
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves,  

konaného dňa 02. 12. 2018  
 

 

Priebeh ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Pred začatím ustanovujúceho zasadnutia OZ prítomní povstali a vypočuli si hymnu Slovenskej 

republiky. 

 

Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta obce Ivan Kohút  prítomných privítal a oboznámil s priebehom a návrhom programu 

ustanovujúceho zasadnutia: 

 

 -  Otvorenie. 

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

    o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 -  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a poslancov novozvoleného obecného  

     zastupiteľstva. 

  -  Vystúpenie novozvoleného starostu. 

 -  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

1.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia  

2.   Voľba návrhovej a volebnej komisie. 

3.   Poverenie zastupovaním starostu obce. 

4.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  

      a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

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

6.   Určenie platu starostu obce. 

7.   Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2018. 

8.   Rôzne. 

9.   Diskusia. 

  10.  Záver. 

 

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení, 

zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a  poslancov novozvoleného obecného 

zastupiteľstva. 

 
Starosta vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie Oľgu Siekelovú, aby prítomných oboznámila 

s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 10.11.2018: 

 

Pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018 až 2022 bol pre obec Diviacka Nová 

Ves utvorený jeden volebný obvod. Do zoznamu voličov bolo zapísaných 1 492 voličov. Na hlasovaní 

sa zúčastnilo 764 voličov, čo je 51,21% percentná účasť.  

 Na funkciu starostu obce kandidovali dvaja kandidáti. Počet platných hlasov odovzdaných pre 

voľbu starostu obce bol 739. Za starostu obce Diviacka Nová Ves  bol na volebné obdobie rokov 2018 

až 2022 zvolený nezávislý kandidát Ivan Kohút.  

 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie novozvolenému starostovi zablahoželala k zvoleniu,  vyzvala 

ho zložiť zákonom predpísaný sľub starostu obce. Starosta prečítal sľub, predsedníčka miestnej 

volebnej komisie mu odovzdala osvedčenie o zvolení zavesila mu na krk insígnie. 

  



Predsedníčka miestnej volebnej komisie pokračovala v oznamovaní výsledkov volieb poslancov do 

obecného zastupiteľstva. 

 Pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018 až 2022 bol pre obec 

Diviacka Nová Ves určený  počet 7 poslancov obecného zastupiteľstva. Na funkciu poslancov 

obecného zastupiteľstva  kandidovalo 11 obyvateľov obce. Počet platných hlasov odovzdaných pre 

voľby do obecného zastupiteľstva  bol 745. 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení do obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov: 

 

1.  Mária Kiabová, Mgr. nezávislá kandidátka počet platných hlasov   550 

2.  Daniel Dolník     nezávislý kandidát počet platných hlasov    536 

3.  Miriam Dadíková, Ing. nezávislá kandidátka počet platných hlasov    517 

4.  Robert Žember nezávislý kandidát počet platných hlasov    511 

5.  Igor Hanuska, Ing. nezávislý kandidát počet platných hlasov    461 

6.  Jana Masaryková, Mgr. nezávislá kandidátka počet platných hlasov    402 

7.  Norbert Hrivňák, Ing. nezávislý kandidát počet platných hlasov    379 

 

Zvoleným kandidátom zablahoželala a vyzvala ich, aby zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva.  

Pani Mgr. Mária Kiabová prečítala za všetkých novozvolených poslancov sľub. Poslanci potom 

postupne prichádzajú k starostovi a podpíšu sľub sa slovom „SĽUBUJEM“.  

 Predsedníčka miestnej volebnej komisie novozvoleným poslancom OZ odovzdala osvedčenie 

o zvolení. 

 

Uznesenie č. 56/2018 

Obecné zastupiteľstvo   k o n š t a t u j e ,   

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

b)  že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Miriam Dadíková, Daniel Dolník, Ing. Igor  

     Hanuska, Ing. Norbert Hrivňák, Mgr. Mária Kiabová, Mgr. Jana Masaryková, Robert Žember  

     zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

Starosta obce poďakoval predsedníčke volebnej komisie a jej členom za prácu a bezproblémový 

priebeh volieb. 

 

 

Vystúpenie novozvoleného starostu. 
 

