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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 26. 04. 2018  
 

 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 20:00 hod. 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: Daniel Dolník, Ing. Igor Hanuska,          

Ing. Dušan Kohút, Mgr. Jana Masaryková,  Zuzana Tupá, Robert Žember 

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupkyňa starostu obce: Mgr. Mária Kiabová 

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

Zapisovateľka: Ing. Kamila Králová  

 

 

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.  Správa o činnosti komisií. 

   6.  Správa HK obce o činnosti a výsledku kontrol za január - apríl 2018. 

   7.  Návrh úpravy rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2018. 

   8.  Návrh Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2017. 

   9.  Rôzne. 

 10.  Diskusia. 

 11.  Záver. 

 
Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      

 

Uznesenie č. 16/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

Starosta obce určil za zapisovateľku Ing. Kamilu Královú. Za overovateľov zápisnice a uznesení 

určil Zuzanu Tupú a Mgr. Máriu Kiabovú. 
 

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

(Uznesenie č. 17/2018) 
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3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

-  predseda Daniel Dolník 

-  člen Ing. Igor Hanuska 

-  člen Robert Žember 

         

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             

 

 Uznesenie č. 18/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti starostu a obecného úradu 

      od posledného zasadnutia OZ 

 
Citujem starostu obce: 

 

,,Od posledného zasadnutia OZ boli riešené  tieto veci : 

 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Diviacka Nová Ves. Na 

poslednom zasadnutí som informoval, že obec zrušila obstarávanie a súťažíme techniku nanovo. 

Do súťaže cez vestník pre VO a taktiež cez európsky vestník sa nám prihlásili traja záujemcovia, 

proces neustále pokračuje, dúfam, že sa to podarí doviesť do úspešného konca. Čo sa týka 

stavebnej časti, tak ako som informoval na minulom zasadnutí, že obec požiada MŽP 

o refundáciu, refundácia prebehla a to dnešný deň v plne výške 40 581,26 eur. 

 

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

v obci Diviacka Nová Ves. Obec obdržala správu z kontroly a to, že pri výkone kontroly nebolo 

zistené porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a 

EÚ. Pripravuje sa podpis dodatku k zmluve, kde budú zapracované všetky možné zmeny a po 

podpise dodatku obec požiada o platbu. 

 

Ako viete zapojili sme sa do projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy 

v obci Diviacka Nová Ves. Obec ešte stále nemá žiadne rozhodnutie.  

 

Ďalej sa obec opätovne zapojila do výzvy prístavba, dostavba, obnova hasičských zbrojníc,  ktorú 

vyhlásilo  Ministerstva vnútra SR.  

 

Taktiež sme podali žiadosť na Ministerstvo financií o nenávratný finančný príspevok a to na 

výmenu strechy  tribúny s natretím kovových konštrukcií.  

 

Obec začala s prácami ktoré boli odsúhlasené ako investičné akcie pre rok 2018. Jedná sa 

o oplotenie, prístupový chodník, či nádvorie  OcÚ. Aby sme boli v obraze : Úprava okolia 

obecného úradu, chodník a oplotenie – stavebná časť  32 462,12 €, spevnené plochy za obecným 

úradom 60 499,85 €, nerezové oplotenie a brány s elektrickým pohonom 11 000,00 €. Taktiež 

bude potrebné zhotoviť nanovo prístrešok slúžiaci, ako pódium pre vystupujúcich. A v rozpočte 

nebolo ani osvetlenie priestoru pre OcÚ. Všetky tieto aktivity budú realizované z rozpočtu obce. 

Sú to nemalé finančné prostriedky, no je dôležité, že na to máme. Smutné je to, že v minulých 

rokoch nebola ani robota a nezostali ani prostriedky.  

 

V blízkej dobe sa bude realizovať dobudovanie kamerového systému 13 066,80 €. Vybavujeme 

zriadenie nemeraného odberu. 
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Čo sa týka kanalizácie, určite ste registrovali, že poslanci TSK neschválili zmeny a doplnky 

územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja. Je to pre nás zle, nakoľko my bez 

tejto zmeny, nedokážeme vybaviť stavebné povolenie.“ 

 

Starosta obce informoval, že od 1.5.2018 budeme mať dvoch zamestnancov na dobu 9 mesiacov, 

cez paragraf 50 j. Obci na nich bude pridelený transfer vo výške 10 684,80 eur.   

