
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves,  

konaného dňa 11. 12. 2014.  
 

 

Priebeh ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Pred začatím ustanovujúceho zasadnutia OZ prítomní povstali a vypočuli si hymnu 

Slovenskej republiky. 

 

1.  Otvorenie zasadnutia. 
 

Starosta obce Ivan Kohút  prítomných privítal a oboznámil s priebehom  

a návrhom programu ustanovujúceho zasadnutia: 

 

1.   Otvorenie. 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3.   Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení  

      o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

4.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

5.   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

6.   Vystúpenie novozvoleného starostu. 

7.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

8.   Voľba návrhovej komisie. 

9.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  

      a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

10. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov. 

11. Určenie platu starostu obce. 

12. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 a roky 2016 a 2017. 

13. Rôzne. 

14. Diskusia. 

   15. Záver. 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 

 
Starosta obce určil za zapisovateľku p. Gabrielu Mackovú. Za overovateľov zápisnice a uznesení určil 

Mgr. Máriu Kiabovú a Mgr. Janu Masarykovú. 

 

Uznesenie č. 36/2014 

Obecné zastupiteľstvo    b e r i e    n a   v e d o m i e    určenie zapisovateľky zápisnice 

a uznesení Gabrielu Mackovú a overovateľov zápisnice a uznesení Mgr. Máriu Kiabovú a Mgr. 

Janu Masarykovú. 

 

3.  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie  

     osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného  

     obecného zastupiteľstva. 

 
Starosta požiadal predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Margitu Géczyovú, aby 

informovala prítomných o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby 

starostu v obci. Tá sa ujala slova: 

 



Výsledky volieb:  

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných 

hlasov: 

P. č. 

 

Meno a priezvisko kandidáta 

 

Politická strana, politické hnutie 

alebo koalícia, ktorá kandidáta 

navrhla alebo nezávislý kandidát 

Počet 

platných 

hlasov 

1. Mária Kiabová, Mgr. nezávislý kandidát 480 

2. Igor Hanuska, Ing. nezávislý kandidát 439 

3. Daniel Dolník SMER - SD 430 

4. Róbert Žember SMER - SD 362 

5. Zuzana  Tupá nezávislý kandidát 317 

6. Dušan Kohút, Ing. nezávislý kandidát 282 

7. Jana Masaryková, Mgr. SMER - SD 276 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa 

počtu získaných hlasov: 

P. č. Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo 

koalícia, ktorá kandidáta navrhla 

alebo nezávislý kandidát 

Počet 

platných 

hlasov 

1. Zdena Knýblová, Mgr. nezávislý kandidát 273 

2. Ľubomír Hagara SMER - SD 271 

3. Pavel Obert, Ing. nezávislý kandidát 263 

4. Daniela Štrbáková nezávislý kandidát 260 

5. Peter Iliaš nezávislý kandidát 259 

6. Viktor Lomnický nezávislý kandidát 243 

7. Jozef Hanzlík nezávislý kandidát 231 

8. Stanislav Masaryk nezávislý kandidát 205 

9. Jozef Hagara SNS 198 

10. Ján Červienka nezávislý kandidát 166 

11. Anna Bartíková nezávislý kandidát 155 

12. Igor Sojka nezávislý kandidát 70 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa 

poradia na hlasovacom lístku: 

Číslo 

kandidáta 

na hlasov. 

lístku 

Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie 

alebo koalícia, ktorá kandidáta 

navrhla alebo nezávislý kandidát 

Počet 

platných 

hlasov 

1. Vladimír Géczy nezávislý kandidát 69 

2. Jozef Hagara SNS 111 

3. Ivan Kohút nezávislý kandidát 548 

4. Pavel Obert, Ing. nezávislý kandidát 186 

5. Igor Sojka nezávislý kandidát 16 

 

 



Za starostu obce Diviacka Nová Ves bol zvolený: 

Meno a priezvisko Číslo 

kandidáta na 

hlasov. lístku 

Politická strana, politické hnutie alebo 

koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo 

nezávislý kandidát 

Počet 

platných 

hlasov 

 

Ivan Kohút 

 

3 

 

nezávislý kandidát 

 

548 

 

 

Uznesenie č. 37/2014 
OZ    b e r i e   n a   v e d o m i e   výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konané 15. 11. 

2014. 