Prejav starostu Ivana Kohúta, - citujem: 

 

,,Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým občanom Diviackej Novej Vsi, ktorí prišli vyjadriť 

svoj názor na fungovanie samosprávy tým, že sa dostavili k volebným urnám.  Moja vďaka patrí tým, 

ktorí mi odovzdali svoj hlas, ale chcem ubezpečiť  aj tých ostatných, že som tu aj pre nich a budem 

venovať všetko svoje úsilie na zveľadenie našej obce.  Dobré veci, ktoré sme naštartovali,  budú 

pokračovať.  

Veciam, ktoré sa nám nepodarilo  zrealizovať alebo dotiahnuť do konca, budeme v tomto období 

venovať maximálnu pozornosť. Nezapadnú prachom. 

Ďalšie štvorročné obdobie odštartujeme s optimizmom, novým elánom a odhodlaním vykonať 

maximum pre blaho nás všetkých. 

Ale vážim si i konštruktívnu kritiku, ktorá ma posúva vpred a pomáha mi byť lepším. 

Srdečne blahoželám aj kandidátom zvoleným do obecného zastupiteľstva a prajem im, aby sa im 

počas nasledujúceho volebného obdobia darilo napĺňať ciele k spokojnosti obce a jej občanov. 

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, 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 obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

Starosta predložil na schválenie návrh programu OZ: 

 

Uznesenie č. 57/2018 
Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    program OZ: 

  1.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia. 

  2.   Voľba návrhovej a volebnej komisie. 

  3.   Poverenie zastupovaním starostu obce. 

  4.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

        zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

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

  6.   Určenie platu starostu obce. 

  7.   Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2018. 

  8.   Rôzne. 

  9.   Diskusia. 

   10.   Záver. 

 

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

nikto pripomienky, dal o ňom hlasovať. Program OZ bol jednomyseľne schválený.   

 

 

1.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

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

určil Mgr. Máriu Kiabovú a Mgr. Janu Masarykovú. 

 

Uznesenie č. 58/2018 

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

- určenie  overovateľov  zápisnice: Mgr. Mária Kiabová, Mgr. Jana Masaryková 

- určenie zapisovateľky zápisnice: Gabriela Macková 

 

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

 

 

2.  Voľba návrhovej komisie 
 

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

aby o návrhu hlasovali. 

 

Uznesenie č. 59/2018 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e     návrhovú a volebnú komisiu v zložení: 

1)  predseda - Daniel Dolník 

2)  člen - Ing. Norbert Hrivňák 

3)  člen - Robert Žember 

 

Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená. 

 



3.   Poverenie zastupovaním starostu obce 

 
 Starosta určil  poverenej  zástupkyni starostu obce  rozsah zastupovania, okruh úkonov 

a činností, ktoré je oprávnená vykonávať: 

a) Počas prítomnosti starostu obce: 

 

 podieľať sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov obce,  

 podieľať sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby obce,  

 spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, charitatívnymi, kultúrnymi a športovými 

združeniami a podnikateľskými subjektmi pri presadzovaní a ochrane záujmov obce,  

 spolupracovať pri zabezpečení rokovaní obecného zastupiteľstva, komisií OZ a koordinovať 

činnosť komisií OZ, ich súčinnosť s obecným zastupiteľstvom,  

 zúčastňovať sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách podľa pokynov starostu obce. 

 

b) Počas neprítomnosti starostu obce z dôvodu služobnej cesty, práceneschopnosti  

alebo dovolenky: 

 

 vykonávať všetky úkony a činnosti uvedené v bode A.  tohto poverenia,  

 z poverenia starostu obce zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

 v nevyhnutnej miere riadiť činnosť obecného úradu, vykonávať bežné úkony súvisiace                    

s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obce.  

 

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

 

Uznesenie č. 60/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie,  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. 

 

Poslanci OZ berú na vedomie poverenie Mgr. Márie Kiabovej zastupovaním starostu obce v zmysle 

uznesenia č. 60/2018. 

 

 

4.  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 č. 61/2018: 

 



Uznesenie č. 61/2018 

Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Roberta 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. 61/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

5.   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  28.11.2018. 