 

Ďalej informoval o stave finančných prostriedkov: 

Finančné prostriedky na BÚ k 26.04.2018: 

Bežný účet VÚB                                                                   49 328,74 €  

Bežný účet PRIMA banka                                                                 153 561,42 €  

Dotačný účet                                                                          17,51 €    

Rezervný fond                                                                 116 250,15 €   

Depozitný účet (byty)                                                                   24 008,90 €   

Sociálny fond                                                                        709,54 €    

Dotačný účet (dobudovanie KS)                                                                   10 000,00 €   

Spolu €:                                                                 353 876,26 €    

  z toho účelovo viazané finančné prostriedky   

a/depozitný účet                                                                   24 008,90 €  

b/ SF                                                                        709,54 €    

c/ finančné zábezpeky                                                                   30 950,00 €  

d/ fond prevádzky, údržby a opráv                                                                   20 495,60 €   

e/ dotačné fin. prostriedky(kam. systém)                                                                   10 000,00 €   

Zostatok finančných prostriedkov                                                                 267 712,22 €    

 

Na záver starosta poďakoval všetkým predsedom komisií, členom všetkých komisií, 

poslancom OZ, zástupkyni obce, kontrolórovi obce a zamestnancom OcÚ za odvedenú prácu za 

posledné obdobie. 

 

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. 19/2018) 

 

 

5.  Správu predsedov komisií pri OZ o činnosti komisií 
 
Starosta obce vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby informovali o ich činnosti. 

 

Zuzana Tupá, predsedníčka KKVMaŠ podala tieto informácie:    
V období 1/2018 sa uskutočnilo jedno zasadnutie KKVMaŠ, na ktorom sa prerokovala 

organizácia  podujatí : Stavanie mája, Výstup na Rokoš, Deň rodiny.  Podujatia sa uskutočnia 

30.04.2018, 01.05.2018 a 08.05.2018.    

 

Ing. Dušan Kohút, predseda stavebnej komisie informoval: 

Komisia od posledného zastupiteľstva neuskutočnila rokovanie. Členovia komisie priebežne 

konzultovali rozpracované projekty obce na základe aktuálnych potrieb. 

 
Daniel Dolník, predseda finančnej komisie informoval, že komisia zasadala 1 x a zaoberala sa 

úpravou rozpočtu obce na rok 2018, čoho výsledkom toho bolo Rozpočtové opatrenie č. 2/2018, 
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ktoré 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. 20/2018) 

 

 

6.   Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol  
      za január - apríl 2018 

 
  

PhDr. Róbert Géczy podal tieto informácie: 
 

 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 január – apríl 2018.  Kontrolná činnosť a kontroly  boli  vykonané na základe  

schváleného plánu  kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce  na I. polrok 2018.  

 

Plnenie úloh,  spolupráca pri vypracovaní  základných organizačných pravidiel, smerníc 

obce a VZN, vzdelávanie. 

 

- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017. 

- Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. 

- Správa o činnosti a výsledku kontrol január – apríl 2018. 

- Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017. 

 

- Spolupráca pri návrhu VZN č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie  

povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 

 

- Vzdelávanie – semináre v RVC Nitra, RVC Martin  a ZMO HN: 

 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov platný od 25. 5. 2018, 

 zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  záverečný účet 

     obce, fondové hospodárenie obce, podmienky prijímania návratných zdrojov financovania, 

 novela zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení platná od 1. 5. 2018, 

 Zákonník práce – riešenie pracovnoprávnych vzťahov. 

 

- Účasť na poradách poslancov a zasadnutiach  OZ. 

 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

Inventúra pokladne 

 

         Inventúru pokladne  vykonala 28. 2. 2018 inventarizačná komisia v zložení hlavný kontrolór  

obce, referentka OcÚ za prítomnosti zodpovednej pracovníčky. Inventarizáciou bolo zistené, že 

výška peňažných prostriedkov v pokladnici obce súhlasí s ich účtovným stavom v pokladničnej 

knihe. O vykonanej inventúre je vypracovaný podrobný zápis podpísaný členmi komisie 

i zodpovednou pracovníčkou. 

 

Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2017 

         Poskytovať dotácie z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom  

umožňuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý aj 

stanovuje všeobecné  pravidlá  poskytovania dotácií.  

Bližšie podmienky poskytovania dotácií  si ustanovuje obec všeobecne záväzným nariadením. 
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Kontrola bola zameraná na  

 existenciu VZN o poskytovaní dotácií, 

 súlad s VZN s legislatívou, 

 dodržiavanie VZN, 

 splnenie zákonom stanovených podmienok prijímateľmi dotácií, 

 poskytovanie dotácií na konkrétnu akciu, úlohu alebo  účel,  

 písomná forma poskytnutia dotácií (zmluva),  

 dodržiavanie účelu poskytnutých dotácií, 

 dodržanie lehôt zúčtovania dotácií.. 

