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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 23. 07. 2018  
 

 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 19:00 hod. 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: Daniel Dolník, 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 

Neprítomní poslanci OZ:  

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 vykonaných v mesiacoch máj - jún 2018. 

   7.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018. 

   8.  Návrh úprav rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2018. 

   9.  Rôzne. 

 10.  Diskusia. 

 11.  Záver. 

 
Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      

 

Uznesenie č. 28/2018 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. Janu Masarykovú. 
 

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

(Uznesenie č. 29/2018) 
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3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

 

-  predseda: Daniel Dolník 

-  člen: Robert Žember 

-  člen: Mgr. Mária Kiabová 

         

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             

 

 Uznesenie č. 30/2018 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: 

 

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

domu v obci Diviacka Nová Ves. Obec už podpísala dodatok v ktorom boli zapracované všetky 

zmeny okrem prác najviac. Momentálne sa pripravujú všetky náležitosti a tento týždeň, by sme 

požiadali o platbu.  

 

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

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

o schválení nenávratného finančného príspevku a to vo výške 406 109,99 EUR. Naša spoluúčasť 

bude 21374,21 EUR. Výška celkových oprávnených výdavkov bola znížená o 41 975,10 EUR. 

Jedná sa o projektovú dokumentáciu v sume 20 536,00 EUR, ďalej stavebný dozor v sume              

9 228,00 EUR a externé riadenie projektový manažér v sume 11 468,00 EUR. Stavebné práce 

krátili o sumu 744,10 EUR. Bola podpísaná zmluva s ministerstvom . Následne sme požiadali 

UVO o kontrolu verejného obstarávania a až po kontrole, ak bude všetko v poriadku, bude môcť 

obec podpísať zmluvu s dodávateľom.  

 

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

výmenu strechy  tribúny s natretím kovových konštrukcií. Boli sme úspešný. Obci na tento účel 

boli schválené finančné prostriedky  vo výške 10 800 EUR.  

 

- Bola vykonaná úprava okolia obecného úradu v sume 20 095 € jedná sa o nerezovú bránu, 

osvetlenie a elektroinštalácia nádvoria, výsadba okrasných drevín a  zavlaž. systém (polovica 

areálu pred OcÚ).  

 

- Spevnené plochy za obecným úradom 60 499,85 €.  

 

- Bol vybudovaný nový drevený prístrešok v amfiteátri za kultúrnym domom vo výške 9 804,53 €.     

 

- Čo sa týka okolia obecného úradu, ešte nie sú zaplatené spevnené plochy k obecnému úradu 

a oplotenie pred ním, stavebná časť. Ide o sumu okolo 40 000 €. Všetko toto bolo zrealizované 

z vlastných zdrojov obce.                                                                               
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- Realizuje sa dobudovanie kamerového systému a to na dolnej zástavke, areál školy, vo Vrbanoch 

pri budove bývalého obchodu a kontajner - smer veterná ulica.  Suma bude vo výške 14 649,60 €             

(10 000  € dotácia z MV SR). 

 

- Ďalej bola zrealizovaná druhá etapa rekonštrukcie miestneho rozhlasu: OcÚ-dolný koniec 

v hodnote 6 328,80 €. 

 

- Obec 6.7.2018 vyhlásila 3 stupeň povodňovej aktivity . V sobotu bol zmenený na 2 stupeň, ktorý 

trval do 12.7.2018. Počas týchto dní bol prečistený vodný tok a to od detského ihriska až po          

p. Ľubomíra Uhlára. Smer k rieke Nitrica sa bude čistiť, až keď si majitelia priľahlých pozemkov 

zoberú úrodu. Volal som aj z riaditeľom povodia v Banskej Štiavnici. Vodný tok je od vlaňajška 

zaradený medzi rizikové vodné toky, čiže istým spôsobom sme vo výhode, že ak budú dáke fondy, 

mohlo by sa niečo s tým robiť. Opäť aj tu, to bolo zanedbané zo strany obce a to tým, že 

v minulosti sa pri povodniach nevyhlasovali stupne povodňovej aktivity. 