 

Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na Uznesenie č. 62/2018: 

 

Uznesenie č. 62/2018 

Obecné zastupiteľstvo    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 výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, 

 c)   komisiu kultúry, sociálnych vecí, vzdelávania, mládeže a športu, 

 

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

pripomienky, dal o ňom hlasovať. Uznesenie č. 62/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 Starosta opäť požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na Uznesenie                  

č. 63/2018: 

 

Uznesenie č. 63/2018 

Obecné zastupiteľstvo:  

I.   volí 

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 Ing. Norberta Hrivňáka         

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

     Ing. Dušana Kohúta a za jej členov: Ing. Igora Hanusku, Tibora Uhlára, Ing. Juraja Göröga  

c)  za predsedu komisie kultúry, sociálnych vecí, vzdelávania, mládeže a športu  

     Ing. Miriam Dadíkovú a za jej členov: Mgr. Janu Masarykovú, Roberta Žembera, Bc. Adrianu  

     Kohútovú, Ivanu Žemberovú, Danu Kohútovú, Ivanu Vážanovú  

 

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

pripomienky, dal o ňom hlasovať. Uznesenie č. 63/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

6.   Určenie platu starostu obce. 
 

 Starosta oznámil, že nasledovným návrhom uznesenia sa zaoberali poslanci OZ na pracovnej 

porade 28.11.2018. Požiadal predsedu návrhovej komisie Daniela Dolníka, aby prečítal návrh na 

Uznesenie č. 64/2018:  

 

Uznesenie č. 64/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zradení a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  platových pomeroch starostov obcí 



a primátorov miest zvýšenie platu starostu obce ustanoveného podľa § 3 ods. 1 zákona o 50 % 

s účinnosťou od 01.12.2018. 

 

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

obce dal o predloženom návrhu uznesenia hlasovať.  

 

Uznesenie č. 45/2018 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

7.   Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2018 
 

 Starosta požiadal predsedu finančnej komisie Daniela Dolníka, aby podal informácie k úprave 

rozpočtu obce Rozpočtovým opatrením č. 9/2018 v zmysle Uznesenia č. 65/2018:  

 

Uznesenie č. 65/2018 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením 

obce Diviacka Nová Ves č. 9/2018 vykonané starostom obce v súlade s  § 11 ods. 4  písm. b)  zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uznesením OZ  č. 41/2015 zo dňa 22.10.2015 nasledovne: 

 

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

 

Úprava bežných príjmov o sumu 2 200 € 

- Zvýšenie príjmov o sumu 600 €, ekon. klas. 312012                                                         

  600 € Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ                                                                                                                                                            

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

  500 € Správne poplatky 

- Zvýšenie príjmov o sumu 300 €, ekon. klas. 223001                                                         

  300 € Poplatky a platby za predaj tovarov a služieb 

- Zvýšenie príjmov o sumu 800 €, ekon. klas. 292006                                                         

  800 € Príjmy z náhrad poistného plnenia (Generali poisťovňa) 

 

Úprava bežných výdavkov o sumu 1 600 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 3 000 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 637004                    

  3 000 € Všeobecné služby 

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 €, funkčná klas. 0320, ekon. klas. 634001                          

  200 € Požiarna ochrana – palivo, oleje a mazadlá 

- Zvýšenie výdavku o sumu 100 €, funkčná klas. 0320, ekon. klas. 637001                          

  100 € Požiarna ochrana – školenia, kurzy a semináre 

- Zvýšenie výdavku o sumu 350 €, funkčná klas. 0820, ekon. klas. 633016                          

  350 € Kultúra – reprezentačné výdavky 

- Zvýšenie výdavku o sumu 100 €, funkčná klas. 0840, ekon. klas. 632001                          

  100 € Dom smútku – elektrická energia 

- Zvýšenie výdavku o sumu 50 €, funkčná klas. 1020, ekon. klas. 625007                              

  50 € Opatrovateľská služba - RP 

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

  1 000 € Mzda § 50 j (EÚ) 

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

  600 € Mzda § 50 j (ŠR) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 100 €, funkčná klas. 0412, ekon. klas. 621                                