 

Kontrolné zistenia: 

Obec  má prijaté VZN č. 4/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Diviacka 

Nová Ves  schválené 16. 9. 2013 uznesením č. 23/2013, ktoré je v súlade so zákonom č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Z rozpočtu obce boli poskytnuté  podľa tohto VZN uznesením č. 12/2017 zo dňa 23. 2. 2017 

dotácie na rok 2017 v celkovej  výške 8 560 eur spolu 6-tim  občianskemu združeniam a jednej 

cirkvi. Právnické osoby, ktorým bola dotácia poskytnutá, spĺňali zákonom stanovených 

podmienok prijímateľov dotácií, t. j. na území obce mali sídlo, pôsobia a   vykonávajú činnosť na 

území obce. Dotácie boli poskytnuté na podporu všeobecne prospešných a verejnoprospešných 

účelov. Dotácie boli poskytnuté v súlade s VZN, na základe žiadostí a písomných zmlúv  medzi 

obcou a prijímateľmi dotácií, ktoré obsahovali hlavne výšku, účel, termín a spôsob zúčtovania 

dotácií. 

Na kontrolu bola predložené doklady súvisiace s poskytnutím a použitím dotácií , t. j. VZN, 

žiadosti právnických osôb, rozpočet obce, uznesenie OZ, dohody s prijímateľmi dotácií  a doklady 

súvisiace s vyúčtovaním dotácií:    

 

 TJ Družstevník Diviacka Nová Ves – 3 660,- € na materiálne vybavenie (striedačky), 

poplatky ObFZ Prievidza, 

 5.Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu MO Prievidza – 1 000,- € na 

zarybnenie rieky Nitrica v oblasti obce pstruhom potočným, 

 ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou – 300,- € na materiálne zabezpečenie projektu „Galéria  

detských snov“, 

 ZO Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov Diviacka Nová Ves – 150,- € na 

obstaranie rodových obrúčok pre holuby, 

 OZ KREATIV ŠTÚDIO Diviacka Nová Ves – 500,- € na tvorbu a realizáciu umeleckých 

programov (materiálne vybavenie, kostýmy, reproduktory a rekvizity), 

 ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Diviacka Nová Ves  – 450,- € na prepravu 

členov do kúpelov a divadla, 

 Rímsko-katolícka cirkev, Farský úrad Diviaky nad Nitricou – 2 500,- € na bežnú údržbu 

kostola. 

 

Vo všetkých prípadoch bola dodržaná lehota zúčtovania dotácie, účel použitia dotácie, 

doložené boli doklady súvisiace a dokladujúce  použitie poskytnutej dotácie,  v plnej výške boli 

dotácie aj použité. Dotácie boli použité na verejnoprospešnú činnosť a služby. 

Pri zúčtovaní dotácií boli správne vykonané aj administratívne finančné kontroly 

a vypracované správy z nich, tak ako to ukladá nový zákona o finančnej kontrole a audite platný 

od 1. 1. 2016. 

 

Kontrola dodržiavania zákona o cestovných  náhradách za obdobie II. polroka 2017. 

 

Obec pri poskytovaní cestovných náhrad musí postupovať podľa zákona č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
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  Ku kontrole boli predložené cestovné príkazy vyhotovené v mesiacoch júl až december 2017 

v počte 10 a  Smernica – vnútorný predpis č. 2/2014 o cestovných náhradách zamestnancov obce 

Diviacka Nová Ves. 

 

- cestovné náhrady za pracovné cesty boli poskytnuté osobám, ktoré majú nárok na cestovné 

náhrady – starosta obce, zamestnankyne obce a členovia volebnej komisie pre voľby do 

orgánov TSK. 

- splnené a uvedené na cestovných príkazoch boli základné podmienky  pracovnej cesty: súhlas 

zamestnávateľa na vykonanie pracovnej cesty, miesto nástupu na pracovnú cestu, miesto 

výkonu práce, čas trvania pracovnej cesty , spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty,  

- dodržaná bola 10-dňová lehota na predloženie vyúčtovanie pracovnej cesty zamestnancom po 

jej ukončení aj 10-dňová lehota vykonania vyúčtovania a vyplatenia náhrad zo strany 

zamestnávateľa, 

- vo všetkých prípadoch boli preukázateľne a správne vypočítané a doložené nárokové náhrady – 

cestovné náhrady, stravné, parkovanie. 

- pri vyúčtovaní cestovných nákladov nedošlo k neoprávnenému poskytnutiu cestovných náhrad    

a ani k neoprávnenému kráteniu cestovných náhrad. Tieto sú preukázateľne prevzaté 

príslušnými osobami   a ich výška súhlasí s účtovnou evidenciou v pokladničnej knihe. 

     Obec pri poskytovaní cestovných náhrad postupovala v súlade so  zákonom  č. 283/2002 Z. 

z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a vnútornej smernice o cestovných 

náhradách.. 

 

Kontrola dodržiavania § 9a zákona č. 138/1990 Zb.  o majetku obcí - prevody majetku obce 

v roku 2017. 

 

Zákon  NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  (ďalej len „zákon“) ustanovuje, ktoré  vecí 

z majetku SR prechádzajú do vlastníctva obcí a upravuje majetkové postavenie a hospodárenie 

obcí s ich majetkom. 

Prenajať a previesť svoj majetok môžu obce len v súlade s ustanoveniami uvedenými v § 9a 

zákona. 