  

 

4.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

 
Starosta Ivan Kohút prečítal sľub starostu obce v zmysle § 13 ods. 2  zákona SNR              

č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien a doplnkov v nasledovnom znení: 

 
,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 

obce a  Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia“, ktorý následne podpísal.  

Predsedníčka miestnej volebnej komisie mu odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu. 

 

 

5.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 
Starosta Ivan Kohút požiadal Mgr. Máriu Kiabovú, aby prečítala sľub všetkým 

novozvoleným poslancom.  

 

 Postupne, v abecednom poradí pristúpili pred starostu a svojim podpisom sľub potvrdili. 

Následne im predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala  osvedčenia o zvolení za 

poslancov OZ. 

 

Uznesenie č. 38/2014 

OZ    k o n š t a t u j e ,   

a)  že novozvolený starosta obce Ivan Kohút zložil zákonom podpísaný sľub starostu 

            obce.   

       b)  že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Mária Kiabová, Daniel Dolník,  

            Ing. Igor Hanuska, Mgr. Jana Masaryková, Ing. Dušan Kohút, Róbert Žember          

            a Zuzana Tupá zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

6.  Vystúpenie novozvoleného starostu. 
 

Prejav starostu Ivana Kohúta, - citujem: 

 

,,Vážené poslankyne, poslanci OZ, vážení spoluobčania, milí hostia.  

V komunálnych voľbách 15. 11. 2014 vašou zásluhou a vašimi volebnými hlasmi ste 

rozhodli o zverení riadenia našej obce na obdobie rokov 2014 až 2018 do mojich rúk, za čo sa 

Vám všetkým chcem úprimne poďakovať. 



Po nie celkom dobrom pocite z predvolebných útokov, nadobúdam dobrý pocit z toho,  že 

ľudia v našej obci dokázali vo voľbách zhodnotiť prácu miestnej samosprávy. 

            Preto svoju funkciu prijímam s veľkou zodpovednosťou za ďalší vývoj v našej obci. Veľa 

vecí nutne nadväzuje na začaté projekty alebo nedokončené investície. Verím, že úlohy, ktoré pred 

nami stoja sa nám podarí spoločne splniť. I keď mnohé úlohy v podstatnej miere závisia od 

finančných grantov, neznamená to, že mnohé veci si nemôžeme vyriešiť sami vlastnými silami a 

vlastnými prostriedkami. Podobne platí aj to, že ak aj sú peniaze, nie všetko sa urobí samo.  

              Vám vážené poslankyne a poslanci gratulujem k zvoleniu. Veľmi by som si želal, aby 

sme v tejto zostave ako dnes začíname, vydržali až do konca volebného obdobia. Uvedomme si, 

že sme dostali od ľudí dôveru, preto sa aj tak správajme a nesklamme ich. 

            Budem spolupracovať s každým poslancom, budeme mať okrem spoločných zákonom 

stanovených sedení mnohé pracovné stretnutia, aby sme spoločne svojimi nápadmi, skúsenosťami 

a kontaktmi prispeli k rozvoju našej obce. 

            Záverom by som chcel poďakovať končiacim poslancom OZ, členom všetkých komisií, 

kontrolórovi obce, zamestnancom OcÚ. Myslím si, že obec za tieto štyri roky sa pohla niekde 

inde, že naša obec sa zaradila medzi tie obce, ktoré napredujú. Tempo ktoré sa nadstavilo, by som 

bez pomoci poslancov OZ, hlavného kontrolóra,  ale aj zamestnancov OcÚ sám nezvládol. Preto 

Vám zo srdca Ďakujem. 

 

 Prajem Vám veľa pekných chvíľ, veľa zdravia, šťastia, radostí a Božích milostí.“  

 

Na záver prejavu starosta skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. 

 

Uznesenie č. 39/2014 

OZ     b e r i e    n a   v e d o m i e     vystúpenie novozvoleného starostu. 

 

 

7.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 
Starosta predložil na schválenie návrh programu OZ: 

 

Uznesenie č. 40/2014 
OZ   s c h v a ľ u j e   program OZ: 

1.   Voľba návrhovej komisie. 

2.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  

      a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

3.   Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov. 

4.   Určenie platu starostu obce. 

5.   Návrh rozpočtu obce na rok 2015 a roky 2016 a 2017. 

6.   Rôzne. 

7.   Diskusia. 

   8.   Záver. 

 

Vyzval poslancov OZ k predloženiu pripomienok k tomuto návrhu. Keďže nemal nikto 

pripomienky, dal o ňom hlasovať. Program OZ bol jednohlasne schválený.   