  100 € Poistné  § 50 do VŠZP (EÚ) 

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

  100  € Poistné § 50 j – starobné poistenie (EÚ) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 50 €, funkčná klas. 0412, ekon. klas. 625004                              

  50  € Poistné § 50 j – invalidné poistenie (EÚ) 

 



- Zníženie  výdavku o sumu 3 000 €, funkčná klas. 0111,ekon. klas. 637005                     

  3 000 € Špeciálne služby projektu: “Zníženie energetickej náročnosti  MŠ“           

- Zníženie výdavku o sumu 700 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 635006                           

  700 € Oprava a údržba                             

- Zníženie výdavku o sumu 350 €, funkčná klas. 0820, ekon. klas. 637027                           

  350 € Odmena mimo PP - kronika  

                                                                                                                         

Úprava bežných výdavkov v ZŠ s MŠ o sumu 600 €: 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 600 €                                                                                          

  600 € Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ 

                                                                                                                                                        

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

 

Úprava kapitálových výdavkov:  

- Zvýšenie výdavku o sumu 7 700 €, funkčná klas. 0840, ekon. klas. 717002                       

  7 700 € Výmena oplotenia na pohrebisku v časti obce Vrbany 

- Zníženie výdavku o sumu 7 700  €, funkčná klas. 0320, ekon. klas. 717001                       

  7 700 € Novostavba prístrešku pre hasičskú techniku 

 

SUMARIZÁCIA v € 
 

Úprava 

Rozpočet po  

9. úprave 

Bežné príjmy +2 200 925 640 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  51 700 

Bežné výdavky +1 600 450 640 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie +600 341 560 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU  185 140 

Kapitálové príjmy  1 459 835 

Kapitálové výdavky  1 801 575 

BILANCIA KAPITÁL. ROZPOČTU  -341 740 

Príjmové finančné operácie  338 940 

Výdavkové finančné operácie  182 340 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  156 600 

 ROZPOČET CELKOM  0 

  

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

starosta obce požiadal ich, aby ho vzali na vedomie. 

 

 

8.   Rôzne. 
 

 Starosta informoval, že nasledovnými návrhmi uznesení, boli poslanci OZ dôsledne 

oboznámení na pracovnej porade 28.11.2018.  

 

8.1   Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na Uznesenie č. 66/2018: 

 
Uznesenie č. 66/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Doplnok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová 

Ves. 

 

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

žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 

 Uznesenie č. 66/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 



8.2   Starosta obce vyzval hlavného kontrolóra obce PhDr. Róberta Géczyho, aby predložil správu  

        o kontrolnej činnosti za obdobie mesiacov júl - december 2018: 

 

       V súlade s §18f, odsek (1) písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám 

obecnému zastupiteľstvu správu o  činnosti a výsledkoch kontrol, ktoré boli vykonané v mesiacoch júl 

- december 2018.  Kontrolná činnosť a kontroly  boli  vykonané na základe  schváleného plánu  

kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce  na II. polrok 2018.  

 

Plnenie úloh,  spolupráca pri vypracovaní  základných organizačných pravidiel, smerníc obce a VZN, 

vzdelávanie: 

 

1. Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. 

2. Správa o činnosti a výsledku kontrol júl - november 2018. 

3. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019. 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. 

5. Spolupráca pri príprave  návrhu Doplnku č. 3 VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a poplatkoch za 

komunálne odpady 

6. Vzdelávanie: 

a) odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samospráv na témy  

- nakladanie s majetkom obce, 

- odmeňovanie zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, 

- kontrola uznesení OZ a povinné zverejňovanie informácií. 

b) RVC Nitra - Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady                 

a  miestny poplatku za rozvoj. 

c) delimitácia funkcie starostu - zodpovedné a bezpečné ukončenie funkčného obdobia, 

7. Účasť na poradách poslancov a zasadnutiach  OZ. 

 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

Inventúra pokladne: 

 Inventúru pokladne  vykonala 12. 9. a 10. 10. 2018 inventarizačná komisia v zložení   hlavný 

kontrolór obce, referentka OcÚ ekonómka obce za prítomnosti zodpovednej pracovníčky. 