Kontrola bola zameraná na postup obce pri  prevodoch  a prenájmoch  pozemkov v roku 2017. 

V roku 2017 boli  schválené  štyri  zámery previesť majetok obce (Peter Pastierik, Roman 

a Miroslav Barborka, Silvia Šúňová,  manželia Peter a Iveta Minichovci) a tri prevody 

nehnuteľností vo vlastníctve obce (Jozef Hagara, Peter  Pastierik, Roman a Miroslav Barborka).   

O spôsobe prevodu,  ako i o prevode majetku rozhodlo OZ. Všetky zámery i prevody boli 

uskutočnené v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona ako dôvod hodný osobitného zreteľa,  a to za 

cenu znaleckého posudku. Zámer previesť majetok obce bol v súlade so zákonom zverejnený na 

webovom sídle a úradnej tabuli obce najmenej na 15 dní pred rokovaním o schválení prevodov 

majetku 

Právny úkon spojené s nakladaním s majetkom obce ( prevod vlastníctva) má písomnú formu 

(zmluva) tak, ako to ukladá   § 6 ods. 6 zákona. 

V priebehu rokov 2017 obec neporušila § 9a ods. 6 a 9 zákona -  nepreviedla a ani dlhodobo 

neprenajala priamym predajom majetok obce fyzickej osobe, ktorá je v obci starostom, poslancom 

OZ,  zamestnancom obce, hlavným kontrolórom obce alebo ich blízkou osobou. 

 

Kontrola dodržiavania zákona o sociálnom fonde v roku 2017 v podmienkach ZŠ s MŠ 

Diviacka Nová Ves 

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

starostlivosti o svojich zamestnancov v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom                  

č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde. 

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

zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom musí  zamestnávateľ dohodnúť      



 7 

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

organizácia, upraví ich vo vnútornom predpise.  

ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves  ako zamestnávateľ bola povinná tvoriť sociálny fond v rozsahu 

a za  podmienok ustanovených zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a  kolektívnou 

zmluvou vyššieho stupňa pre  zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona        

č. 553/2003 Z. z.   o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

pre rok 2017, a to  povinným prídelom vo výške 1 % a ďalším prídelom vo výške 0,05 %  zo 

súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. 

U zamestnávateľa ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves nepôsobí podniková odborová organizácia. 

V súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde má pre rok 2016 vo vnútornom 

predpise Smernica o zásadách tvorby a použitia  sociálneho fondu s účinnosťou od 1.1.2015   

upravenú tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu 

zamestnancom, spôsob preukazovania výdavkov. a evidenciu poskytnutých príspevkov zo SF. 

Prostriedky SF sú plánované ako príspevok na  stravovanie, regeneráciu pracovnej sily, účasť na 

kultúrnych a športových podujatiach, darčekové poukážky v predvianočnom období a na  ďalšiu 

realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. 

 

Táto smernica sa uplatňujú sa vo vzťahu ku všetkým zamestnancom. Súčasťou tejto smernice 

je rozpočet sociálneho fondu, ktorým sa určuje výška tvorby  a použitie tohto fondu na príslušný 

rok a skutočné čerpanie SF za príslušný kalendárny rok.  

ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves  tvorila v roku 2017 sociálny fond správnym prídelom vo výške 

1,05 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. 

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. 

ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves poskytla v roku 2017 zamestnancom zo sociálneho fondu 

príspevky v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a smernicou, a to na 

stravovanie nad rámec ustanovený Zákonníkom práce vo výške 0,30 € na jeden odobratý obed 

alebo poskytnutú stravovaciu poukážku, na ďalšiu sociálnu politiku v oblasti starostlivosti a  účasť 

na kultúrnom podujatí.  Na iný účel sociálny fond v roku 2017 použitý nebol. 

 

Rozpočet SF v roku 2017: 

 zostatok z roku 2016      520,20 € 

 tvorba SF v roku 2017   1 591,45 € 

 čerpanie SF v roku 2017   1 898,20 € 

 zostatok k 31. 12. 2017      213,45 € 

 

Zúčtovanie prostriedkov zo sociálneho fondu za kalendárny rok 2017 vykonala ZŠ s MŠ 

Diviacka Nová Ves do 31. 1. 2018 v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 

fonde a  nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu previedla do nasledujúceho roka. 
 

