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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 25. 10. 2018  
 

 

 

 

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, Ľubomír Hagara,  

Ing. Igor Hanuska, Mgr. Mária Kiabová,  Mgr. Jana Masaryková, Zuzana Tupá 

Starosta obce: Ivan Kohút 

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

Neprítomní poslanci OZ: Robert Žember 

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. Zloženie poslaneckého sľubu náhradníka za poslanca OZ Diviacka Nová Ves. 

   3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia. 

   4. Voľba návrhovej komisie. 

   5. Správa starostu obce o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ. 

   6. Správa predsedov komisií pri OZ o činnosti komisií od posledného zasadnutia OZ. 

   7. Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2018. 

   8. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021. 

   9. Rôzne. 

 10. Diskusia. 

 11. Záver. 

 

Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      

 

Uznesenie č. 43/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

2.  Zloženie poslaneckého sľubu náhradníka za poslanca  

     OZ Diviacka Nová Ves 
 

 Starosta obce informoval, že poslancovi Obecného zastupiteľstva v Diviackej Novej Vsi 

Ing. Dušanovi Kohútovi,  972 24 Diviacka Nová Ves č. 168, zanikol dňa 24. 07. 2018 mandát 

poslanca OZ v Diviackej Novej Vsi v zmysle § 25 ods. 2 písm. f) zákona  č. 369/1990 Zb.               

o obecnom zriadení (zmena trvalého bydliska). 
  
Zánikom mandátu  poslanca  sa uprázdnil mandát poslanca  OZ v Diviackej Novej Vsi,  a ako 

náhradník nastupuje kandidát Ľubomír Hagara, 972 24 Diviacka Nová Ves č. 528, ktorý získal 

najväčší počet platných hlasov vo voľbách do orgánov samosprávy obce Diviacka Nová Ves,  

konaných 15. 11. 2014. 
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Starosta vyzval Ľubomíra Hagaru, aby predstúpil pred poslancov OZ a zložil predpísaný 

poslanecký sľub. Znenie sľubu predniesla Mgr. Mária Kiabová a následne Ľubomír Hagara zložil 

poslanecký sľub, čo potvrdil aj svojim podpisom. Následne mu starosta obce odovzdal osvedčenie 

o nástupe náhradníka za poslanca OZ Diviacka Nová Ves. 

 

 

Po tomto akte požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik 

žiadne pripomienky, požiadal poslancov, aby návrh uznesenia č. 44/2018 prijali a zahlasovali.  

 
Uznesenie č. 44/2018 

Obecné zastupiteľstvo       

I. berie na vedomie, že poslancovi Obecného zastupiteľstva v Diviackej Novej Vsi Ing. 

Dušanovi Kohútovi,  972 24 Diviacka Nová Ves č. 168, zanikol dňa 24. 07. 2018 mandát 

poslanca OZ v Diviackej Novej Vsi v zmysle § 25 ods. 2 písm. f) zákona  č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení (zmena trvalého bydliska), 

II. konštatuje, že zánikom mandátu  poslanca  sa uprázdnil mandát poslanca  OZ v Diviackej 

Novej Vsi,  a ako náhradník nastupuje kandidát Ľubomír Hagara, 972 24 Diviacka Nová 

Ves č. 528, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo voľbách do orgánov samosprávy 

obce Diviacka Nová Ves,  konaných 15. 11. 2014, 

III.      konštatuje, že Ľubomír Hagara, 972 24 Diviacka Nová Ves  č. 528, zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca Obecného  zastupiteľstva v Diviackej Novej Vsi. 

 
Uznesenie č. 44/2018 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

 Starosta obce určil za zapisovateľku Gabrielu Mackovú. Za overovateľov zápisnice 

a uznesení určil Mgr. Máriu Kiabovú a Zuzanu Tupú. 
 