 

- SSE v mesiaci júli, začalo s rozšírením a posilnením siete a to pred mostom, ale aj za mostom do 

Vrbian až po p. Valjenta. Ide o prekládku a výmenu stĺpov, nová trafostanica a vedenie. Bola to 

dvojročná požiadavka, no podarilo sa to.“  

 

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

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

posledný štvrťrok. 

 

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. 31/2018) 

 

 

 

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

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

 

Zuzana Tupá, predsedníčka KKVMaŠ podala tieto informácie:    
     V období 02/2018 sa uskutočnilo jedno zasadnutie KKVMaŠ, na ktorom sa prerokovala 

organizácia podujatia: Novianske dni. Členovia KKVMaŠ zorganizovali v tomto období „Stavanie 

mája“, „Výstup na Rokoš“ a „Deň rodiny“. 

 

 
Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka sociálnej komisie podala tieto informácie: 

Sociálna komisia od posledného zasadnutia OZ zasadala 2 krát. Zasadnutia viedla Mgr. Jana 

Masaryková, predsedníčka komisie. Prizvaní k zasadnutiam boli Ivan Kohút, starosta obce 

a PhDR. Róbert Géczy, kontrolór obce. 

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

žiadna zo strany občanov našej obce. Zameriavala sa skôr na vyhodnotenie a spôsobom riešenia 

dlhodobo evidovaných občanov našej obce, ktorí sú vedení v evidencii úradu práce. Zaoberala sa 

možnosťou využitia nástrojov aktívnej politiky trhu práce/projektov/.  V spolupráci z kontrolórom 

obce vypracovala návrh Komunitného plánu obce na roky 2018- 2022, ktorý je predmetom 

dnešného rokovania. 
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Ing. Dušan Kohút, predseda stavebnej komisie informoval: 

Zástupcovia stavebnej komisie priebežne konzultovali návrhy riešení pri realizácii spevnených 

plôch pri obecnom úrade a kultúrnom dome v obci. Taktiež priebežne individuálne a za 

spoluúčasti starostu vykonali niekoľko obhliadok prebiehajúcich prác. Starosta obce informoval 

členov komisie o pripravovaných stavbách a možnosti získať dotácie na obnovu a zveľadenie 

majetku obce. Komisia na základe informácii a časových relácii odporúča realizovať akciu 

zníženia energetickej náročnosti objektu materskej škôlky v roku 2019 s dostatočnou prípravou a 

informovanosťou rodičov detí. K ďalším akcia sa komisia vyjadrí po doplnení informácii pri 

plánovaní investícii pre rok 2019. 
 

 
Daniel Dolník, predseda finančnej komisie informoval, že komisia zasadala 2 x a zaoberal sa 

úpravou rozpočtu obce na rok 2018 a výsledkom boli 3 rozpočtové opatrenia: 

- Rozpočtové opatrenie č. 3/2018, 

- Rozpočtové opatrenie č. 4/2018, 

- Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 

ktoré sú 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. 32/2018) 

 

 

6.   Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol  

      vykonaných v mesiacoch máj - jún 2018. 

 
PhDr. Róbert Géczy podal nasledovné 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 máj - jún 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. 

 

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

- Správa o činnosti a výsledku kontrol máj - jún 2018. 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. 

- Účasť na poradách poslancov a zasadnutiach  OZ. 

 

 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

Inventúra pokladne: 

 

Inventúru pokladne  vykonala 31. 5. 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 
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v pokladničnej knihe. O vykonanej inventúre je vypracovaný podrobný zápis podpísaný 

členmi komisie i zodpovednou pracovníčkou. 

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

 

Ku kontrole boli predložené pokladničná kniha, 54 príjmových  a 34 výdavkových 

pokladničných dokladov  vyhotovených v mesiaci február    2018.  

Pri kontrole náhodne vybraných pokladničných operácií za sledované obdobie neboli 

zistené  nedostatky. Všetky pokladničné obraty výdavkov  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 prenájmy priestorov kultúrneho domu a správne poplatky. vydanie 

rybárskych lístkov, dotácia pokladne z BÚ, 

 Výdavky tvorili hlavne výdavky na uvítanie detí do života, oprava kosačky, výplata miezd 

za január 2018, nákup PHM . 