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

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú úpravu o činnosti a výsledku 

kontrol za január - apríl 2018 vzali na vedomie a zahlasovali.   (Uznesenie č. 29/2017) 

 

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 Rozpočtovým opatrením obce Diviacka Nová Ves č. 2/2018: 

 

a)  Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2018: 
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Úprava bežných príjmov o sumu 420 €: 

- Zvýšenie príjmov o sumu 300 € u ekon. klasifikácii 312001                                           

  300  € Bežný transfer na rodinné prídavky (3 deti)                                                          

- Zvýšenie príjmov o sumu 100 € u ekon. klasifikácii 292027                                           

  100 € Iné príjmy - výrub drevín   

- Zvýšenie príjmov o sumu 20 € u ekon. klasifikácii 229005                                               

  20 € Administratívne poplatky - malý zdroj znečisťovania ovzdušia                                                                                                                    

 

Úprava bežných výdavkov o sumu 4 020 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 2 000 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 637002                 

  2 000 €  Verejné obstarávanie k zákazke “Zníženie energetickej náročnosti MŠ“ 

- Zvýšenie výdavku o sumu 300 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 637006                      

  300 €  Náhrady – rodinné prídavky 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 000 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 642006                 

  1 000 €  Členský príspevok – MAS Rozvoj Hornej Nitry 

- Zvýšenie výdavku o sumu 470 €, funkčná klas. 0412, ekon. klas. 611                             

  470 €  Tarifný plat - § 54 

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 €, funkčná klas. 0412, ekon. klas. 625002                       

  200 €  Dôchodkové poistenie - § 54 

- Zvýšenie výdavku o sumu 50 €, funkčná klas. 0840, ekon. klas. 642002                           

  50 €  Príspevok pre SZZP 

 

b)  Úprava finančných operácií o sumu 3 600 €,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce  

      na rok 2018: 

 

   Úprava príjmových finančných operácií: 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  3 500 € u  ekon. klas. 453                                                  

  3 500 € Zapojenie FPÚaO do rozpočtu 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu 100 € u ekon. klas 453 v ZŠ s MŠ                                         

  100 € Zapojenie zostatkov FP do rozpočtu (stravné zo školskej jedálne) 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                      

 

 

 

 

 

   

                                                                                               

 
 

 

 

 

                                                                                       

                

 

 

 

 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. 2/2018  vzali na vedomie a zahlasovali.  

(Uznesenie č. 22/2018) 

 

SUMARIZÁCIA v € Úprava 
Rozpočet po 

2.úprave 

Bežné príjmy +420 840 390 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  51 700 

Bežné výdavky +4 020 409 050 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  340 920 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU  142 120 

Kapitálové príjmy  1 459 835 

Kapitálové výdavky  1 678 665 

BILANCIA KAPITÁL. ROZPOČTU  -218 830 

Príjmové finančné operácie +3 600 150 850 

Výdavkové finančné operácie  74 140 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  76 710 

 ROZPOČET CELKOM  0 
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8.   Návrh Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2017 

 
 Daniel Dolník, predseda finančnej komisie podal správu o plnení rozpočtu obce za rok 

2017 nasledovne: 

 

Finančné hospodárenie obce DNV sa v roku 2017 riadilo schváleným rozpočtom obce, ktorý bol 

schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.11.2016 ako vyrovnaný  s celkovými príjmami  vo 

výške 1 729 760 € a výdavkami vo výške 1 729 760 €. Rozpočet obce bol      v priebehu roka 2017 

upravovaný deviatimi rozpočtovými opatreniami, nakoľko zmenami rozpočtu sa riešili aktuálne 

potreby obce vyplývajúce z jej kompetencií a úloh. 

  

 Za rok 2017 bol výsledok rozpočtového hospodárenia obce  prebytok + 190 864,13 €,           

pri dosiahnutom prebytku bežného rozpočtu vo výške 188 976,70 €, schodku kapitálového 

rozpočtu – 124 412,85 €  a hospodárení z finančných operácií + 126 300,28 €. 

  

Bežný rozpočet: 
Celkové príjmy bežného rozpočtu dosiahli výšku 1 019 311,30  €, čo predstavuje plnenie             

na 95,73  %  oproti upravenému rozpočtu. Najväčšou položkou čo sa týka príjmov bežného 

rozpočtu bol výnos dane pre územnú samosprávu vo výške 495 875,34 €, ostatné daňové príjmy 

(daň z nehnuteľnosti, miestne dane a poplatky) vo výške 82 219,36 a nedaňové príjmy – príjem z 

prenájmu, administratívne poplatky, úroky 78 612,06 €. 

  

Celkové výdavky bežného rozpočtu dosiahli výšku 828 447,22 €, čo predstavuje  77,81 % oproti 

upravenému rozpočtu. Najväčšou položkou čo sa týka výdavkov bežného rozpočtu boli výdavky 

verejnej správy 224 515,14  € a  nakladanie s odpadmi 33 928,84 €. 

  

Kapitálový rozpočet: 
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu dosiahli 75,74 % plnenie rozpočtu, čo predstavuje  sumu 

11 210  €. 

V roku 2017 tvorila kapitálové príjmy  dotácia dobudovanie kamerového systému vo výške 

10 000 €  a príjmy z predaja pozemkov vo výške 1 210 €. 

  

Celkové výdavky kapitálového rozpočtu dosiahli  49 % rozpočtu obce, čo predstavuje sumu 

135 622,85 €. 