 

 

1.  Voľba návrhovej komisie. 
 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, a následne požiadal 

poslancov, aby o návrhu hlasovali. 

 

 

 



Uznesenie č. 41/2014 
OZ   s c h v a ľ u j e   návrhovú komisiu v zložení: predseda: Daniel Dolník 

člen: Ing. Igor. Hanuska 

       člen: Ing. Dušan Kohút  

 
Návrhová komisia bola jednohlasne schválená. 

 

 

2.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený  

     zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 
Starosta Ivan Kohút stručne vysvetlil podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, prečo je potrebné prijať nasledovné uznesenie: 

 

 - Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva najmenej raz za tri mesiace, zvolá ho    

  zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

 

- Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného  

  zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie 

  obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

 

- Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva,  

  vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

 

Starosta poprosil predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 42/2014 - OZ      p o v e r u j e     poslanca Róberta Žembera zvolávaním 

a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva  v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 Starosta vyzval poslancov OZ k predloženiu pripomienok k tomuto návrhu. Keďže nemal 

nikto pripomienky, dal o ňom hlasovať. Uznesenie č. 42/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

3.   Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov. 

 
Starosta oznámil, že návrhom komisií, voľbou predsedov a jej členov sa zaoberali poslanci OZ na 

pracovnej porade  4.12.2014. 

 

Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 43/2014 
OZ    z r i a ď u j e    ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány: 

      a)   komisiu finančnú, podnikateľských aktivít a ochrany verejného záujmu pri výkone  

            funkcií verejných funkcionárov,  

      b)   komisiu sociálnu 

c)   komisiu výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, 

d)   komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, 

 

 Starosta vyzval poslancov OZ k predloženiu pripomienok k tomuto návrhu. Keďže nemal 

nikto pripomienky, dal o ňom hlasovať. Uznesenie č. 43/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

Starosta opäť požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie: 



Uznesenie č. 44/2014 

Obecné zastupiteľstvo:  

I.   v o l í 

a)  za predsedu komisie finančnej a podnikateľských aktivít a ochrany verejného záujmu pri     

     výkone funkcií verejných funkcionárov  

     Daniela Dolníka a za jej členov Mgr. Máriu Kiabovú a Róberta Žembera         

b)  za predsedu sociálnej komisie  

     Mgr. Janu Masarykovú a za jej členov: Ing. Margitu Géczyovú a Mgr. Jarmilu Kohútovú 

c)   za predsedu komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku   

      Ing. Dušana Kohúta a za jej členov: Ing. Igora Hanusku, Petra Iliaša, Danielu Štrbákovú,   

      Tibora Uhlára  

d)  za predsedu komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu  

     Zuzanu Tupú a za jej členov  Danu Kohútovú, Zdenu Uhlárovú, Janu Dolníkovú, Matúša  

     Vavra, Jozefa Hanzlíka, Róberta Žembera, Jozefa Gajdoša   

 

 Starosta vyzval poslancov OZ k predloženiu pripomienok k tomuto návrhu. Keďže nemal 

nikto pripomienky, dal o ňom hlasovať. Uznesenie č. 44/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

4.   Určenie platu starostu obce. 
 

 Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie Daniela Dolníka, aby podal informácie. 

Daniel Dolník vyjadril dôveru v snahe a k práci starostu obce a verí, že bude aj naďalej tak 

usilovne pracovať ako v predchádzajúcom volebnom období, že obec bude stále napredovať. 

Z tohto dôvodu navrhol zvýšiť plat starostu obce o 30%.   

 Starosta vyzval poslancov OZ, aby sa k návrhu vyjadrili. Keďže nemal nikto pripomienky, 

vyzval predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. 

  

 

Uznesenie č. 45/2014 

Obecné zastupiteľstvo: 

I. b e r i e   n a  v e d o m i e   

poslanecký návrh Daniela Dolníka na schválenie platu starostu obce vo výške 1,98 násobku 

priemerného zárobku zamestnanca v národnom hospodárstve zvýšený o30 % 

. 

II. s c h v a ľ u j e  

v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest ustanovený plat starostu obce podľa  § 3 ods. 1 

          zvýšený v súlade s § 4 ods. 2 zákona  o 30 % 

 

Uznesenie č. 45/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.   Návrh rozpočtu obce na rok 2015 a roky 2016 a 2017. 
 