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

(Uznesenie č. 45/2018) 

 

 

 

4.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

-  predseda Daniel Dolník 

-  člen Mgr. Jana Masaryková 

-  člen Ing. Igor Hanuska 

 

         

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             

 

 Uznesenie č. 46/2018 bolo jednomyseľne schválené. 
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5.   Správa starostu obce o činnosti starostu a obecného úradu 

      od posledného zasadnutia OZ 
 

 Citujem starostu obce: 

 

Od posledného zasadnutia OZ boli riešené  tieto veci : 

 

Čo sa týka projektu : Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu 

v obci Diviacka Nová Ves. Konečne uzavretá záležitosť. Obec požiadala o platbu a to a to na tri 

krát. Dve platby zrealizované, čiže vyplatené všetky záväzky voči dodávateľom, čakáme už len na 

tretiu platbu, tu sa jedná o prostriedky, ktoré boli obcou vyplatené a tou treťou platbou jej budú 

vrátené.  Celkové výdavky  387 940,55 €. Z toho dotácia bola  368 269,81 € a naša spoluúčasť  

19 671,04 €.      

 

Pri tejto realizácii, bolo potrebné zrealizovať aj také práce, ktoré v rozpočte vôbec neboli 

a nakoľko sme chceli budovu dostať do takého stavu, aby sme sa k tomu už vracať nemuseli, boli 

prevedené práce naviac a to v sume 59 901,59 €. Jednalo sa o práce v priestoroch požiarnej 

zbrojnice, kancelárii a to rybári, sekretariát, ekonomika, priestor  telekomunikácii. Celá zadná časť 

kde sú hasiči, sklady a kotolňa. Celá stavba bola odvodnená a vybudovaný odkvapový chodník.                                                

 

Ako som informoval na poslednom OZ, že Obec sa zapojila do projektu: Zníženie energetickej 

náročnosti objektu Materskej školy v obci Diviacka Nová Ves. Obci bolo doručené rozhodnutie 

o schválení nenávratného finančného príspevku.  Následne sme požiadali  o kontrolu verejného 

obstarávania a až po kontrole, ak bude všetko v poriadku, bude môcť obec podpísať zmluvu 

s dodávateľom.  Výsledok z kontroly vám bol zaslaný. Stále sa veci riešia.   

 

Začalo sa na prácach výmeny strechy  tribúny s natretím kovových konštrukcií. Obci na tento účel 

boli schválené finančné prostriedky  vo výške 10 800 EUR.  

 

Čo sa týka okolia OcÚ,  spevnené plochy k OcÚ a oplotenie pred obecným úradom, stavebná časť. 

Práce boli zaplatené v sume 37 973,54 €. 

 

V obci bola zrealizovaná výmena dopravného značenia a nainštalované zrkadlá v hodnote 

11 174,46 €. Pôvodné bolo v dezolátnom stave. 

 

Bola nám schválená dotácia a to vo výške 28 585,56 € na novostavbu prístrešku za OcÚ. 

 

Tak isto nám bola schválená dotácia na dobudovanie kamerového systému  vo výške 5 000 €. 

 

Na záver chcem poďakovať všetkým predsedom komisií, poslancom OZ, zástupkyni obce, členom 

všetkých komisií, kontrolórovi obce a zamestnancom OcÚ . 

 
 

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. 47/2018) 

 

 

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

     zasadnutia OZ 
 
Starosta obce vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby informovali o ich činnosti. 
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Zuzana Tupá, predsedníčka KKVMaŠ podala tieto informácie:    
V období 3. Q 2018 sa uskutočnilo jedno zasadnutie KKVMaŠ spoločné s organizáciami z obce, 

na ktorom sa prerokovala organizácia podujatia: Novianske dni. Členovia KKVMaŠ zorganizovali 

v termíne 18.-19.08.2018 15. ročník obecných slávností s názvom  „Novianske dni“.  

 

Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka sociálnej komisie: 

Sociálna komisia pri Obecnom úrade v Diviackej Novej Vsi od poslednej verejnej schôdze 

zasadala 2 krát. Zasadnutia viedla Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka komisie. Prizvaní 

k zasadnutiam bol Ivan Kohút, starosta obce. 

    Na svojich zasadnutiach neriešila žiadnu žiadosť o sociálnu výpomoc , nakoľko nebola podaná 

žiadna zo strany občanov našej obce. Zameriavala sa skôr na prípravu podujatia pre starších 

občanov našej obce v súvislosti „ Dňa úcty k starším“. Uvedené podujatie bolo zorganizované 

spolu s kultúrnou komisiou a zamestnankyňami obecného úradu dňa 12.10.2018 v kultúrnom 

dome v Diviackej Novej Vsi. Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia obce a občania, ktorí 

zhodnotili podujatie za dobré.  