Obec zakúpila priekopový mulčovač SN49 v hodnote 3 350 € a zabezpečila rekonštrukciu 

a modernizáciu sociálnych zariadení v MŠ v hodnote  38 942,38 €. 

Ďalej obec zrealizovala stavbu „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste II/574  smer jazdy 

Nitrianske Rudno“ v hodnote 27 701,54  € a vybudovala líniový odvodňovací žľab  miestnej 

komunikácie so zaústením do vodného toku Vrbany v hodnote 5 746,81 €. Taktiež  zrealizovala 

spevnené plochy pri pekárni ALF v hodnote 5 310,16 € a odvodnenie komunikácií  vo Vrbanoch – 

otvorený žľab v hodnote 4 624,72 €. Obec zrealizovala aj stavebné práce diela: „Zhodnotenie 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“ v hodnote 42 717,12 € a rekonštrukciu 

miestneho rozhlasu v hodnote 7 230,12 €. 

  

Finančné operácie: 
Medzi príjmové finančné operácie bol zahrnutý zostatok finančných prostriedkov                            

z predchádzajúceho roku vo výške 314,69 €,  prevod  prostriedkov z  fondov vo výške 61 659,50 € 

a finančné zábezpeky vo výške 127 066,33 €. 

  

Medzi výdavkové finančné operácie boli zahrnuté transakcie verejného dlhu – splácanie istiny 

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

vybavenosti vo výške 45 951,27 € a vrátené finančné zábezpeky vo výške 16 933,98 €. 
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Stav a vývoj dlhu: 
Obec má od roku 2010 uzatvorené dva úvery – so ŠFRB a Prima bankou na výstavbu nájomných 

bytov a technickú vybavenosť k bytom. 

  

K 01.01.2017 bol stav úveru so ŠFRB  741 529,11 € a v roku 2017 bola splatená istina vo výške 

27 878,31 €. K 31. 12. 2017 bol konečný stav úveru 713 650,80 €. 

  

K 01.01.2017 bol stav úveru s Prima bankou  87 807,85  € a v roku 2017 bola splatená istina         

18 072,96 €. K 31. 12. 2017 bol konečný stav úveru 69 734,89  €. 

  

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce k 31. 12. 2017 bol vo výške: 368 804,91 €     

a v pokladni 596,58  €. Po odpočítaní peňažných fondov, záväzkov voči zamestnancom  za mesiac 

december 2017, záväzkov voči poisťovniam, daňovému úradu a záväzkov za platby služieb           

k bývaniu bol výsledok hospodárenia 190 864,13 €. 

  

 Pri usporiadaní prebytku obce sa vylúčili nevyčerpané finančné prostriedky  v zmysle § 10 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to nevyčerpané 

finančné prostriedky ZŠ s MŠ Div. Nová Ves na prenesené kompetencie vo výške 3 289,88 €. 

Ďalej sa vylúčila prijatá finančná zábezpeka na verejné obstarávanie  zákazky na zníženie 

energetickej náročnosti materskej školy vo výške 8 000 € a prijatá finančná zábezpeka na zákazku 

zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu vo výške 100 198,39 €. 

  

      Výsledok hospodárenia obce za rok 2017 po odpočítaní  nevyčerpaných finančných 

prostriedkov  je vo výške  69 375,86 €. 
 

      Starosta vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik pripomienky, požiadal 

ich, aby Správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2017 

vzali na vedomie.  

  

 

Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce k predloženiu odborného stanoviska 

k záverečnému účtu obce za r. 2017:  

 

 

V súlade s § 18f, ods. 1, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám 

obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko  hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

za rok 2017. 

 

Platné právne úpravy  týkajúce sa  vypracovania, predloženia, zostavenia a obsahu záverečného 

účtu: 

zákon č. SNR 369/1990  Zb. o obecnom zriadení, 

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

zákon NR SR 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 

zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

 

Pri vypracovaní stanoviska som vychádzal z vyššie uvedených právnych predpisov, schváleného  

rozpočtu obce na rok 2017,  rozpočtových opatrení prijatých v priebehu roka 2017, inventarizácie 

majetku, stavu účtov a bankových výpisov,  uznesení OZ, záverečného účtu za rok 2016. 

 

Obsah i zostavenie záverečného účtu je v súlade s  § 16 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave 

a vývoji dlhu, fondové hospodárenie, finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR, prehľad 

o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce, doplňujúce údaje a návrh uznesenia. 
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Návrh záverečného účtu je  prerokovávaný v zákonnej lehote  do šiestich mesiacov po uplynutí 

rozpočtového roka.  Záverečný účet obce bol pred jeho prerokovávaním  zverejnený najmenej na 

15 dní spôsobom v obci obvyklým a na internetovej stránke obce. Obec si ešte musí splniť 

zákonnú povinnosť dať si ročnú účtovnú závierku overiť audítorom, a to do konca roka 2017. 