Starosta vyzval predsedu, aby predložil návrh rozpočtu obce na rok 2015 a roky 2016 a 2017:  

                                

Po týchto informáciách starosta vyzval hlavného kontrolóra obce, aby predložil stanovisko 

k návrhu rozpočtu obce na rok 2015. Ten predložil nasledovné: 

 

           Predložený návrh rozpočtu je formulovaný ako trojročný na roky 2015– 2017  

a  vyjadrujú sa v ňom zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov na 3 rozpočtové roky. 

Rozpočet na roky 2016 a 2017 je  len orientačný a nie je záväzný. 

           Návrh rozpočtu na rok 2015 je vypracovaný  a jeho štruktúra i obsah má 

požadované členenie, ktoré predpisuje zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v platnom znení. V návrhu rozpočtu je správne uplatňovaná funkčná               

a ekonomická klasifikácia, ktorú vydáva a vyžaduje MF SR. 

          Návrh rozpočtu je rozčlenený na bežné príjmy a výdavky – bežný rozpočet, 

ďalej na kapitálové príjmy a výdavky – kapitálový rozpočet a na príjmové a výdavkové finančné 

operácie. 

Celkový rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný. 

Bežný rozpočet je navrhovaný ako  prebytkový. Sú v ňom zahrnuté daňové a nedaňové 

príjmy, bežné granty a transfery v rámci verejnej správy, ako i výdavky na verejnú správu, CO, 

PO, cestnú dopravu, nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie, verejnú zeleň a údržbu MK, 

bývanie a občiansku vybavenosť, šport a kultúru, školstvo a sociálnu oblasť. 

Kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový. V kapitálových príjmoch obec ráta 

s dotáciami na ďalšiu etapu výstavby ČOV. Tieto príjmy budú spolu s vlastnými zdrojmi na tento 

účel v kapitálových výdavkoch aj použité. Kapitálové výdavky sú ďalej navrhované na 

rekonštrukciu a modernizáciu vykurovacieho systému v budove základnej školy a v šatniach TJ, 

pokračovať by sa malo v rekonštrukcii kultúrneho domu, na splátku polyfunkčného ihriska 

a projektovú dokumentáciu. 

Finančné operácie príjmové predstavujú prevody finančných prostriedkov z fondov obce 

a ich zapojenie do rozpočtu pre rok  2015, ako i zapojenie nedočerpanej finančnej na kamerový 

systém.  S  komerčným bankovým úverom obec v roku 2014 neráta. 

Výdavkové  FO sú všetko splátky   istiny z dlhodobých úverov. Na výstavbu NOB obec 

prijala v roku 2010 úver zo ŠFRB vo výške 895 936,58 €, úroková sadzba 1% p. a. Úver je 

dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov. Druhý komerčný úver prijatý v Prima banke  na  technickú 

infraštruktúru k NOB (prístupová komunikácia, parkovacie plochy, rozšírenie verejného 

vodovodu, prípojky a dažďovej kanalizácie) z roku 2010 je dlhodobý, s dobou splatnosti do roku 

2021). 

           Rozpočet vychádza z reálneho prepočtu objemu príjmov  a výdavkov obce pri súčasných 

platných podmienkach, zohľadňuje očakávané skutočnosti príjmov  a výdavkov v roku 2015. 

SUMARIZÁCIA v € Rozpočet  

na rok 2015 

Rozpočet na 

rok 2016 

Rozpočet na 

rok 2017 

Bežné príjmy 619 136 606 936 606 336 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 8 000 8 000 8 000 

Bežné výdavky 310 157 317 625 317 625 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie 239 619 239 619 239 619 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU 77 360 57 692 57 092 

Kapitálové príjmy 100 000 50 000 50 000 

Kapitálové výdavky  170 220 87 020 85 000 

BILANCIA KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU -70 220 -37 020 -35 000 

Príjmové finančné operácie 38 000 30 000 30 000 

Výdavkové finančné operácie 45 140 45 140 45 140 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  -7 140 -15 140 -15 140 

ROZPOČET CELKOM 0 5 532 6 952 



 Návrh bol v zákonnej lehote najmenej 15 dní pred jeho prerokovávaním v obecnom 

zastupiteľstve vyvesený v úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce 

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam  obecnému zastupiteľstvu takto 

predložený rozpočet obce na rok 2015 schváliť. 

