jednohlasne prijaté. 

 

7.4   Starosta informoval, že v 3/2015 boli na zasadnutí OZ prijaté uznesenia ohľadom zámeru 

         odpredaja novovytvorených pozemkov  podľa geometrického plánu v k. ú. Vrbany, nakoľko 

         obec s využitím predmetných pozemkov nepočíta, pretože pozemky dlhodobo užíva  

         žiadateľ. Na uvedené pozemky bol vypracovaný aj znalecký posudok k stanoveniu  

         všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti . Z tohto dôvodu je potrebné prijať nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 38/2015 

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. 38/2015 zo dňa 19. 02. 2015, vyhotoveného Geoslužba Prievidza, 

s.r.o., M. Mišíka 19A, Prievidza: 

 pozemok, KN - C, parcela č. 352/11 - zastavaná plocha vo výmere 18 m², k. ú. Vrbany 

 

kupujúcim Jozefovi Vajdovi, Márii Vajdovej, Marekovi Vajdovi a Marcele Vajdovej, bytom 

Diviacka Nová Ves č. 618 za cenu 5,10 €/m². 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradia kupujúci. 

 

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

žiadateľ. Zosúladenie užívateľského vzťahu s právnym stavom. 

 

Uznesenie č. 38/2015 bolo jednohlasne prijaté. 

 

Uznesenie č. 39/2015 

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. 38/2015 zo dňa 19. 02. 2015, vyhotoveného Geoslužba Prievidza, 

s.r.o., M. Mišíka 19A, Prievidza: 

 

 pozemok, KN - C, parcela č. 352/8 - zastavaná plocha vo výmere 74 m², k. ú. Vrbany 
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kupujúcim Marekovi Vajdovi a manželke Marcele Vajdovej, bytom Diviacka Nová Ves č. 618 za 

cenu 5,10 €/m². 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradia kupujúci. 

 

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

žiadateľ. Zosúladenie užívateľského vzťahu s právnym stavom. 

 

 Uznesenie č. 39/2015 bolo jednohlasne prijaté. 

 

7.5   Hlavný kontrolór obce informoval, že doteraz sa v rozpočte obce robili časté úpravy  

          z dôvodu sledovania funkčnej a ekonomickej klasifikácie a preto je potrebné prijať  

           nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č. 40/2015 

Obecné zastupiteľstvo     r u š í     Uznesenie č. 5/2012 z 28.2.2012 v ktorom poverilo  starostu 

obce v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení vykonávať zmeny 

rozpočtu obce v rámci funkčnej a ekonomickej klasifikácie v priebehu celého rozpočtového roka 

maximálne do výšky 12.000,- € pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky. 

 

Uznesenie č. 40/2015 bolo jednohlasne prijaté 

 

Uznesenie č. 41/2015 

Obecné zastupiteľstvo     p o v e r u j e   starostu obce v zmysle § 11 ods. 4  písm. b)  zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonávať zmeny v bežnom a kapitálovom rozpočte obce 1x 

mesačne maximálne do výšky 12.000,- € v bežnom rozpočte a 12.000,- € v kapitálovom rozpočte, 

pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky.  

 

Uznesenie č. 38/2015 bolo jednohlasne prijaté 

 

7.6  Starosta informoval o doručení listu od StVS, a.s. B . Bystrica, v ktorom žiadajú o pomoc pri 

doriešení majetko-právneho vysporiadania pozemkov, potrebných pri podaní žiadosti o stavebné 

povolenie na stavbu ,,Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad 

Nitricou – kanalizácia a ČOV“. 

 

Požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. Starosta dal následne 

o ňom hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 42/2015 

Obecné zastupiteľstvo     u k l a d á   predsedom komisií pri OZ Diviacka Nová Ves podieľať sa 

na majetkovo-právnom vysporiadaním pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve osôb: Vavro Miroslav, 

bytom Diviacka Nová Ves č. 395, Ing. Marianna Brázdová, bytom Diviacka Nová Ves č. 459              

a Helena Ševčíková, bytom Družstevná 68/5, Bratislava v súvislosti s pripravovanou akciou 

„Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou – kanalizácia         

a ČOV“ do 10 pracovných dní. V opačnom prípade Obec Diviacka Nová Ves, ako stavebný úrad 

pristúpi k vyvlastneniu pozemkov. 