 

Rozpočet obce na rok 2017 bol schválený OcZ  uznesením  č.31/2016 dňa 24. 11. 2016 ako 

vyrovnaný. V priebehu roka bol rozpočet upravený 9-timi rozpočtovými opatreniami, ktoré 

schválilo  OcZ alebo ich vykonal starosta obce v súlade so svojimi kompetenciami (uzn. OZ  č. 

5/2012 zo dňa 28. 2. 2012). Obec Diviacka Nová Ves v roku 2017 na základe rozhodnutia OZ 

nezostavovala programový rozpočet, čo bolo v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.            

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Pri všetkých  zmenách rozpočtu bol rozpočet zostavený ako vyrovnaný. Dosiahnuté príjmy 

a výdavky za rok 2017 sú porovnávané k poslednej úprave rozpočtu obce.  

 

Zhodnotenie príjmov a výdavkov obce: 

Podrobný finančný rozbor plnenie príjmov aj výdavkov s komentárom je uvedený v návrhu 

záverečného účtu  obce za rok 2017. Čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov obsahujú bežné  

a kapitálové príjmy a výdavky,  finančné operácie príjmové a výdavkové, čerpanie rozpočtu  obce 

bez rozpočtovej organizácie, výdavky a vlastné príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ.   

Dotácie poskytnuté z rozpočtu obce na rok 2017 boli poskytnuté a zúčtované v súlade s § 7 

ods. 4 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a VZN č. 4/2013 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves. 

 

Stav a vývoj dlhov: 

Obec neprijala v roku 2017 komerčný žiaden úver a nezadlžovala sa. V priebehu roku 2017 splácala 

dva úvery. Prvý dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu NOB a  druhý komerčný v Prima banke na 

dobudovanie tech. vybavenosti NOB. Prehľad, výška záväzkov, splátky úverov a doba splatnosti sú 

uvedené v návrhu ZÚ spolu s preverením dodržiavania  pravidiel prijímania návratných zdrojov 

financovania. 

 

Inventarizácia:  

Inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok, cenných papierov, zásob, fondov a finančných 

prostriedkov obce bola  vykonaná na základe príkazu starostu obce a v súlade  

s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve  k 31. 12. 2017 ako fyzickú a dokladová. O vykonanej 

inventarizácii je vypracovaný  Súhrnný inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie. 

Inventarizačné rozdiely zistené neboli. 

V priebehu roka bola 5x uskutočnená inventarizácia finančných prostriedkov v pokladni, a to bez 

inventarizačných rozdielov.  

Zostatky na všetkých účtoch obce a v pokladni k 31. 12. 2017 sa zhodujú s údajmi uvedenými 

v záverečnom účte obce. 

 

Fondové hospodárenie: 

Prostriedky rezervného fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv NB boli pri zmenách 

rozpočtu cez príjmové finančné operácie zapojené do rozpočtu obce. 

Rezervný fond bol tvorený z prebytku hospodárenia z roku 2016 a jeho časť bola použitá 

na kapitálové výdavky – rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v MŠ a na dielo 

„Zhodnotenie biologicky  rozložiteľného komunálneho odpadu“. 

Fond prevádzky, údržby a opráv bol tvorený v zákonnej výške z prebytku hospodárenia za 

rok 2016  a použitý na opravy v NOB.  

Sociálny fond bol tvorený  a čerpaný v súlade so zákonom o sociálnom fonde a Zásad pre 

tvorbu a čerpanie SF. 

Od roku 2011  je tvorený povinný zákonný  fond finančnej zábezpeky nájomníkov v NOB, 

ktorý obec môže použiť v prípade nezaplatenia nájomného a služieb alebo poškodenia bytu.  
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Výsledok hospodárenia: 

 

Bežný rozpočet bol dosiahnutý ako prebytkový vo výške 188 976,70 € a kapitálový rozpočet ako 

schodkový vo výške 124 412,85 €. Bilancia BR a KR je prebytok vo výške 64 563,85 €. 

Z tohto výsledku sa vylučujú  nevyčerpané fin. prostriedky ZŠ s MŠ Div. Nová Ves na prenesené 

kompetencie vo  výške 3 289,88 € a na kamerový systém vo výške 10 000,- €. 

 

Po  odpočítaní oboch je  prebytok  vo výške 51 273,97 €, o  použití ktorého rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. 

Návrh použiť tieto finančné prostriedky na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 

44 973,97 € a  fondu prevádzky, údržby a opráv NOB vo výške 6 300,- € je v súlade so zákonom 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom o dotáciách na rozvoj bývania            

a o sociálnom bývaní.  