 

 

Kontrola stavu záväzkov  k 31. 3. 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 31. 3. 2018  

Splatnosť  

úveru 

(rok) 

Investičná akcia 

ŠFRB 2010  895 936,- 706 312,- 2040 výstavba 24 NB 

Prima banka 2010 187 203,- 65 217,- 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 (706 612 eur). Ich splácanie je zabezpečené výberom 

nájomného.     

Celková suma dlhu obce k 31. 3. 2018 je 65 217 eur  a tvorí  7,96 % skutočných bežných 

príjmov (818 916,- €) z roka 2017. Úverové zaťaženie k 31. 3. 2018 na jedného obyvateľa 

(1776 obyvateľov) obce je 36,72 €. 

Ročná splátka istiny z úveru zo ŠFRB v roku 2018 bude 27 878,- € a úrokov vo výške 

7 389,- €. Ročná splátka istiny z komerčného úveru v Prima banke bude 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 
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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. 

 

Záväzky voči dodávateľom po splatnosti obec nemá. Pohľadávky nedaňové (nájomné) voči 

právnickým osobám obec nemá. 

 

Daňové pohľadávky - daň z nehnuteľností a poplatok za KO a DSO obec  priebežne vymáha  

formou výziev na zaplatenie a exekučného konania (Korte s.r.o. 3 000,-€  a Cuore, s. r. o.          

1 200,- €) 

 

 

Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie zmlúv 

uzatvorených v roku  2017: 

 

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 zverejňovať v zmysle § 5a a 5b zákona aj 

všetky zmluvy, faktúry a objednávky, ktorých zverejňovanie je určené zákonom o slobodnom 

prístupe k informáciám 

Na svojom webovom sídle je obec povinná zverejňovať v zmysle § 5a  zákona aj všetky 

zmluvy, ktorých zverejňovanie je určené zákonom o slobodnom prístupe k informáciám 

Obec je povinná  zverejňovať písomné zmluvy, ktoré uzaviera obec,  a ktorá obsahujú 

informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodári obec alebo sa týka 

používania týchto finančných prostriedkov, majetkom obce, majetkom štátu a  nakladania         

s finančnými prostriedkami Európskej únie. 

 

Na svojom webovom sídle je obec povinná zverejňovať v zmysle § 5a a 5b zákona aj 

všetky zmluvy, faktúry a objednávky, ktorých zverejňovanie je určené zákonom o slobodnom 

prístupe k informáciám 

V zmysle § 5a je obec povinná  zverejňovať písomné zmluvy, ktoré uzavrela a ktoré  

obsahujú informácie o nakladaní s  finančnými prostriedkami a  majetkom obce. Takéto 

zmluvy je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle, a to bezodkladne po uzavretí 

zmluvy. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Účastníci si môžu 

dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení. 

 Všetky zmluvy, ktoré obec uzatvorila v roku 2017,  a ktoré je povinná zverejniť sú 

zverejnené na webovom sídle obce www.diviackanovaves.sk. 
 

 

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

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

HKO za rok 2016 vzali na vedomie a zahlasovali.   (Uznesenie č. 33/2018) 

 

 

 

 

http://www.diviackanovaves.sk/
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7.   Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2018 
 

 Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce, aby informoval o kontrolnej činnosti                

v 2. polroku 2018: 
 

            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  II. polroku roka  2018 na  

tieto kontroly a úlohy: 

 

 

Kontrolná činnosť HK : 

1. inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce (2x), 

2. kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce, 

3. kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 30. 9. 2018, 

4. kontrola dodržiavania zákona o sociálnom fonde v I. polroku 2018, 

5. kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie došlých 

faktúr v období I. polroka 2018, 

6. kontrola výberu výšky správnych poplatkov v I. polroku 2018, 

7. 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, 

 

 

Plnenie úloh HK  

- správy o výsledku kontrol, 

- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019, 

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

8. účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OZ. 

 

Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v II. polroku 2017 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. 