 

Ing. Dušan Kohút, predseda stavebnej komisie informoval: 

Komisia od posledného zastupiteľstva neuskutočnila rokovanie. Členovia komisie priebežne 

konzultovali so starostom obce rozpracované projekty obce na základe aktuálnych potrieb. 

 

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

úpravou rozpočtu obce na rok 2018, čoho výsledkom bolo Rozpočtové opatrenie č. 6/2018, č. 

7/2018, č. 8/2018. Ďalej v spolupráci s ekonómkou obce a starostom obce pripravovali návrh 

rozpočtu obce na roky 2019 - 2021, ktorý je 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. 48/2018) 

 

 

7.   Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2018 
 

 

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

ohľadom úpravy rozpočtu obce na rok 2018: 

 

7.1     Rozpočtové opatrenie č. 6/2018: 

 

a) Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2018. 

 
Úprava bežných príjmov o sumu 2 500 € 

- Zvýšenie príjmov o sumu 2 000 €, ekon. klas. 212003                                                

  2 000 € Príjmy z prenajatých priestorov 

-Zvýšenie príjmov o sumu 500 €, ekon. klas. 292017                                                      

  500 € Ostatné príjmy- vratky z roč. zúčtovania ZP 

 

Úprava bežných výdavkov o sumu 8 660 € 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 410 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 632001                   

  1 410 €  El. energia – OcÚ, budova Vrbany, kamer. systém 

- Zvýšenie výdavku o sumu 300 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 632004                         

  300 € Komunikačná infraštruktúra 
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- Zvýšenie výdavku o sumu 50 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 633004                             

  50 € Stroje, prístroje a zariadenia 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 500 €, funkčná klas. 0320, ekon. klas. 633006                   

  1 500 € PO – materiálno-technické vybavenie (dotácia pre DHZO) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 460 €, funkčná klas. 0320, ekon. klas. 634002                   

  1 460 € PO – oprava požiarneho vozidla (dotácia pre DHZO) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 210 €, funkčná klas. 0320, ekon. klas. 634001                         

  210 € PO – pohonné hmoty, palivá, mazivá 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 000 €, funkčná klas. 0412, ekon. klas. 611                         

  1 000 €  Tarifný plat - § 50 j 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 00 €, funkčná klas. 0412, ekon. klas. 625002                         

  100 €  Starobné poistenie - § 50 j 

- Zvýšenie výdavku o sumu 50 €, funkčná klas. 0412, ekon. klas. 625007                              

  50 €  Poistenie do RF- § 50 j 

- Zvýšenie výdavku o sumu 400 €, funkčná klas. 0520, ekon. klas. 634001                          

  400 € Nakladanie s odpad. vodami – PHM 

- Zvýšenie výdavku o sumu 500 €, funkčná klas. 0620, ekon. klas. 634001                          

  500 € Rozvoj obce – palivá, oleje 

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

  1 400 € Všeob. služby – vystúpenia počas „Novianskych dní“(dotácia) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 160 €, funkčná klas. 0820, ekon. klas. 637004                     

  1 160 € Všeobecné služby – kultúrna komisia 

- Zvýšenie výdavku o sumu 11 000 €, funkčná klas. 0451, ekon. klas. 635006                  

  12 000 € Oprava – výmena dopravného značenia v obci 

- Zníženie výdavku o sumu 880 €, funkčná klas. 0820, ekon. klas. 637036                             

  880 €  Výdavky na reprezentáciu – kultúrna komisia 

- Zníženie výdavku o sumu 11 000 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 635006                   

  12 000 € Oprava a údržba OcÚ a KD      

                                                                                                                                                                                                                                   

b) Úprava kapitálového rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2018. 

 

Úprava kapitálových výdavkov o sumu 6 160 € 

- Zníženie výdavku o sumu 4 500 €, funkčná klas. 0510, ekon. klas. 713004                        

  4 500 €  Prevádzkové stroje a zariadenia 

- Zníženie výdavku o sumu 1 660 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 716                              

  1 660 € Projektová dokumentácia 

 

                           

       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 

2018 - Rozpočtovým opatrením č. 6/2017  vzali na vedomie a zahlasovali.  

