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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 23. 10. 2014.  
 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. –  18:30 hod. 

Prítomní poslanci OZ: Ing. Igor Hanuska,  Mgr. Mária Kiabová, Mgr. Zdena Knýblová, 

Ľubomír Hagara, Mgr. Jana Masaryková, Ing. Norbert Hrivňák, Daniel Dolník 

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupca starostu obce: Peter Iliaš 

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Gabriela Macková  

Ostatní: 0 občanov 

 

 

1.  Otvorenie 
 

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

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

 

  1.  Otvorenie. 

  2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia. 

  3.  Voľba návrhovej komisie. 

  4.  Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 

  5.  Úpravy rozpočtu obce na rok 2014. 

  6.  Rôzne.  

  7.  Diskusia. 

    8.  Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 22/2014 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

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

určil Mgr. Máriu Kiabovú a Ľubomíra Hagaru. 
 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice vzalo OZ na vedomie. 

 

3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, a to:  

-  predseda: Daniel Dolník 

-  člen: Mgr. Jana Masaryková 

-  člen: Mgr. Zdena Knyblová 

 

          Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             viď. Uznesenie č. 23/2014 
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4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 
 

Starosta podal nasledovné informácie: 

 

- Obec sa zapojila do vyhlásenej výzvy  - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov vrátane zatepľovania. Tu bolo potrebné doplniť isté náležitosti na základe výzvy 

envirofondu. Žiadosť s kompletnými prílohami bola odoslaná na Environmentálny fond 

Bratislava, už len čakáme, do akej miery bude obec úspešná. 

 

- V súčasnej dobe sa pripravuje žiadosť, aby sa obec mohla zapojiť do tej istej výzvy - Zvyšovanie 

energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania pre rok 2015. V tomto 

prípade ide o zateplenie budovy MŠ. 

 

- Pripravuje sa aj žiadosť o poskytnutie dotácie pre ČOV na rok 2015 na Environmentálny fond 

Bratislava. 

 

- Ďalej sme sa zaoberali správou o výsledku finančnej kontroly. V čase od 19.5.2014-19.8.2014 

prebehla kontrola a to za rok 2012 v neziskovej organizácii PE-ES, n.o. so sídlom v Diviackej 

Novej Vsi. Kontrolná skupina v neziskovej organizácii PE-ES, n.o   zistila porušenia a na základe 

zistených porušení obec musela vrátiť dotáciu vo výške 12.197,08, ktorú následne požaduje vrátiť 

od neziskovej organizácii PE-ES, n.o. so sídlom v Diviackej Novej Vsi. T tohto dôvodu sa musí 

zmeniť rozpočet obce, čo bude predmetom dnešného schvaľovania.  

 

- Ďalej sa riešilo opätovné preobsadenie bytov po troch rokoch v zmysle článku 3 VZN č. 5/2011, 

čo bude tiež predmetom dnešného schvaľovania. 

 

- Tiež sa rieši nefunkčné vykurovanie v budove bývalej materskej škole, kde sa tratí voda 

z vykurovacieho srstému.  

 

- Starosta oznámil, že obci bola schválená  dotácia na financovanie projektu v oblasti prevencie 

kriminality vo výške 8000 Eur. 

 

-  Záverom starosta poďakoval predsedníčke  kultúrnej komisie, jej členom a všetkým, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom pričinili o pekný priebeh posedenia občanov skôr narodených, pri 

príležitosti mesiaca úcty starších. Tiež poďakoval poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi,  ale aj 

zamestnancov OcÚ za ich prácu. 

 

 Správu starostu obce o činnosti OcÚ vzalo OZ na vedomie. 

 

5.   Úpravy rozpočtu obce na rok 2014. 

 
 Starosta obce dal slovo členovi finančnej komisie Danielovi Dolníkovi, aby predložil 

návrhy úprav rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami č. 9/2014 a 10/2014: 

 

5.1   Zmena rozpočtu obce - Rozpočtové opatrenie č. 9/2014 znie: 

     

     a) Úprava bežného rozpočtu vo výške 5 852 €, pričom sa nemení celková výška rozpočtu  

          obce na rok 2014. 