 

 

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

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

 

Uznesenie č. 34/2018 bolo jednomyseľne prijaté 

 

 

8.   Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2017 
  

 

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

ohľadom úpravy rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 3/2018: 

 

Úprava bežného rozpočtu pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2018: 
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Úprava bežných príjmov o sumu 4 210 €: 

- Zvýšenie príjmov o sumu 1 000 € u ekon. klasifikácii 221004    

  1 000  € Správne poplatky                                                          

- Zvýšenie príjmov o sumu 3 210 € u ekon. klasifikácii 111003   

  3 210 € Výnos dane z príjmov 

 

Úprava bežných výdavkov o sumu 4 210 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 4 000 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 637005                

  4 000 €  Špeciálne služby – energetický certifikát a energetický audit “Zníženie energetickej  

  náročnosti OcÚ a KD“      

- Zvýšenie výdavku o sumu 200 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 637012                       

  200 €  Poplatky bankám na dotačných účtoch 

- Zvýšenie výdavku o sumu 10 €, funkčná klas. 0830, ekon. klas. 637026                           

  10 €  Poplatky autorskému zväzu 

 

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

Úprava príjmových finančných operácií: 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  100 200 € u  ekon. klas. 456002                                        

  100 200 € Zapojenie FO z roku 2017 – vrátenie finančnej zábezpeky firme PDP, dielo ,,Zníženie 

energetickej náročnosti OcÚ a KD) „                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Úprava výdavkových finančných operácií: 

- Zvýšenie výdavku FO o sumu  100 200 €,funk. kl. 0111, ekon. klas. 819002                 

  100 200 € Vrátenie finančnej zábezpeky firme PDP z roku 2017, dielo ,,Zníženie energetickej  

  náročnosti OcÚ a KD)„               

                                                                                                      

   

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                     

      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. 3/2018  vzali na vedomie a zahlasovali.  

Uznesenie č. 35/2018 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 
 

SUMARIZÁCIA v € 
 

Úprava 

Rozpočet 

po 3. úprave 

Bežné príjmy 4 210 844 600 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  51 700 

Bežné výdavky 4 210 413 260 

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 100 200 251 050 

Výdavkové finančné operácie 100 200 174 340 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  76 710 

 ROZPOČET CELKOM  0 
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8.2  Opäť starosta vyzval predsedu finančnej komisie, aby predložil úpravu rozpočtu obce na rok 

2018 Rozpočtovým opatrením č. 4/2018: 

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

 

Úprava bežných výdavkov o sumu 1 320 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 600 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 633005                

  1 600 €  Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia 

- Zvýšenie výdavku o sumu 300 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 642015                       

  300 €  Dávky počas PN 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 320 €, funkčná klas. 0610, ekon. klas. 635006                 

  1 320 €  Oprava a údržba v BD 

- Zníženie výdavku o sumu 1 900 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 635006                  

  1 900 €  Oprava budov, objektov a ich častí 

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

 

Úprava kapitálových výdavkov o sumu 10 000 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 13 100 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 713005                

  13 100 €  Dobudovanie kamerového systému (dotácia z MV SR) 

- Zníženie výdavku o sumu 3 100 €, funkčná kla. 0111, ekon. klas. 716                             

  3 100 € Projektová dokumentácia 
 

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

Úprava príjmových finančných operácií: 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  10 000€ u  ekon. klas. 453                                        

  10 000 € Zapojenie FO z roku 2017 – „Dobudovanie kamerového systému“ (dotácia z MV SR) 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  1 320 € u  ekon. klas. 453                                         

  1 320 € Zapojenie FO do rozpočtu – opravy v BD 

 

                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            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. 4/2018  vzali na vedomie a zahlasovali.  

Uznesenie č. 36/2018 bolo jednomyseľne prijaté. 