(Uznesenie č. 49/2018) 

 

 

7.2 Starosta opäť požiadal predsedu finančnej komisie, aby podal informácie ohľadom ďalšej 

úpravy rozpočtu obce na rok 2018: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 7/2018: 

 

a)   Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2018: 

 

Úprava bežných príjmov o sumu 500 € 

- Zvýšenie príjmov o sumu 500 €, ekon. klas. 221004                                                         

  500 € Správne poplatky 
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Úprava bežných výdavkov o sumu 1 000 € 

- Zvýšenie výdavku o sumu 300 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 635005                         

  300 €  Údržba signalizačných zariadení 

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 637016                         

  200 € Prídel do sociálneho fondu 

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 €, funkčná klas. 0112, ekon. klas. 637012                          

  200 € Bankové poplatky na dotačných účtoch 

- Zvýšenie výdavku o sumu 500 €, funkčná klas. 0320, ekon. klas. 634002                          

  500 € PO – servis                                                                                                                                               

- Zvýšenie výdavku o sumu 600 €, funkčná klas. 0412, ekon. klas. 611                               

  600 €  Tarifný plat - § 50 j 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 000 €, funkčná klas. 0510, ekon. klas. 637004                    

  1 000 € Vývoz KO  

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

  500 € Oprava v BD 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 000 €, funkčná klas. 0830, ekon. klas. 635006                    

  1 000 € Oprava miestneho rozhlasu 

- Zvýšenie výdavku o sumu 10 €, funkčná klas. 0840, ekon. klas. 625002                             

  10 € Dôchodkové poistenie – odmena za posudok(lekár) 

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

  50 € Dom smútku – elektrická energia 

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 €, funkčná klas. 0840, ekon. klas. 632002                          

  200 € Cintorín – spotreba vody 

- Zníženie výdavku o sumu 1 200 €, funkčná klas. 0320, ekon. klas. 642001                     

  1 200 €  Príspevok pre PO 

- Zníženie výdavku o sumu 2 360 €, funkčná klas. 0840, ekon. klas. 635006                     

  2 360 € Oprava a údržba domu smútku                                                                                         

                                                                                                                                                      

b)  Úprava finančných operácií  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2018: 
       

Úprava príjmových finančných operácií o sumu 500 € 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  500 € u  ekon. klas. 453                                               

  500 €  Zapojenie FO z MR - FPÚaO  

 

       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 

2018 - Rozpočtovým opatrením č. 7/2017  vzali na vedomie a zahlasovali.   

(Uznesenie č. 50/2018) 

 

 

7.3    Prevod finančných prostriedkov: 

 
Starosta informoval, že v bytových domoch musí byť vykonaná ďalšia údržba. Z uvedeného 

dôvodu sa musí zapojiť fond prevádzky, údržby a opráv do rozpočtu obce. 

 

Po týchto informáciách starosta vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu návrhu uznesenia. 

Keďže nemal nikto žiadne pripomienky Následne požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 

predložil návrh na uznesenie č. 51/2018 a dal o ňom hlasovať: 

 

Uznesenie č. 51/2018 

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

údržby a opráv vo výške 5 000,- € a ich použitie na bežné opravy v bytových domoch v obci 

Diviacka Nová Ves. 
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Uznesenie č. 51/2018 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

7.4    Starosta opäť požiadal predsedu finančnej komisie, aby podal informácie ohľadom ďalšej 

úpravy rozpočtu obce na rok 2018: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 8/2018: 

 

a)  Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2018: 

 

Úprava bežných príjmov o sumu 5 000 € 

- Zvýšenie príjmov o sumu 4 000 €, ekon. klas. 111003                                                         

  4 000 € Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

- Zvýšenie príjmov o sumu 1 000 €, ekon. klas. 133013                                                         

  1 000 € Daň za KO a drobný stavebný odpad 

 

Úprava bežných výdavkov o sumu 10 000 € 

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 000 €, funkčná klas. 0510, ekon. klas. 637004                       

  5 000 € Vývoz KO  

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 000 €, funkčná klas. 0610, ekon. klas. 635006                       

  5 000 € Oprava a údržba v BD 

                                                                                                                                                         

b)  Úprava finančných operácií  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2018. 