Inventarizáciou bolo zistené, že výška peňažných prostriedkov v pokladnici obce súhlasí s ich 

účtovným stavom v pokladničnej knihe. O vykonaných inventúrach sú vypracované podrobné zápisy 

podpísané členmi komisie i zodpovednou pracovníčkou. 

 

Kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce vyhotovených v mesiaci jún 2018: 

Ku kontrole boli predložené pokladničná kniha, 279 príjmových a 41 výdavkových pokladničných 

dokladov vyhotovených v mesiaci jún 2018. Pri kontrole náhodne vybraných pokladničných operácií 

za sledované obdobie neboli zistené nedostatky. Všetky pokladničné obraty  obce sú chronologicky 

vedené v pokladničnej knihe, sú riadne zdokumentované a sú k nim priložené súvisiace doklady 

obsahujúce potrebné náležitosti. Kontrolovaná je formálna stránka a vykoná základná finančná 

kontrola  výdavkových pokladničných operácií.  

      Pri kontrole pokladničných operácií neboli zistené rozdiely v účtovnom stave finančných 

prostriedkov vedených v účtovnom denníku s doloženými súvisiacimi dokladmi   o  výdavkoch. 

      Príjmy tvorili najmä dane a poplatky za KO a DSO, prenájmy priestorov kultúrneho domu               

a správne poplatky. 

      Výdavky tvorili hlavne cestovné náhrady, odvody pokladničnej hotovosti na BÚ, poštovné,  

výplata miezd za máj 2018, nákup PHM – kosačka, pivné sety, reprezentačné výdavky, pracovné 

pomôcky a náradia, dotácia  - ZO SZCH. 

 

Kontrola dodržiavania zákona o sociálnom fonde v I. polroku 2018: 

Sociálny fond je fond, ktorý vytvára zamestnávateľ na realizáciu sociálnej politiky v oblasti 

starostlivosti o svojich zamestnancov v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom. 

https://www.rvcnitra.sk/seminar/12


Obec Diviacka Nová Ves (ďalej len „obec“) ako zamestnávateľ je povinná tvoriť sociálny fond 

v rozsahu a za  podmienok ustanovených zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a vyššou 

kolektívnou zmluvou pre  zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 

Z. z.   o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a to  povinným 

prídelom vo výške 1,05 %  zo súhrnu funkčných platov zamestnancov zúčtovaných zamestnancom na 

výplatu za bežný mesiac. Prípadná vyššia tvorba sociálneho fondu musí byť dohodnutá v podnikovej 

kolektívnej zmluve. 

Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu 

zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom musí  zamestnávateľ dohodnúť         

s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, 

upraví ich vo vnútornom predpise.  

U zamestnávateľa, ktorým je obec nepôsobí odborová organizácia. Podmienky tvorby a čerpania sú 

určené vo vnútornom predpise Zásady pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných 

prostriedkov zo sociálneho fondu obce Diviacka Nová Ves na rok 2018 vydané starostom obce 

a účinné od 2. 1. 2018. Tieto Zásady sa uplatňujú sa vo vzťahu ku všetkým zamestnancom obce. 

Súčasťou týchto zásad je rozpočet sociálneho fondu, ktorým sa určuje výška tvorby  a použitie tohto 

fondu na príslušný rok.  

Plánovaná tvorba fondu: zostatok z roku 2017, povinný prídel 1%, ďalší prídel 0,05 %, dary 

a dotácie -  spolu vo výške 1 548,43 eura. 

Plánované použitie fondu: príspevok na stravovanie (0,40 €), regenerácia pracovnej sily (20,- € 

a 10,- €), účasť na kultúrnych podujatiach (20,- € a 10,- €), sociálna výpomoc (50,- €), v prípade 

nízkeho čerpania aj nákupné poukážky v predvianočnom období – spolu vo výške 1 548,43 eura. 

Obec tvorila sociálny fond prídelom vo výške 1,05 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných 

zamestnancom na výplatu za I. polrok 2018. 

Prídel bol tvorený mesačne a je súčasťou bežných výdavkov  mimo položky mzdových 

prostriedkov. Odvádzal sa na základe výpočtu zo súhrnu funkčných platov zamestnancov zúčtovaných 

zamestnancom na výplatu za bežný mesiac.  Prostriedky sociálneho fondu sa vedú na osobitnom účte 

v  peňažnom ústave. 