 

Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie   

 

Uznesenie č. 46/2014   

Obecné zastupiteľstvo  

I.   s c h v a ľ u j e     rozpočet obce na rok 2015: 

 

II.  b e r i e    n a  v e d o m i e    stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na 

rok 2015, 

III.   b e r i e    n a   v e d o m i e   návrh rozpočtu obce na roky 2016 a 2017, 

 

 Uznesenie č. 46/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

6.   Rôzne. 
 

 Starosta oznámil, že nasledujúcimi uzneseniami sa poslanci OZ zaoberali na pracovnej 

porade a všetci sú oboznámení. Preto požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na 

uznesenie: 

Uznesenie č. 47/2014 

OZ    b e r i e   n a    v e d o m i e ,  že starosta obce v súlade s § 13b ods.1 zákona   č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení poveruje poslankyňu Mgr. Máriu Kiabovú zastupovaním starostu obce 

v rozsahu okruh úkonov a činností, ktoré je oprávnená vykonávať a ktoré tvoria prílohu tohto 

uznesenia. 

 

 Starosta vyzval poslancov OZ k predloženiu pripomienok k tomuto návrhu. Keďže nemal 

nikto pripomienky, dal o ňom hlasovať. Uznesenie č. 47/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 48/2014 

Obecné zastupiteľstvo    r u š í   Uznesenie č. 18/2011, ktorým sa schválil podpredseda povodňovej 

komisie Peter Iliaš. 

 

SUMARIZÁCIA v € Rozpočet  

na rok 2015 

Rozpočet na 

rok 2016 

Rozpočet na 

rok 2017 

Bežné príjmy 619 136 606 936 606 336 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 8 000 8 000 8 000 

Bežné výdavky 310 157 317 625 317 625 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie 239 619 239 619 239 619 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU 77 360 57 692 57 092 

Kapitálové príjmy 100 000 50 000 50 000 

Kapitálové výdavky  170 220 87 020 85 000 

BILANCIA KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU -70 220 -37 020 -35 000 

Príjmové finančné operácie 38 000 30 000 30 000 

Výdavkové finančné operácie 45 140 45 140 45 140 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  -7 140 -15 140 -15 140 

ROZPOČET CELKOM 0 5 532 6 952 



 Starosta vyzval poslancov OZ k predloženiu pripomienok k tomuto návrhu. Keďže nemal 

nikto pripomienky, dal o ňom hlasovať. Uznesenie č. 48/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

Starosta opäť požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 49/2014 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e   podpredsedníčku povodňovej komisie Mgr. Máriu Kiabovú, 

zástupkyňu  starostu obce. 

 

 Starosta vyzval poslancov OZ k predloženiu pripomienok k tomuto návrhu. Keďže nemal 

nikto pripomienky, dal o ňom hlasovať. Uznesenie č. 49/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

 Na záver tohto bodu programu starosta zhodnotil rok 2014 nasledovne: 

Rok 2014 sa niesol v duchu rekonštrukcie kuchyne KD so zakúpením nových kuchynských 

spotrebičov a kuchynskej linky. Tiež sa vykonala rekonštrukcia obecného úradu so zateplením          

a znížením stropného podhľadu. Prerobilo sa aj  vstupné schodište do obecného úradu. 

Pokračovalo sa na budovaní ČOV pri ZŠ. Vybudoval sa nový prechod pre chodcov s nástupnými 

plochami a osvetlením. Osadilo sa dopravné značenie a upravilo sa okolie vysadením zelene           

a osadením lavičiek. Koncom roka sa zrealizovala výstavba oporného múru v ,,Kaneje jarku“ 

v časti obce Vrbany a zrekonštruovali sa chodníky na cintoríne vo Vrbanoch. 

 Preinvestovalo sa cca 172 187,37 €, z toho 78 000,- € bolo získaných získaných zásluhou 

starostu obce s podporou poslancov a hlavného kontrolóra obce. 

7.  Diskusia. 
 

Starosta najskôr poprosil prítomných poslancov OZ a následne občanov, aby sa zapojili do 

diskusie.  

 Keďže sa do diskusie nikto z prítomných neprihlásil, pristúpil k ďalšiemu bodu 

programu. 

 

8.  Záver. 
 

Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva poďakovaním sa za účasť 

všetkým prítomným občanom.  

 
V Diviackej Novej Vsi, dňa: 11. 12. 2014 

 

 

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

 

 

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

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

                           

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

Prílohy k zápisnici: Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 11. 12. 2014. 

     