 

Bilancia FO bola pre ich nevyčerpanie prebytok vo výške 126 300,28 €. Súčasťou príjmových  

finančných operácií sú aj zábezpeky od dodávateľov prác. Po odrátaní zábezpek je bilancia FO 

prebytok vo výške 18 101,89 €, ktorý je navrhovaný vrátiť do rezervného fondu obce, čo je            

v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy 

   

Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení odporúčam obecnému 

zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 

2017 výrokom 

súhlas s celoročným hospodárením za rok 2017 bez výhrad. 
 

Starosta obce vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu predloženého odborného stanoviska 

hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za  rok 2017. 

 

Pripomienky nemal nikto, preto požiadal  poslancov OZ, aby takto predložené stanovisko vzali na  

vedomie. 

 

 Následne starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na 

uznesenie č. 23/2018: 

 
Uznesenie č. 23/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

 

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

a)  správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2017, 

b)  stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017, 

 

II. s c h v a ľ u j e 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 

69 375,86  EUR nasledovne: 

 

a) použitie prebytku rozpočtu obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písmeno a) a b) zákona               

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na tvorbu rezervného fondu 

obce vo výške 44 973,97 € v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 
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b) v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o  dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 

bývaní použitie prebytku rozpočtu obce na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných 

obecných bytov vo výške 6 300,00  €, 

 

c) v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy použitie zostatku  príjmových finančných operácií z roku 2017 na tvorbu rezervného 

fondu obce vo výške  18 101,89 €. 

 

Následne o predloženom návrhu poslanci OZ hlasovali. Záverečný účet obce Diviacka 

Nová Ves za rok 2017 bol jednohlasne schválený. 

 

9.   Rôzne 

 
9.1   Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce 

 

       Na základe schváleného záverečného účtu obce za rok 2017 bol prebytok finanč. prostriedkov 

rozdelený na tvorbu rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov súvisiacich 

s pripravovanou investičnou akciou. 

 

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

 

Uznesenie č. 24/2018 
Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e     prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu 

obce vo výške 63 075,86 € a ich použitie na dielo: Úprava okolia obecného úradu - chodník 

a oplotenie v obci Diviacka Nová Ves vo výške 63 075,86 €. 

 

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

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

  

Uznesenie č. 24/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

9.2    Poskytnutie peňažného daru na športovú činnosť 

 

 Starosta informoval o doručenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre úspešnú 

športovkyňu z našej obce. Poslanci sa dohodli, že mladú športovkyňu podporia finančnou čiastkou 

200,- €. 

 

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

Uznesenie č. 25/2018 

Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e     Viliamovi Lachkému a manželke Ľudmile Lachkej, 

bytom Diviacka Nová Ves č. 69 pre dcéru Lukréciu Lachkú, peňažný dar vo výške 200,-€                

na športovú činnosť podľa § 2, odst. 2, písmeno c) v zmysle Zásad poskytovania darov 

na reprezentačné, propagačné a sociálne účely z rozpočtu Obce Diviacka Nová Ves schválené dňa 

20.08.2012, Uznesenie OZ č. 41/2012.     (žiadosť zn. č. 291/2018,158/2018/DNV ) 
 

     Po predloženom návrhu uznesenia č. 25/2018 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 25/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 
9.3    Prísediaci na Okresnom súde Prievidza 
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Starosta obce informoval o nezáujme oslovených občanov na funkciu prísediaceho v obvode 

Okresného súdu Prievidza. Následne požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na 

uznesenie: 

 
Uznesenie č. 26/2018 

Obecné zastupiteľstvo    n e v o l í    kandidátov na funkciu prísediaceho v obvode Okresného 

súdu Prievidza na obdobie rokov 2018- 2022 z dôvodu nezáujmu oslovených občanov obce 

Diviacka Nová Ves. 

 

    Po predloženom návrhu uznesenia č. 26/2018 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 26/2018 bolo schválené. 

 
9.4    Počet poslancov OZ obce Diviacka Nová Ves na volebné obdobie  2018 až 2022 

 
Poslanci OZ sa opäť dohodli na počte poslancov OZ na nastávajúce volebné obdobie. Starosta 

požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 
Uznesenie č. 27/2018 

Obecné zastupiteľstvo   u r č u j e        

a) v súlade s  § 11 ods. 3  písm.  d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  počet poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Diviacka Nová Ves na celé volebné obdobie  2018 až 2022 

v počte 7, 

 

b) v súlade s  § 11 ods. 4 písm. i ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení výkon funkcie 

starostu obce Diviacka Nová Ves na celé funkčné obdobie  v  rozsahu celého úväzku. 

 

 Po predloženom návrhu uznesenia č. 27/2018 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 27/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

10.   Diskusia  
 

 

Keďže sa do diskusie nikto z prítomných nezapojil, starosta obce poďakoval všetkým 

prítomným za ich účasť. 

 

 

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:  26.04.2018 
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  Zapísala:     Ing. Kamila Králová      .......…………………..  

 

 

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

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

                           

 

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 26. 04. 2018 