Obec poskytovala v prvom  polroku 2018 zamestnancom zo sociálneho fondu príspevok na 

stravovanie nad rámec ustanovený Zákonníkom práce vo výške 0,40 eura na jednu poskytnutú stravnú 

poukážku. Na iné plánované použitie sociálny fond čerpaný nebol. 

 

Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie došlých faktúr 

v období I. polroka 2018: 

Obec Diviacka Nová Ves (ďalej len „obec“) je podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám  (ďalej len „zákon“) povinnou osobou, ktorá musí sprístupňovať 

a poskytovať informácie, a to zo zákona alebo na  požiadanie.  

Zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám  je  obec povinná  sprístupňovať informácie na 

svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce. 

Na svojom webovom sídle je obec povinná v štruktúrovanej forme8zverejňovať v zmysle § 5b ods. 

1 písm. b) zákona aj informácie o došlých faktúr za  tovary, služby a práce. Tieto údaje je obec 

povinná  zverejniť do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry, a to  na dobu nepretržite počas piatich rokov 

odo dňa  zverejnenia. 

V I. polroku  2018 bolo na obec podľa elektronicky mesačne vedenej knihy došlých faktúr 

doručených 168 faktúr. Všetky faktúry sú v požadovanej štruktúrovanej forme s povinnými údajmi 

zverejnené www.diviackanovaves.sk/zverejňovanie/faktúry/www.digitálnemesto.sk. 

 

Kontrola výberu výšky správnych poplatkov v I. polroku 2018: 

Kontrola bola zameraná na výber, výšku výberu a spôsobu úhrady správnych poplatkov. Vyberanie 

a výšku správnych poplatkov upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov. Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené 

v sadzobníku správnych poplatkov . Ten tvorí prílohu tohto zákona a stanovuje sadzby správnych 

poplatkov a  v niektorých prípadoch tiež oslobodenie od týchto správnych poplatkov.  

http://www.diviackanovaves.sk/


Za výšku a vybratie správnych poplatkov v podmienkach obce sú zodpovedné poverené 

zamestnankyne  obce. Niektoré správne poplatky  na úseku stavebnej správy sa uhrádzané aj 

bezhotovostne na účet obce. Na ostatných úsekoch správy v hotovosti do pokladne obce. 

 

Kontrola výberu správnych poplatkov na prvotných dokladoch v pokladni obce, ich evidencia a výška:  

Obec má vedenú prehľadnú evidenciu vybraných správnych poplatkov  vedenú mesačne po 

jednotlivých položkách. Správne poplatky v hotovosti sú vyberané  vo výške, ktorú určuje sadzobník 

správnych poplatkov, platcovi je vystavený  príjmový  pokladničný doklad, príjem je   zaevidovaného 

v pokladničnej knihe a v prípadoch osvedčenia podpisov a listín aj v osvedčovacích knihách.  

 

Obec vyberá  správne poplatky najmä za:      

 osvedčenie podpisu na listine ( á 2,- €),       

 osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu (á 2,- €), 

 potvrdenia z evidencie OcÚ (2,- €) 

 vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby (á 5,- €) 

 povolenie na výrub stromov (á 10,- €, 100,- €),                           

 vydanie rybárskych lístkov ( á 1,50 €, 3,- €, 7,- € 17,- €), 

 stavebná činnosť- ohlásenie drob. stavby, stavebných  úprav a udržiavacích  prác (á 10,-), 

 žiadosť o vydanie súhlasu na inštaláciu  malého zdroja znečistenia (5,- €), 

 stavebná činnosť – žiadosti o stavebné povolenie (50,- €) a návrh na vydanie kolaudačného 

rozhodnutia RD (35,- €), stavebné povolenie (garáž – 30,- €), dodatočné povolenie na stavbu 

(3x50,- = 150,- €),  

 

Obec vedie v súlade s § 15a ods. 3 zákona o správnych poplatkoch mesačnú evidenciu vybraných 

správnych poplatkov. V kontrolovanom období  I. polroka 2018  pri kontrole náhodne vybratých 

dokladov neboli zistené nedostatky. Výška správneho poplatku bola správna. 

