
 1 

Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 28. 10. 2013.  
 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. –  19,00 hod. 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: Daniela Štrbáková,  Mgr. Zdena Knyblová, 

Ľubomír Hagara, Daniel Dolník, Mgr. Jana Masaryková, Mgr. Mária Kiabová 

Starosta obce: p. Ivan Kohút 

Zástupca starostu obce: Peter Iliaš 

Neprítomný: Ing. Norbert Hrivňák, Ing. Igor Hanuska - ospravedlnení 

Hlavný kontrolór obce: PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Gabriela Macková  

Ostatní:   

 

1.  Otvorenie 
 

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

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

 

    
 

 1. Otvorenie.  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení.  

3. Voľba návrhovej komisie.  

4. Správa starostu obce o činnosti obecného úradu.  

5. Správa o činnosti komisií.  

6. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2013 - Rozpočtovým opatrením obce Diviacka Nová Ves  

    č. 4/2013.  

7. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves o výsledkoch a základných podmienkach    

    výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves za školský rok 2012/2013.  

8. Rôzne.  

9. Diskusia.  

10. Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 30/2013 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

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

určil Danielu Štrbákovú a Mgr. Máriu Kiabovú. 

 

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  a členovia: Mgr. Zdena Knýblová a Ľubomír Hagara. 
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Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali. 

 

viď. Uznesenie č. 31/2013 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 
 

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

 

Riešili sme odkanalizovanie obce. Jednalo sa o projektovú dokumentáciu. Uskutočnilo sa 

viacero stretnutí s vedením Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Banskej Bystrici, ale aj u nás 

v obci. Kanalizáciu riešime aj s obcou Diviaky nad Nitricou nakoľko sme v spoločnej aglomerácii. 

Snahou zastupiteľstva a obce je, aby odkanalizovanie riešila StVS, bolo by to pre obec jednoduchšie, 

nakoľko spoluúčasť pri čerpaní z eurofondov by riešila StVS. 

 

Prebieha výstavba obecnej ČOV za prostriedky, ktoré boli získali s Environmentálneho fondu 

Bratislava. 

 

Prebieha kompletná rekonštrukcia sály KD. Práce by mali byť ukončené do konca októbra.  

 

Počas augusta prebehlo zaasfaltovanie kritických úsekov ciest. Jednalo sa o 32t asfaltu. Ešte 

sa s prácami bude pokračovať. 

 

Na mimoriadnom zasadnutí v Handlovej boli našej obci schválených 8.000,- Eur na 

rekonštrukciu kultúrneho domu. 

 

V tomto čase sa na obci pripravujú všetky náležitosti k podaniu žiadosti o ďalšiu dotáciu na 

ČOV na  Environmentálny fond Bratislava. 

 

Obec sa zapojila do projektu Ekoobec cez nadáciu Pontis, je to projekt cez Slovenské 

elektrárne. 

 

V obci sa kosí, upratuje a staráme sa o verejné priestranstvá, tak ako sa stíha. 

 

Na záver starosta poďakovať zamestnancom obce, všetkým poslancom OZ, členom komisií                

a hlavnému kontrolórovi obce za ich pomoc .  

 

 Správu starostu obce o činnosti OcÚ vzalo OZ na vedomie. 

 

 

5. Správa o činnosti komisií pri OZ Diviacka Nová Ves a činnosti    

    hlavného kontrolóra obce. 
 

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

 

Predsedovia finančnej komisie, KKVMaŠ, stavebnej komisie a sociálnej komisie informovali, že od 

posledného zasadnutia OZ nezasadali, lebo nedostali z obce žiaden podnet k riešeniu.  

 

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

 

 

6.  Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2013 - Rozpočtovým opatrením  

     obce Diviacka Nová Ves č. 4/2013. 
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 Starosta obce dal slovo predsedovi finančnej komisie, aby informoval o zmene rozpočtu obce, 

Rozpočtovým opatrením obce Diviacka Nová Ves č. 4/2013. 
 