 

Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie aby predložil návrh na uznesenie. Následne dal 

o ňom hlasovať: 

 

7.7  Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce aby informoval  o zmenách niektorých zákonoch  

        a s tým súvisiacimi povinnosťami obce. Ten podal  informácie: 
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 o novom zákone o odpadoch č. 79/2015 Z. z. platného od 1. 1. 2016, ktorý zrušil zákona        

č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch, povinnosťou obce je prijať nový program odpadového 

hospodárstva, prijať do 30. 6. 2016 nové VZN o odpadoch, separovať a zberať v súčinnosti 

s OZV a  zbernými organizáciami vytriedené zložky KO, zavedenie zberu BRKO 

z cintorínov a parkov bez zmesového KO, zber jedlých olejov a tukov z domácností, 

 

 o zmene zákona č. 583/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, 

ktorý zavádza samostatnú sadzbu za DSO, pripraviť doplnok VZN 2/2014 o miestne dane 

a poplatky, 

  

 o zrušení zákona  č.470/2005 Z. z. o pohrebníctve a prijatí nového zákona č.131/2010 z. z. 

o pohrebníctve, povinnosťou obce je upraviť svoje VZN – Prevádzkový poriadok 

pohrebiska v súlade s ustanoveniami tohto zákona, 

 o príprave návrhu VZN obce o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečistenia v zmysle  § 2 ods. 2 a § 6 ods. 5 zákonom č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia, obec takéto VZN nemá, 

 

  o návrhu  riaditeľky ZŠ s MŠ a vedúcej ŠJ na zmenu VZN č. 4/2009 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves od 1. 1. 2016, zníženie príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa na nákup potravín do ŠJ (prechod z 3. finančného pásma do 2.) 

 

 

 

8.   Diskusia.  
 

V diskusii boli zaznamenané tieto príspevky: 

 

Zuzana Tupá, poslankyňa OZ vyslovila požiadavku za Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže 

a športu pri OZ Diviacka Nová Ves o nevyhnutné zabezpečenie nového ozvučenia-aparatúry na 

kultúrne akcie z dôvodu, že terajšia aparatúra je veľmi zastarala a neustále sa kazí 

Tiež dodala, že by bolo potrebné aj zakúpiť novú oponu na javisko, keďže po rekonštrukcii sály 

KD sa stará opona už nedala použiť. 

 

Pavol Beňo, občan zhodnotil nepriaznivú situáciu v štáte. Obyvatelia, ale najmä dôchodcovia 

majú malé dôchodky, je nezamestnanosť a ľudia majú málo finančných prostriedkov na živobytie. 

Poukázal na to, že obecné zastupiteľstvo z predchádzajúceho volebného obdobia nepodporilo 

výstavbu predajne COOP Jednoty v našej obci. Vykonal prieskum tovaru v uvedenej predajni 

a potravinách v našej obci. Skonštatoval, že potraviny sú v našich predajniach v priemere drahšie, 

ako v COOP Jednote. Vyzval pani Boženu Uhlárovú, aby prečítala správu Dozornej rady COOP 

Jednota: 

 

Prečo nemáme vybudovanú predajňu COOP Jednoty v obci Diviacka Nová Ves 

 

Z dôvodu neustálych požiadaviek členov dozorného výboru a občanov obce Diviacka 

Nová Ves sa rozhodla COOP Jednota Prievidza postaviť predajňu. Mala záujem o odkúpenie časti 

pozemkov na parcele č. 612/1 a parcele č. 612/31 katastrálneho územia Diviacka Nová Ves. Na 

základe jednaní COOP Jednoty Prievidza a obce Diviacka Nová Ves bola v marci 2012 podaná 

žiadosť obci Diviacka Nová Ves o odkúpenie uvedených pozemkov. Vedenie COOP Jednoty 