 

Kontrola stavu záväzkov  k 30. 9. 2018 a stav celkového dlhu obce v zmysle § 17  zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

Obec môže v zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  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) od 1. 1. 2017 suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov  a suma 

splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky 

poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 

prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané 

na základe osobitného predpisu. 

 

Úvery obce: 

Poskytovateľ 

dotácie 

Rok Výška 

úveru ( € ) 

Zostatok  
k 30. 9. 2018  

Splatnosť  
úveru 

(rok) 
Investičná akcia 

ŠFRB 2010  895 936,- 692 599,- 2040 výstavba 24 NB 

Prima banka 2010 187 203,- 56 180,- 6/2021 tech. vybavenosť NB 

 

V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  sa 

do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu 

nájomných  bytov (692 599 eur). Ich splácanie je zabezpečené výberom nájomného.     

Celková suma dlhu obce k 30. 9. 2018 je 56 180 eur  a tvorí  6,86 % skutočných bežných príjmov 

(818 916,- €) z roka 2017. Úverové zaťaženie k 30. 9. 2018 na jedného obyvateľa (1775 obyvateľov) 

obce je 31,65 €. 

Ročná splátka istiny z úveru zo ŠFRB v roku 2018 je 27 878,- € a úrokov vo výške 7 389,- €. 

Ročná splátka istiny z komerčného úveru v Prima banke je  v roku 2018 vo výške 18 073,- € a úrokov 



vo výške 952,- €. Spolu tieto čiastky 54 292,- € tvoria  8,26 % z celkových daňových a nedaňových  

príjmov v roku 2017, ktoré boli vo výške 656 706,-€. Táto čiastka teda v roku 2018 neprekračuje 25 % 

skutočných daňových a nedaňových  príjmov  z roku 2017. 

Obec Diviacka Nová Ves dodržuje pravidlá prijímania a splácania návratných zdrojov 

financovania v  súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. je splnená. 

 

Kontrola vyberania príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu  nákladov 

v MŠ a ŠKD v ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves v II. polroku šk. roka 2017/2018: 

Výšku príspevkov a podmienky úhrady má obec upravenú od vo VZN č.  4/2009 o  výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves. Úhrada bola učená vo výške 9,- € za dieťa  a mesiac v MŠ a 1,70 

€ za žiaka a mesiac v ŠKD. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Diviacka Nová Ves č. 4/2009 bolo zmenené dodatkom      

č. 2/2011 s účinnosťou od 1. 1. 2012, v ktorom bola výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka v ŠKD 

určená na 3,50 € za mesiac. 

Ku kontrole boli predložené zoznamy detí a žiakov prijatých do MŠ a ŠKD, výpisy z účtov 

školy vedené v bankovej inštitúcii a evidencia o zaplatených poplatkoch v II. polroku šk. roka 

2017/2018. 

 

Kontrolné zistenia -  ŠKD: 

 v ŠKD bolo prijatých 32 žiakov,   

 v správnej výške (3,50 €/žiak/mesiac) boli vyberané poplatky od zákonných zástupcov žiakov 

podľa Doplnku  č. 2 k VZN č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách    

a školských zariadeniach a určenie podmienok tejto úhrady, 

 poplatky platili zákonní zástupcovia nepravidelne bezhotovostne prevodom zo svojho účtu alebo 

poštovou poukážkou na účet školy ekonómka školy a vychovávateľka ŠKD viedli evidenciu 

platiteľov, 

 zákonní zástupcovia nemajú nedoplatky na poplatkoch. 

 

Kontrolné zistenia – MŠ: 

 v MŠ bolo prijatých 64 detí, 

 v správnej výške (9,- €/dieťa/mesiac) boli vyberané poplatky od zákonných zástupcov žiakov 

podľa VZN č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach a určenie podmienok tejto úhrady, 

 príspevok sa v materskej škole  neuhrádzal za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej 

školskej dochádzky (16 detí) alebo  ktorého zákonní zástupcovia sú  poberateľmi dávky v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

 poplatky platili zákonní zástupcovia nepravidelne bezhotovostne prevodom zo svojho účtu alebo 

poštovou poukážkou na účet školy, 

 ekonómka školy a triedne učiteľky  viedli  evidenciu platiteľov, 

 zákonní zástupcovia nemajú nedoplatky na poplatkoch. 