 

Úprava bežných výdavkov výške 2 652 €: 

 

- Zvýšenie výdavku o sumu 630 € u funk. kl. 01116, ekon. klasifikácia: 611   

  630 € tarifný plat (§ 52) – príspevok z ESF 
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- Zvýšenie výdavku o sumu 110 € u funk. kl. 01116, ekon. klasifikácia: 611                    

  110 € tarifný plat (§ 52) – príspevok zo ŠR 

- Zvýšenie výdavku o sumu 280 €u funk. kl. 0620, ekon. klasifikácia: 633006               

  280 € všeobecný materiál (§ 52) – príspevok z ESF 

- Zvýšenie výdavku o sumu 60 € u funk. kl. 0620, ekon. klasifikácia: 633006                   

  60 € všeobecný materiál (§ 52) – príspevok zo ŠR 

- Zvýšenie výdavku o sumu 630 €u funk. kl. 0620, ekon. klasifikácia: 633010                 

  630 € pracovné pomôcky(§ 52) – príspevok z ESF 

- Zvýšenie výdavku o sumu 150 € u funk. kl. 0620, ekon. klasifikácia: 633010                

  150 € pracovné pomôcky(§ 52) – príspevok zo ŠR 

- Zvýšenie výdavku o sumu 20 € u funk. kl. 0620, ekon. klasifikácia: 634001                   

  20 € pohonné hmoty(§ 52) – príspevok z ESF 

- Zvýšenie výdavku o sumu 4 € u funk. kl. 0620, ekon. klasifikácia: 634001                       

  4 € pohonné hmoty(§ 52) – príspevok zo ŠR 

- Zvýšenie výdavku o sumu 36 € u funk. kl. 0620, ekon. klasifikácia: 637004                   

  36 € všeobecné služby(§ 52) – príspevok z ESF 

- Zvýšenie výdavku o sumu 7 € u funk. kl. 0620, ekon. klasifikácia: 637004                        

  7 € všeobecné služby(§ 52) – príspevok zo ŠR 

- Zvýšenie výdavku o sumu 17 € u funk.. kl. 0620, ekon. klasifikácia: 637015                   

  17 € poistné(§ 52) – príspevok z ESF 

- Zvýšenie výdavku o sumu 3 € u funk. kl. 0620, ekon. klasifikácia: 637015                       

  3 € poistné(§ 52) – príspevok zo ŠR 

- Zvýšenie výdavku o sumu 4 € u funk. kl. 0840, ekon. klasifikácia: 625002                        

  4 € poistné do SP na starobné poistenie 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 € u funk. kl. 0840, ekon. klasifikácia: 625003                        

  1 € poistné do SP na úrazové poistenie 

- Zvýšenie výdavku o sumu 2 € u funk. kl. 0840, ekon. klasifikácia: 625007                        

  2 € poistné do SP do rezervného fondu solidarity 

- Zvýšenie výdavku o sumu 21 u funk. kl. 0840 €, ekon. klasifikácia: 633006                    

  21 € všeobecný materiál (vence na vojnové hroby) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 50 € u funk. kl. 0320, ekon. klasifikácia: 633006                     

  50 € všeobecný materiál (mat. pre požiarnu zbrojnicu)                                                                                                                               

- Zvýšenie výdavku o sumu 600 € u funk. kl. 01116, ekon. klasifikácia: 637014              

  600 € stravovanie 

- Zvýšenie výdavku o sumu 27 € u funk. kl. 0840, ekon. klasifikácia: 637014                    

  27 € odmeny prac. mimopracovného pomeru 

- Zvýšenie výdavku o sumu 700 € u funk. kl. 08209, ekon. klasifikácia: 637004               

  700 € všeobecné služby /kultúrne služby/ 

- Zníženie výdavku o sumu 700 € u funk. kl. 08209, ekon. klasifikácia: 637003                           

  700 € propagácia a reklama /kultúrne služby/                    

- Zníženie výdavku o sumu 1 340 € u funk. kl. 01116, ekon. klasifikácia: 632002                     

  1 340 € vodné, stočné 

- Zníženie výdavku o sumu 462 € u funk. kl. 0620, ekon. klasifikácia: 633006                             

  462 € všeobecný materiál /ÚPSVaR/ 

- Zníženie výdavku o sumu 750 € u funk. kl. 0620, ekon. klasifikácia: 633010                            

  750 € pracovné pomôcky /ÚPSVaR/ 

- Zníženie výdavku o sumu 10 € u funk. kl. 0620, ekon. klasifikácia: 637004                                 

  10 € všeobecné služby /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavku o sumu 300 € u funk. kl. 01116, ek. klasifikácia: 623                                    

  300 € poistné do ostatných zdrav. poisťovní 

- Zníženie výdavku o sumu 300 € u funk. kl. 0520, ek. klasifikácia: 625002                                  

  300 € poistné do SP na starobné poistenie 

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 € u funk. kl. 0620, ek. klasifikácia: 633006                                 