Ten stručne informoval, že zmeny sa týkali:  

 

a) Úpravou kapitálového rozpočtu o sumu 4 000,00 €, konkrétne navýšenie tuzemských 

kapitálových transferov o dotáciu z úradu vlády a navýšenie kapitálových výdavkov -  vrátka 

nevyčerpanej dotácie na rekonštrukciu stropu v ZŠ vo výške 2 200,00 € a výdavkov na 

rekonštrukciu kultúrneho domu 1 800,00 €: 

Ekonomická klasifikácia 322001 tuzemské kapitálové transfery       + 4 000,00 € 

Funkčná klasifikácia 01116 položka 719014 vrátky kp. dotácií         + 2 200,00 € 

Funkčná klasifikácia 01116 položka 717002 rekonštrukcia                - 1 800,00 € 

 

b) Úprava  bežných výdavkov o sumu 350,00 € ako príspevok na CVČ: 

 

Funkčná klasifikácia 08203 položka 641009 CVČ                               + 350,00 € 

Funkčná klasifikácia 01116 položka 637004 všeobecné služby            - 350,00 € 

 

c) Úprava bežných výdavkov  o sumu 600,00 € ako finančný príspevok na voľby do VÚC: 

 

Funkčná klasifikácia 0160 položka 610-640                                       + 600,00 € 

Funkčná klasifikácia 01116 položka 637004 všeobecné služby        -  600,00 € 

 

d) Úprava bežných výdavkov  u funkčnej klasifikácií 0810 Šport o sumu 800,00 €: 

 

Funkčná klasifikácia 0810 položka 632001 plyn, el. energia            + 800,00 € 

Funkčná klasifikácia 0810 položka 633006 materiál                          - 800,00 € 

 

e) Úprava bežných výdavkov u funkčnej klasifikácie 0840 dom smútku, cintorín o sumu 300,00 €: 

 

Funkčná klasifikácia 0840 položka 632001 el. energia                     + 300,00 € 

Funkčná klasifikácia 0840 položka 637027  odmeny  DoVP            - 300,00 € 
 

 

 Po predložení týchto informácii starosta vyzval poslancov OZ, aby podali pripomienky príp. 

návrhy k tejto úprave rozpočtu. Keďže návrhy nikto nepodal, požiadal poslancov OZ, aby zmenu 

rozpočtu obce - Rozpočtovým opatrením obce Diviacka Nová Ves č. 4/2013 vzali na vedomie. 

 

 

7.  Správa riaditeľky ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves o výsledkoch  

     a základných podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ  

     Diviacka Nová Ves za školský rok 2012/2013. 

 
Riaditeľka ZŠsMŠ Diviacka Nová Ves PhDr. Anna Matuláková, PhD. podala nasledovné 

informácie: 

 
a) Vyhodnotenie výchovnovzdelávacej oblasti, prezentácie školy na verejnosti, účasť na 

projektoch: 

V 1. - 4. ročníku základnej školy a v materskej škole sa vyučovalo podľa školského zákona                  

č. 245/2008 Z.z. Súčasťou učebného plánu školy bol povinný obsah výchovy a vzdelávania 

vymedzený štátnym vzdelávacím programom ISCED 1,  ako aj rozsah výchovno – vzdelávacej 
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činnosti doplnený školou v jej školskom vzdelávacom a výchovnom programe, materská škola 

vychádzala zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a tak isto z vlastného školského 

vzdelávacieho a výchovného programu. 

Z prehodnocovania  čiastkových úloh uplynulého školského roka 2012/2013 sa prijali v rámci MZ na 

základnej škole dlhodobejšie ciele a priority, ktoré sa stali súčasťou Plánu práce školy na školský rok 

2013/2014 (napr. podporovať na vyučovaní vo všetkých predmetoch čítanie s porozumením 

a intenzívnejšie sa venovať rozvoju čitateľskej gramotnosti, zdokonaľovať zručnosti žiakov 

a učiteľov v oblasti IKT  a i.). 

V školskom roku 2012/2013 sa základná škola zúčastnila nasledovných aktivít: kultúrnych podujatí 

(imatrikulácia prvákov, Deň úcty k starším, Deň vody, Deň Zeme, Deň mlieka, Deň matiek, Slávnosť 

pod jedličkou, karneval, bábkové divadlo), vedomostných súťaží (Hviezdoslavov Kubín, 

Pytagoriáda, Matematický klokan, Slávik Slovenska), športových súťaží (Dni športu, Beh zdravia, 

Olympijský festival detí a mládeže). 

Vyhodnotili sa ukončené projekty základnej školy: Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích 

jazykov, Tenis do škôl. 