 

 Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil ďalší návrh na Uznesenie                 

č. 67/2018: 

 

Uznesenie č. 67/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za obdobie mesiacov          

júl - december 2018. 

 

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

žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú správu vzali na vedomie. 

 

 

 



8.3   Starosta obce vyzval hlavného kontrolóra obce PhDr. Róberta Géczyho, aby predložil  plán         

kontrolnej činnosti na I. polrok 2019: 

 

            V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov bude  činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v  I. polroku roka  2019 na  tieto 

kontroly a úlohy: 

 

Kontrolná činnosť HK : 

- inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce (2x), 

- kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce, 

- kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2018, 

- kontrola stavu záväzkov  k 31. 3. 2019 a stav celkového dlhu obce v zmysle § 17  zákona                 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

- kontrola  dodržiavania výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú 

službu v roku 2018, 

- kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie faktúr došlých 

v roku  2018, 

- kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie zmlúv a faktúr 

v podmienkach ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves  v roku  2018. 

 

Plnenie úloh HK:  

- správa o kontrolnej činnosti za rok 2018, 

- správy o výsledku kontrol, 

- odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018, 

- návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok roka 2019, 

- účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OZ. 

 

Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v súlade s  § 20 až § 27   zákona NR SR                

č. 357/2015  Z. z. o finančnej kontrole a audite. 

 

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce: 

- spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc    

  obce a OcÚ, 

- vzdelávanie – semináre RVC Nitra a ZHK SR na vybrané témy. 

 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na Uznesenie č. 68/2018: 

 

Uznesenie č. 68/2018 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019. 

 

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

žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 

 Uznesenie č. 68/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

8.4   Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na Uznesenie  

        č. 69/2018: 

 

Uznesenie č. 69/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona            

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

 

 

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

žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 

 Uznesenie č. 69/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

8.5   Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na Uznesenie č. 70/2018: 

 

Uznesenie č. 70/2018 

Obecné zastupiteľstvo     

I.  schvaľuje zámer odpredať Miroslavovi Sánymu, bytom J. Fándlyho 751/1, Prievidza v zmysle § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvod hodný osobitného zreteľa)  
 pozemok reg. C - KN, parcela č. 237/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 51 m², k. ú. 

Vrbany 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúci.  

S využitím predmetného pozemku obec nepočíta. Pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku vo 

vlastníctve žiadateľa. 

 

II.  poveruje starostu obce zverejniť v zmysle  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí  zámer previesť majetok obce - pozemky uvedené v bode I. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

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

žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 

 Uznesenie č. 70/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

8.6   Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na Uznesenie č. 71/2018: 

 

Uznesenie č. 71/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie mimoriadnych odmien za rok 2018 predsedom a členom 

Komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, Komisie finančnej 

a podnikateľských aktivít, Komisie kultúry, vzdelávania mládeže a športu a Sociálnej komisie pri OZ 

Diviacka Nová Ves nasledovne: 

 

predseda komisie – poslanec OZ 300,- EUR 

člen komisie – poslanec OZ  300,- EUR 

člen komisie – neposlanec   150,- EUR 

 

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

žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 

 Uznesenie č. 71/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

Záverom starosta informoval, že za celé štvorročné obdobie sa v obci preinvestovalo cca 1 000 000 €. 

 

 

9.  Diskusia. 
 

Starosta najskôr vyzval prítomných poslancov OZ, aby sa zapojili do diskusie.  

 

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



10.  Záver. 
 

Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva poďakovaním sa za účasť všetkým 

prítomným občanom.  

 
V Diviackej Novej Vsi, dňa: 02. 12. 2018 

 

 

 

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

 

 

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

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

                           

 

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

 

 

 

Prílohy k zápisnici: Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 02. 12. 2018 

     