 

Úprava príjmových finančných operácií o sumu 5  000 € 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  5 000 € u  ekon. klas. 453                                                   

  5 000 €  Zapojenie FO z MR - FPÚaO  

                                                                                                                                                      

Po týchto informáciách starosta vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu tejto úpravy rozpočtu. 

Keďže nemal nikto žiadne pripomienky Následne požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 

predložil návrh na uznesenie č. 52/2018 a dal o ňom hlasovať: 

 

Uznesenie č. 52/2018 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

10.   Návrh rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na roky 2018 – 2020  
 

 Starosta informoval, že návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 bol podrobne prejednaný 

na pracovnej porade poslancov OZ, v zákonnej lehote bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

a webovom sídle obce. Požiadal Daniela Dolníka, predsedu finančnej komisie, aby podal k návrhu 

rozpočtu stručný komentár: 

 

Rozpočet obce Diviacka Nová Ves je na rok 2019 zostavený ako vyrovnaný a na roky  2020-2021 

ako prebytkový.  

 

Bežný rozpočet: 
Celkové príjmy bežného rozpočtu sú plánované vo výške  966 060  €,  

- najväčšiu položku predstavuje výnos dane pre územnú samosprávu vo výške 540 000,- € 

  

Celkové výdavky bežného rozpočtu sú plánované vo výške  801 440 € 

- najväčšiu položku predstavujú výdavky na prenesené a originálne kompetencie vo výške  

  355 000 €,  výdavky verejnej správy 285 100 € a  nakladanie s odpadmi  41 500 €. 
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Kapitálový rozpočet: 
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu  sú plánované vo výške  475 720 €. 

Ide o dotácie na projekt „Zníženie energetickej náročnosti MŠ, prístrešok na hasičskú techniku 

a prevenciu kriminality.“ 

  

Celkové výdavky kapitálového rozpočtu sú plánované vo výške 640 200 €. 

Výdavky súvisia s realizáciou akcií, na ktoré je  plánovaná dotácia na projekty:  

„Zníženie energetickej náročnosti MŠ, prístrešok na hasičskú techniku a prevenciu kriminality.“  

Ďalej ide o výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu ciest a mostu, vybudovanie úložiska 

vytriedených komodít, rekonštrukciu oplotenia cintorínu vo Vrbanoch a modernizáciu miestneho 

rozhlasu. 

  

Finančné operácie: 
Medzi príjmovými finančnými operáciami je zahrnutý prevod prostriedkov z rezervného fondu vo 

výške 40 000 €,  prevod prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 5 000 € a iné 

príjmové finančné operácie vo výške 44 700 € (finančné zábezpeky na verejné obstarávanie      

a fin. zábezpeky na nájomné byty).  Obec neplánuje čerpať úver. 

  

Medzi výdavkovými finančnými operáciami sú zahrnuté transakcie verejného dlhu – splácanie 

istiny Prima banke  a istiny ŠFRB na úvery poskytnuté na výstavbu nájomných bytov a technickej 

vybavenosti vo výške 45 140 €, ostatné výdavkové finančné operácie, ktoré súvisia s vrátením 

finančnej zábezpeky za nájomné byty vo výške 3 000 a vrátenie finančných zábezpek na verejné 

obstarávanie vo výške 41 700 €. 

 

 Po týchto informáciách starosta vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu návrhu 

rozpočtu. Keďže nemal nikto žiadne pripomienky, vyzval hlavného kontrolóra obce, aby             

k predloženému  návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2019 – 2021 zaujal stanovisko.  

 

Ten sa ujal slova: 

 

           Predložený návrh rozpočtu je formulovaný ako trojročný na roky 2019 – 2021  

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

Rozpočet na roky 2020 a 2021 je  len orientačný a nie je záväzný. 

           Návrh rozpočtu  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  

a zákona  č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.  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. 

Výdavkovú časť rozpočtu nemá programovú štruktúru (programový rozpočet). Obec nie je 

povinná  ho vytvárať, nakoľko bol zmenený zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, ktorý obciam  pod 2 000 obyvateľov dáva možnosť nezostavovať rozpočet obce 

v programovej štruktúre, pokiaľ o tom rozhodne OZ. 