SUMARIZÁCIA v € 
Úprava Rozpočet  po 

    4. úprave 

Bežné príjmy  844 600 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  51 700 

Bežné výdavky +1 320 414 580 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  340 920 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU  140 800 

Kapitálové príjmy  1 459 835 

Kapitálové výdavky +10 000 1 688 665 

BILANCIA KAPITÁL. ROZPOČTU  -228 830 

Príjmové finančné operácie +11 320 262 370 

Výdavkové finančné operácie  174 340 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  88 030 

 ROZPOČET CELKOM  0 
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8.3  Starosta obce informoval poslancov OZ o prevode finančných prostriedkov z rezervného 

fondu na technické zhodnotenie stavieb a z fondu prevádzky opráv a údržby v bytových domoch. 

Požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 
Uznesenie č. 37/2018 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e    

I. prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce do rozpočtu obce na rok 2018 vo 

výške 63 070,- € na technické zhodnotenie stavieb, 
 

II. prevod finančných prostriedkov z fondu prevádzky opráv a údržby do rozpočtu obce na rok 

2018 vo výške 5 000,- € a ich použitie na údržbu v bytových domoch v súlade s plánom 

opráv a údržby. 

 
Po predložení tohto uznesenia požiadal starosta obce poslancov OZ o pripomienkovanie. Keďže 

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

 

Uznesenie č. 37/2018 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

8.4   Opäť starosta vyzval predsedu finančnej komisie, aby predložil úpravu rozpočtu obce na 

rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 5/2018: 

 

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

 

Úprava bežných príjmov o sumu 70 840 €: 

- Zvýšenie príjmov o sumu 40 €, ekon. klas. 312012                                                         

  40 € BT na učebnice (OU TN) 

- Zvýšenie príjmov o sumu 60 000 €, ekon. klas. 111003                                           

  60 000 € Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

- Zvýšenie príjmov o sumu 10 800, ekon. klas. 312001                                               

  10 800 € BT – dotácia na opravu tribúny TJ 

 

Úprava bežných výdavkov o sumu 14 800 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 900 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 637005                   

  1 900 €  Špeciálne služby 

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

  1 000 €  Tarifný plat - § 50 j 

- Zvýšenie výdavku o sumu 10 800 €, funkčná klas. 0810, ekon. klas. 635006               

  10 800 € Oprava tribúny TJ (dotácia z MF SR) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 100 €, funkčná klas. 0810, ekon. klas. 635006                   

  1 100  € Oprava tribúny TJ (spoluúčasť obce) 

 

Úprava bežných výdavkov ZŠ s MŠ o sumu 40 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 40 € na nákup učebných pomôcok                                              

  40  €  Učebnice 

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

 

Úprava kapitálových výdavkov o sumu 119 070 €: 

- Zvýšenie výdavku o sumu 9 810 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 717001                     

  9 810 €  Drevený prístrešok v amfiteátri 
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- Zníženie výdavku o sumu 9 810 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 717002                      

  9 810  € Rekonštrukcia a modernizácia (MŠ) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 119 070 €, funkčná klas. 0111, ekon. klas. 717002             

  119 070 €  Technické zhodnotenie stavieb 

 

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

       

Úprava príjmových finančných operácií o sumu 71 070 € 

- Zvýšenie príjmu FO o sumu  8 000 € u  ekon. klas. 456002                                        

  8 000 €  Zapojenie FO z roku 2017 – vrátenie finančnej zábezpeky, dielo ,,Zníženie energetickej  

  náročnosti MŠ“                                                                                                                    

- Zvýšenie príjmu FO o sumu 63 070 €u ekon. klas. 454001                                       

  63 070 € Prevod prostriedkov z rezervného fondu                                                                                                                                                                                                                                                      

                        

Úprava výdavkových finančných operácií o sumu 8 000 €: 

- Zvýšenie výdavku FO o sumu  8 000 €, funk. kl. 0111, ekon. klas. 819002                 

  8 000 € Vrátenie finančnej zábezpeky z 2017, dielo ,,Zníženie energetickej náročnosti MŠ“                                                                                                                                                         

                                                     

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                      
  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po predložení tohto uznesenia požiadal starosta obce poslancov OZ o pripomienkovanie. Keďže 

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

 

Uznesenie č. 38/2018 bolo jednomyseľne prijaté 
 

 

9.   Rôzne 

 
9.1   Vyradenie majetku obce 

 

Starosta informoval o poškodených a znehodnotených drevených obrazov v kaštieli pri kostole, 

ktoré nemajú už žiadnu hodnotu a treba ich vyradiť z majetku obce. 