  200 € všeobecný materiál 

- Zvýšenie výdavku o sumu 300 € u funk. kl. 01116, ek. klasifikácia: 633006                               
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  300 € všeobecný materiál 

- Zníženie výdavku o sumu 500 € u funk. kl. 0840, ek. klasifikácia: 633006                                  

  500 € všeobecný materiál 

 

Úprava bežných príjmov vo výške 2 700 €: 

 

- Zvýšenie príjmov o sumu 2 000 €, ekon. klasifikácia: 612001                 

  2 000 € tuzemské transfery v rámci VS zo ŠR (§ 52) – príspevok z ESF 

- Zvýšenie  príjmov o sumu  400 € , ekon. klasifikácia: 612001                     

  400  € tuzemské transfery v rámci VS zo ŠR (§ 52) – príspevok zo ŠR 

- Zníženie príjmov o sumu 2 400 € , ekon. klasifikácia: 612001                  

  2 400  € tuzemské transfery v rámci VS zo ŠR 

- Zvýšenie príjmu o sumu 300 €, ekon. klasifikácia: 221004                           

  300 € ostatné administratívne poplatky 

- Zníženie príjmu o sumu 300 €, ekon. klasifikácia: 312001                            

  300 € tuzemské bežné transfery zo ŠR (§54) – príspevok zo ŠR 

 

b)   Úprava kapitálového rozpočtu vo výške 838 €, pričom sa nemení celková výška  rozpočtu  

       obce na rok 2014. 

 

Úprava kapitálových výdavkov: 

 

- Zvýšenie výdavku o sumu 300 € u funkčnej klasifikácie 0460, ekon. klasifikácia: 716               

  300 €  prípravná a projektová dokumentácia 

- Zvýšenie výdavku o sumu 538 € u funkčnej klasifikácie 0460, ekon. klasifikácia: 717001         

  538 €  realizácia nových stavieb 

- Zníženie výdavku o sumu 838 € u funkčnej klasifikácie 0520, ekon. klasifikácia: 717001          

  838  € realizácia nových stavieb (ČOV) 

 

 

SUMARIZÁCIA v € 

 

Rozpočet 

po 9. úprave 

Bežné príjmy  640 308 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou                             8 000  

Bežné výdavky 359 009 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie                            239 619 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU 49 680 

Kapitálové príjmy 100 000 

Kapitálové výdavky  196 923 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU -96 923 

Príjmové finančné operácie 92 383 

Výdavkové finančné operácie 45 140 

PREBYTOK  Z FINANČNÝCH OPERÁCII  47 243 

 

ROZPOČET CELKOM 

 

                                      0 

 

Starosta vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu a keďže nemal nikto pripomienky, vyzval 

ich aby úpravu rozpočtu č. 9/2014 vzali na vedomie. 

 

5.2   Starosta obce dal opäť slovo predsedovi finančnej komisie Danielovi Dolníkovi, aby 

predložil návrhy úpravy rozpočtu obce Rozpočtovým opatrením č. 10/2014: 
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a)  Úprava bežného rozpočtu vo výške 33 000 €, pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce  

      na rok 2014. 

Úprava bežných výdavkov výške 18 300 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 12 200 € u funk. kl. 10203, ekon. klasifikácia: 637012                 

  12 200 € vrátenie časti transferu nez. Organizácie PE- ES ministerstvu práce, soc. vecí a rodiny                                                                                                                                                            

- Zvýšenie výdavku o sumu 500 € u funk. kl. 0640, ekon. klasifikácia: 634002                            

  500 €  oprava a údržba verejného osvetlenia 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 500 € u funk. kl. 01116, ekon. klasifikácia: 633006                     

  1 500 všeobecný materiál  

- Zvýšenie výdavku o sumu 3 000 € u funk. kl. 01116, ekon. klasifikácia: 611                          

  3 000 €  tarifný plat 

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 € u funk. kl. 0412, ekon. klasifikácia: 611                                  

  200 € tarifný plat /§ 50 j/ 

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 € u funk. kl. 01116, ekon. klasifikácia: 6631001                         

  200 € cestovné náhrady tuzemské 

- Zvýšenie výdavku o sumu 300 € u funk. kl. 01116, ekon. klasifikácia: 663016                           

  300 € reprezentačné 

- Zvýšenie výdavku o sumu 400 € u funk. kl. 08209, ekon. klasifikácia: 667003                           

  400 € propagácia, reklama /kultúrne služby/ 

- Zníženie výdavku o sumu 18 300€ u funk. kl. 10203, ekon. klasifikácia: 642002                

  18 300 € transfery neziskovej organizácii PE-ES 

 