Prievidza prejednalo ponuku a podmienky obce, pričom cena bola stanovená na 25€/m² 

s podmienkou vybudovania prístupovej cesty. Vedenie družstva navrhlo kúpnu cenu za pozemok 

na výstavbu predajne a spevnené plochy v sume 20€/m² vzhľadom na existenciu čističky 

odpadových vôd. V septembri 2012 vtedajší poslanci obecného zastupiteľstva v obci Diviacka 
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Nová Ves na kúpnej cene 25€/m² trvali naďalej. V októbri 2012 COOP Jednota Prievidza zamietla 

ďalšie rokovania z dôvodu neprijateľne vysokej ceny za pozemky a vstúpila do jednania v katastri 

obce Diviaky nad Nitricou kde aj  v roku 2014 vybudovala Supermarket. Dozorný výbor, jeho 

členovia ako aj občania obce Diviacka Nová Ves sú  sklamaní, že nedošlo k dohode ceny za 

pozemky, čím sa zamedzilo výstavbe predajne.  

COOP Jednota Prievidza má i naďalej záujem podnikať v našej obci. Preto dozorný výbor, jeho 

členovia ako aj obyvatelia obce Diviacka Nová Ves – Vaši voliči chceme požiadať vedenie obce 

o spoluprácu  pri hľadaní vhodného pozemku a podporu pri výstavbe predajne v našej obci. 

COOP Jednota je najlepší domáci reťazec.COOP Jednota Prievidza ponúka: 

 74% podiel slovenskej kvality na pultoch predajní. 

 Čerstvosť tovaru. 

 Široký sortiment chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov až do záverečných hodín, mlieka, 

mliečnych výrobkov, hydiny, mäsa a mäsových výrobkov, ovocia, zeleniny, nápojov, 

mrazených výrobkov, hrubého tovaru, drogistického tovaru a rôzneho doplnkového tovaru. 

 Tovary pod vlastnou značkou za rozumnú cenu podliehajúce prísnym normám a kritériám ako 

dovážené potraviny zo zahraničia, čím je zaručená ich bezpečnosť. 

 Množstvo akciového tovaru. Súbežne prebiehajú akcie celoslovenské, supermarketové, 

vlastné akcie COOP Jednota Prievidza. 

 Dlhodobo nízke ceny na vybrané druhy tovarov. 

 Zákazník má možnosť využiť : 

                          - zľavy z nákupov (nákupné karty) 

                          - platbu bankomatovou kartou 

                          - platbu stravnými lístkami 

                          - úhrady poštových poukážok, šekov, faktúr 

                          - výber hotovosti z účtu bankomatovou kartou 

                          - dobíjanie kreditov mobilných operátorov cez terminál 

                          - pohodlný nákup pod jednou strechou 

 

Veríme, že nové vedenie obce vidí potrebu takejto predajne v našej obci, čím uľahčí život 

občanom aby nemuseli odchádzať za nákupmi mimo obce. 

 

Ing. Hanuska, poslanec OZ skonštatoval, že COOP Jednota ponúkla obci cenu za pozemok, kde 

by mala stáť predajňa 20,-€/m². Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na predaji pozemku v cene 25,-

€/m², lebo je to komerčná organizácia. 

 

Daniel Dolník, poslanec OZ dodal, že rozdiel v cene bol cca 5.000,- €, čo podľa jeho odhadu 

predstavuje návratnosť do 1 mesiaca. Neverí, že 5.000,-€ bol dôvod, prečo v našej obci predajňu 

nepostavili. 

 

Božena. Uhlárová, občianka dodala, že cena za pozemok spolu s vybudovaním prístupových ciest 

a inžinierskych sietí by sa vyšplhala na 45,-€/m². Obec by mala vyjsť občanom v ústrety a nie mať 

z predaja pozemku zisk. 

 

Daniel Dolník, poslanec OZ  dodal, že bývalá predajňa Jednoty v našej obci bola postavená v akcii 

,,Z“. Po predaji do súkromného vlastníctva z toho občania nemali nič. Prečo by obec teraz mala 

dať komerčnej organizácii COOP Jednota pozemky zadarmo. Obecné zastupiteľstvo chcelo získať 

prostriedky pre obec, aby sa mohlo v obi niečo vybudovať, zveľadiť. 