Súčasťou rozpočtu sú príjmy a výdavky RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, t. j.  ZŠ 

s MŠ Diviacka Nová Ves. 

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

príjmy, bežné granty a transfery v rámci verejnej správy. Výdavky sú plánované 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 

najmä s dotáciou na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. Príjem sa očakáva aj s predaja 

pozemkov. Kapitálové výdavky sú plánované hlavne na zníženie energetickej náročnosti budovy 

MŠ, ďalej na prístrešok pre techniku DHZ, rekonštrukciu mostov, rozšírenie verejného osvetlenia 
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a kamerového systému, oplotenie Vrbanského cintorína, vybudovanie úložiska pre vytriedené 

komodity. 

Finančné operácie príjmové predstavujú prevody finančných prostriedkov z rezervného 

fondu obce a ich zapojenie do rozpočtu pre rok  2019.  Ďalej prijatie zábezpek  od  dodávateľov 

stavebných prác a nových nájomníkov v nájomných bytoch. S  komerčným bankovým úverom 

obec v roku 2019  zatiaľ rozpočet neráta.  

Výdavkové  FO tvoria splátky   istiny z úverov, a to na výstavbu NOB (r. 2040) a ich   

technickú infraštruktúru k NOB (r. 2021), vrátenie povinných zábezpek  dodávateľom stavebných 

prác a odchádzajúcim nájomníkov z nájomných bytov. 

Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu je málo prebytková. Celkový rozpočet je 

navrhovaný ako vyrovnaný. 

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

platných podmienkach, zohľadňuje očakávané skutočnosti príjmov  a výdavkov v roku 2019. 

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

zastupiteľstve vyvesený v úradnej tabuli obce a na internetovom sídle obce 

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam  obecnému zastupiteľstvu takto 

predložený rozpočet obce na rok 2019 schváliť. 
 

 

 Po takto predloženom stanovisku HKO vyzval starosta poslancov OZ k pripomienkovaniu. 

Keďže nemal nikto pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na 

Uznesenie č. 58/2017: 

 

Uznesenie č. 53/2018 
Obecné zastupiteľstvo:       
 

a)   berie na vedomie  odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu  obce  

      na roky 2019 – 2021, 

b)   berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021, 

c)   schvaľuje Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na rok 2019: 
 

SUMARIZÁCIA v € 
Rozpočet  

na rok 2018 

Rozpočet  

na rok 2019 

Rozpočet  

na rok 2020 

Bežné príjmy 813 170 823 070 823 070 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 51 700 52 000 52 000 

Bežné výdavky 393 680 395 780 398 780 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie 337 630 339 000 339 000 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU 133 560 140 290 137 290 

Kapitálové príjmy 1 044 625 16 850 0 

Kapitálové výdavky  1 248 005 150 000 115 000 

BILANCIA KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU -203 380 -133 150 -115 000 

Príjmové finančné operácie 143 960 40 000 24 850 

Výdavkové finančné operácie 74 140 45 140 45 140 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  69 820 -5 140 -20 290 

Príjmy celkom 2 053 455 931 920 899 920 

Výdavky celkom 2 053 455 929 920 897 920 

BILANCIA ROZPOČTU 0 2 000 2 000 
 

Starosta obce dal o predloženom návrhu uznesenia hlasovať.  

 

Uznesenie č. 53/2018 bolo jednomyseľne prijaté. 
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8.   Rôzne 

 
        Nasledovnými návrhmi uznesení v bode programu Rôzne, boli poslanci OZ oboznámení na 

pracovnej porade:  

 

8.1   Zámenná zmluva - prevod spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnosti 

 

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

 

Uznesenie č. 54/2018 
Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e    Zámennú zmluvu uzavretú medzi účastníkmi zmluvy: 

 

Jana Iliašová, rod. Trgiňová, bytom Prievidza, Gorkého č. 30/5, rodné číslo 505820/122,  

Mária Martišová, rod. Šedíková, bytom Nováky, Lelovská č. 691/10, rodné číslo 756121/8104           

a obec Diviacka Nová Ves, 972 24 Diviacka Nová Ves č. 1, IČO: 00318051, 

ktorou sa účastníci zmluvy dohodli na zámene svojich spoluvlastníckych podielov na  

nehnuteľnostiach v katastrálnom území Vrbany, CKN parcela číslo 86/1, 86/2, 87 tak, že: 

 

Jana Iliašová a Mária Martišová prevádzajú  zámenou do vlastníctva Obce Diviacka Nová Ves  

svoje spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnosti - pozemku, parcela číslo 86/1 a parcela číslo 86/2 

(Jana Iliašová podiel 192/720 t.j. 143,46 m² a Mária Martišová podiel 192/720 t.j. 143,46 m², 

spolu prevádzajú na obec 286,92 m² pozemku). 