Rozbehli sa nové súťaže, aktivity a projekty, do ktorých sa škola zapojila: napr. informatický Bobor, 

Dni detskej knihy 2013, "SOLÚNSKI BRATIA", Ľudské práva očami detí, benefičná súťaž pre 

základné školy „Kvapka nádeje“, národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre 

všeobecno – vzdelávacie predmety, národný projekt Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej 

a športovej výchovy, medzinárodný projekt Zelená škola.. 

Základná škola aktívne spolupracovala i s ďalšími organizáciami: OcÚ, Spolok slovenských 

spisovateľov (besedy), MPC Trenčín, CVČ Spektrum v Prievidzi, Základná škola Lehota pod 

Vtáčnikom (plavecký výcvik), Základná škola s materskou školou Liešťany (kontinuálne vzdelávanie 

učiteľov), nezisková organizácia Pomocný anjel so sídlom v Podbieli (charitatívny zber šatstva), 

spevácky súbor z Novák (vianočný program), Zariadenie pre seniorov v Diviackej Novej Vsi 

(kultúrne programy ZŠ pre obyvateľov penziónu), OO PZ v Prievidzi (beseda s príslušníčkou 

dopravnej polície), Veolia (učebné materiály na environmentálnu výchovu), Spojená škola, 

Chemikov 8, Nováky, PaSA Turčianske Teplice, PF UMB Banská Bystrica. 

 

b) Personálna oblasť: 

Po racionalizačných opatreniach. ktoré prebiehali na základnej škole od októbra 2012 sa počet 

zamestnancov ZŠ, ŠJ, ŠKD, MŠ ustálil k 1. septembru 2013 na  počet 18. Stabilizoval sa najmä 

pedagogický zbor na ZŠ, kde pribudli vyučujúce 1. – 4.  na trvalý pracovný pomer a vyučujúca 

cudzieho jazyka tak isto na trvalý pracovný pomer. Všetky vyučujúce na ZŠ aj v MŠ sú plne 

kvalifikované.  

 

c) Materiálno – technické zabezpečenie: 

V školskom roku 2012/2013 zriaďovateľ ZŠ s MŠ uskutočnil sériu rekonštrukčných prác na streche 

budovy, obnove vnútorných fasád, elektrického vedenia, rozsiahlej výmene stropných podhľadov na 

základnej škole, a výmenu okien za plastové na celej základnej a materskej škole. Týmto sa v oboch 

zariadeniach podstatne zlepšili psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania a očakáva sa 

zníženie prevádzkových nákladov. Základná škola z vlastných zdrojov zakúpila v školskom roku 

2012/2013 6 nových počítačov, renovovala šatňové skrinky v materskej škole a obnovila vnútorné 

fasády v materskej škole. Z úloh, vytýčených v koncepcii rozvoja školy na roky 2012 – 2014 

v materiálno – technickej oblasti vyplýva, že treba aktívne riešiť zlý technický stav kotlov 

a chýbajúce oplotenie areálu základnej školy.  

 

Po týchto informáciách vyzval starosta poslancov OZ, aby podali pripomienky. Keďže nik 

k uvedenej správe nepodal žiadne pripomienky, námietky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 

predložil návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 32/2013  
OZ  s c h v a ľ u j e  správu riaditeľky ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves o výsledkoch a základných 

podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves za školský rok 2012/2013. 
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8.  Rôzne. 
 

 Starosta  poprosil predsedu finančnej komisie, aby informoval  a následne podal návrh na 

jednotlivé uznesenia: 

 

Uznesenie č. 33/2013 

OZ    s c h v a ľ u j e      prevod majetku obce v súlade s  § 9a ods. 1 písm. c) zákona   č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí  (priamy predaj), pozemok - parcela č. p. 612/58 v k. ú. Diviacka Nová Ves, 

register KCN, o výmere 786 m² za cenu 18,80 €/m², Tomášovi Vavrovi a manželke Ivete, bytom 

Diviacka Nová Ves č. 292. 

 

 

9.   Diskusia. 
 

Keďže sa nikto z prítomných do diskusie nezapojil, pristúpilo sa k ďalšiemu bodu programu. 

 

 

10.   Záver. 

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

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 28. 10. 2013 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:     Daniela Štrbáková   ...................................... 

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

 
                           

      

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

-  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 28. 10. 2013. 

-  Rozpočtové opatrenie obce Diviacka Nová Ves č. 4/2013. 

 