Úprava bežných príjmov výške 14 700 €: 

- výšenie príjmov o sumu 12 200 € u funk. ekon. klasifikácii: 291001                            

  12 200 € vrátené prostriedky od neziskovej organizácie /PE-ES/   

- Zvýšenie príjmov o sumu 2 0000 € u funk. ekon. klasifikácii: 133013                                   

  2 000 € daň za KO a drobné stav. odpady 

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

  500 € ostatné administratívne poplatky 

- Zníženie príjmov o sumu 14 700 € u funk. ekon. klasifikácii: 312001                                   

  14 700 € tuzemské bežné transfery v rámci VS              

 

b)   Úprava kapitálového rozpočtu vo výške 12 900 €, pričom sa nemení celková výška  

       rozpočtu obce na rok 2014. 

Úprava kapitálových výdavkov vo výške 12 900 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 300 € u funkčnej klasifikácie 01116, ekon. klasifikácia: 716                  

  300 €  prípravná a projektová dokumentácia 

- Zvýšenie výdavku o sumu 7 600 € u funkčnej klasifikácie 0840, ekon. klasifikácia: 717002          

  7 600 €  rekonštrukcia chodníkov na cintoríne Vrbany 

- Zvýšenie výdavku o sumu 5 000 € u funkčnej klasifikácie 08203, ekon. klasifikácia: 718004          

  5 000 €  rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho zariadenia a rozvodov kúrenia /klub      

dôchodcov/ 

- Zníženie výdavku o sumu 2 900 € u funkčnej klasifikácie 0520, ekon. klasifikácia: 717001                

  2 900  € realizácia nových stavieb (ČOV) 

- Zníženie výdavku o sumu 10 000 € u funkčnej klasifikácie 0460, ekon. klasifikácia: 718007       

  10 000  € rekonštrukcia a modernizácia komunik. infraštruktúry /most/ 
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SUMARIZÁCIA v € 
Rozpočet 

po 10. úprave 

Bežné príjmy 640 308 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 8 000 

Bežné výdavky 359 009 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie 239 619 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU 49 680 

Kapitálové príjmy 100 000 

Kapitálové výdavky  196 923 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU -96 923 

Príjmové finančné operácie 92 383 

Výdavkové finančné operácie 45 140 

PREBYTOK  Z FINANČNÝCH OPERÁCII  47 243 

ROZPOČET CELKOM 

 

0 

 

 

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

nemal nikto pripomienky, dal o návrhu takto predloženej úpravy rozpočtu hlasovať - Uznesenie    

č. 24/2014. Rozpočtové opatrenie č. 10/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

6.   Rôzne. 

 
Starosta oznámil, že koncom mesiaca uplynú 3-ročné nájomné zmluvy bytovým 

nájomníkom a preto je potrebné s nájomníkmi uzatvoriť opakované nájomné zmluvy. Poslanci OZ 

sa touto situáciou zaoberali na pracovnej porade. Vyzval ich k pripomienkovaniu. Keďže neboli 

žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 
Uznesenie č. 25/2014 

OZ    s c h v a ľ u j e    v  zmysle článku 3,  VZN obce č. 5/2011 o podmienkach a kritériách 

prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných 

prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania týchto záujemcov: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takto predložené uznesenie bolo poslancami OZ jednohlasne schválené. 

     Meno Číslo bytu 

     Adamec Patrik 666/A-5 

     Ďurišová Andrea 667/D-4 

     Harag Andrej 666/A-3 

     Ing. Chrenková Alžbeta 667/C-4 

     Jankeje Veronika 666/B-2 

     Kohútová Dana 666/A-4 

     Lomnický Roman 666/B-1 

     Lukáč Ján 666/A-6 

     Minichová Iveta 666/B-5 

     Sobotová Marcela 666/B-3 

     Šiffalovičová Štefánia 667/D-1 

     Šnirc Viliam 666/A-1 

     Šnircová Andrea 667/C-3 

     Šúňová Silvia 667/D-6 

     Tomková Soňa 667/C-6 

     Trubanová Gabriela 667/C-2 
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7.   Diskusia.  
 

Do diskusie sa nikto s prítomných nezapojil. 
 

 

8.   Záver. 

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

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 04. 09. 2014 

 

 

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

 

 

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

 
           Ľubomír Hagara  ...................................... 
 

 

                           

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 23. 10. 2014. 