 Obec Diviacka Nová Ves prevádza zámenou do podielového spoluvlastníctva Jany 

Iliašovej a Márií Martišovej  svoj spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti – pozemku, parcela 

číslo 87, o veľkosti 1/3 t.j. 313,33 m², každej rovnakým dielom (Jane Iliašovej podiel 1/6 a Márií 

Martišovej podiel 1/6).    

     Vzhľadom na skutočnosť, že Obec Diviacka Nová Ves prevádza zámenou do vlastníctva Jany 

Iliašovej a Márií Martišovej väčšiu výmeru pozemku (obec prevádza 313,33 m² a nadobúda 

286,92 m², rozdiel predstavuje 26,41 m²), Jana Iliašová a Mária Martišová zaplatia Obci Diviacka 

Nová Ves, každá rovnakým dielom, za rozdiel vo výmere 26,41 m² sumu 5.- Eur/m², t. j celkom 

sumu 132,05 Eur (každá sumu 66,02 Eur). 

       Dôvodom zámeny je  zosúladenie vlastníckeho a užívacieho  stavu nehnuteľností, keď parcelu 

číslo 86/1 a 86/2 užíva Obec Diviacka Nová Ves, ktorá je aj vlastníkom stavby na tomto pozemku 

(LV č. 1, s. č. 296 na parc. č. 86/1), pričom  parcelu číslo 87 užíva  Jana Iliašová a Mária 

Martišová, ktoré sú aj vlastníčkami stavby nachádzajúcej sa na tejto parcele (LV č. 760, s. č. 303 

na parc. č. 87).        

     V prípade prevodu spoluvlastníckeho podielu na parcele číslo 87 z majetku obce do 

podielového spoluvlastníctva Jany Iliašovej a Márií Martišovej ide o prevod pozemku zastavaného 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou (Jana Iliašová a Mária Martišová sú vlastníčkami 

stavby rodinného domu s. č. 303 na parc. č. 87 podľa LV č. 760), preto sa v zmysle § 9a ods. 8 

písm. b) zákona č. 258/2009 Z. z. nepoužijú ustanovenia odsekov 1 až 7  § 9a citovaného zákona. 

 

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

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

 Uznesenie č. 54/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

8.2    Zámer prenajať majetok obce (kozmetický salón) 

 

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

 



 11 

Uznesenie č. 55/2018 
Obecné zastupiteľstvo       
I.   s c h v a ľ u j e   zámer prenajať majetok obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona                 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvod hodný osobitného zreteľa) - budova s nebytovými 

priestormi vo výmere spolu 127 m², súpisné číslo 418, k. ú. Vrbany, obec Diviacka Nová           

Ves nájomníčke Natálii Siebenstikovej, bytom Liešťany č. 17 za cenu ročného nájmu                           

vo výške 1 800,- €. 

 

Zdôvodnenie: 

Predmet nájmu sa prenajíma za účelom zriadenia prevádzky - kozmetický salón, čím sa zvýši 

ponuka služieb pre obyvateľov obce. 

 

II.   p o v e r u j e    starostu obce zverejniť v zmysle  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí  zámer prenajať majetok obce uvedené v bode I. z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa.           

 

      Po predloženom návrhu uznesenia č. 55/2018 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 55/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

10.   Diskusia  
 

V diskusii neboli zaznamenané žiadne príspevky: 

 

 

11.   Záver 
 

 

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

zastupiteľstva poďakovaním sa za účasť všetkým zúčastneným.  

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa:  25.11.2018 

 

 

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

 

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

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

                           

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

 

 

 

Prílohy k zápisnici:  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 25. 11. 2018 