 

Božena Uhlárová, občianka dodala, že obec by sa mohla spolupodieľať na výstavbe prístupovej 

cesty a inžinierskych sietí. 

 

Ing. Dušan Kohút, poslanec OZ sa spýtal, prečo by sa obec mala podieľať na vybudovaní 

prístupovej cesty a inžinierskych sietí. Dodal, že COOP Jednota je súkromný sektor a obec 

nemôže investovať do súkromného vlastníctva niekoho iného.   
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PhDr. Róbert Géczy, hlavný kontrolór obce sa vyjadril, že predajňu COOP Jednoty v našej obci 

chce len hŕstka občanov. Nemôže obec investovať do súkromného sektoru. Obec potrebuje nemalé 

finančné prostriedky na denný chod obce. Dodal, že COOP Jednota nevyužila všetky dostupné 

možnosti odkúpiť si pozemky od súkromných osôb. Prečo neoslovili napr. jeho alebo Ing. 

Hanusku, možno by sa dohodli na odpredaji. Skonštatoval, že víkendová tržba ako napr. 

v predajni v Nitr. Rudne, by pokryla tých 5.000,-€ na kúpu pozemku od našej obce. 

 

Ivan Kohút, starosta obce povedal, že nikdy nemal ten pocit, že COOP Jednota by sa mala 

postaviť v našej obci. Pri viacerých stretnutiach s predsedom COOP Jednoty mal dojem, že 

cena za pozemok v tomto prípade nebola taká dôležitá. Všetko nasvedčovalo tomu, že predajňu 

chcú mať v Diviakoch nad Nitricou. Bol by rád, keby predajňa bola v našej obci, pretože by 

obec získala ďalšie finančné prostriedky z daní. Odporúčal vedeniu COOP Jednoty, aby sa 

obrátili ohľadom kúpy pozemku s vlastníkmi súkromných pozemkov.  

 

Milan Kováč, občan sa spýtal, koho sú pozemky za pánom Milanom Grznárom smerom na 

,,Hôrky“, pretože je to tam celé zarastené burinou a zdržiavajú sa tam líšky. Bolo by dobré ten 

pozemok pokosiť a udržiavať ho. 

 

Starosta obce mu odpovedal, že pozemok patrí pôdnemu pozemkovému fondu. Zákon 

o odpadoch hovorí, že obec zodpovedá aj za súkromné pozemky a preto sa obec zapojila do 

výzvy o získanie finančných prostriedkov vo výške 36.000,-€ na likvidáciu čiernych skládok 

v obci, kde bolo zahrnuté aj to územie. Žiaľ obec v tejto výzve nebola úspešná. Veľa obcí 

požiadalo o tieto finančné požiadavky a všetkým sa nedalo vyhovieť. Pokúsia sa o to aj 

v budúcom roku. V obci je zavedený kamerový systém, ktorý zaznamenáva aj priestor smerom 

na ,,Hôrky“ a bolo by dobré, ak občania zbadajú, že tým smerom niekto vezie odpad, aby to 

nahlásili na obecný úrad a on si to na kamerovom zázname pozrie a budú vyvodené patričné 

sankcie. 

 

Milan Kováč, občan požiadal starostu o upozornenie pána Milana Janču, ktorý prevádzkuje 

betonárku v priestoroch bývalého JRD, aby nechodil s domiešavačmi cez ich ulicu, pretože je 

veľká prašnosť a jazdia veľmi rýchlo. Má obavu, aby mu deti nepodbehli pod auto. V takej 

rýchlosti, nemá šancu auto ubrzdiť. 

 

Starosta obce mu sľúbil, že pánovi Jančovi dohovorí. 

 

 

9.   Záver. 

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

 

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 22. 10. 2015 

 

 

 

 

Zapísala:     Gabriela Macková      .....…………………..  
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Overovatelia zápisnice:            Zuzana Tupá  ..................................... 

           

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

 
                                             

 

 

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

                         Ivan Kohút                   

                                                                         starosta obce 

 

0, 

Prílohy k zápisnici: 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 22. 10. 2015 