 

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

SUMARIZÁCIA v € Úprava 
Rozpočet po 

    5.úprave 

Bežné príjmy +70 840 915 440 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  51 700 

Bežné výdavky +14 800 429 380 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie +40 340 960 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU  196 800 

Kapitálové príjmy  1 459 835 

Kapitálové výdavky +119 070 1 807 735 

BILANCIA KAPITÁL. ROZPOČTU  -347 900 

Príjmové finančné operácie +71 070 333 440 

Výdavkové finančné operácie +8 000 182 340 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  151 100 

 ROZPOČET CELKOM  0 
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Uznesenie č. 39/2018 

Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e   vyradenie majetku obce Diviacka Nová Ves z dôvodu 

neupotrebiteľnosti: 

 

Por.  

číslo 

Inventárne číslo Druh majetku Obstarávacia 

 cena v € 

Zostatková cena 

v € 

1. 7 20005 Maľba na drevo 4 764,99 4 764,99 

2. 7 20007 Maľba na drevo 1 825,67 1 825,67 
                     

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

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

  

Uznesenie č. 39/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

9.2    Prevod majetku obce    

 

Starosta informoval o vybudovaní novej trafostanice pri bývalom motoreste v obci na obecnom 

pozemku. Pozemok, na ktorej je trafostanica postavená, treba majetkovoprávne vysporiadať. Preto 

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

 
 

 Po predloženom návrhu uznesenia č. 40/2018 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 40/2018 

Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e    v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   

o majetku obcí prevod majetku obce - novovytvorené pozemky podľa geometrického plánu           

č. 36033481-109/2017 zo dňa 31.07.2017, vyhotoveného MIŠÍK geodetická kancelária, s.r.o.,     

M. Rázusa č. 5828/32/B, Lučenec: 

 

 p.č. 124/123 o výmere 12 m² – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Diviacka Nová Ves 

 p.č. 124/124 o výmere 4 m²  – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Diviacka Nová Ves  

 

kupujúcemu Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina za cenu Znaleckého 

posudku č. 649/2017 zo dňa 24.11.2017 spolu vo výške 155,- €. 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradia kupujúci. 

 

Uznesenie č. 40/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

9.3    Komunitný plán sociálnych služieb 

 

         Hlavný kontrolór obce informoval:   

 

Komunitného plánu sociálnych služieb obce Diviacka Nová Ves je spracovaný v zmysle  § 83 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý je platný od 1. 1. 2009. Komunitný plán je 

metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali 

špecifikám našej obce a potrebám našich občanov. 
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Plán bol zadaný spracovateľovi Ing. Jozefovi Vidovi, Nekyjská 421/19,Vinica, ktorému 

boli zamestnancami obce zaslané požadované základné údaje do pripraveného plánu. Oslovený 

bol aj súkromný verejný poskytovateľ sociálnej služby PE-ES, n. o. Diviacka Nová Ves, ktorý 

následne poskytol údaje o svojom zariadení a vyjadril sa k stavu a rozvoju sociálnych služieb 

v obci. 

 

Predkladaný plán obsahuje analýzu poskytovaných sociálnych služieb v obci, analýzu 

požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov, demografické údaje a sociálnej 

situácie v územnom obvode, určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa 

jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, silné 

a slabé stránky našich sociálnych služieb, riešenie slabých stránok, ako i finančné, materiálne 

a personálne  krytia poskytovaných i plánovaných sociálnych služieb. 

 

Plán je dôležitým dokumentom v prípade požadovania finančných prostriedkov (dotácií)  

z rozpočtu štátu alebo EÚ na zabezpečovanie alebo rozširovanie sociálnych služieb v obci.“ 

 

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

 

 

 Uznesenie č. 41/2018 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 - 2022. 

                                             

 Po predloženom návrhu uznesenia č. 41/2018 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 41/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

9.4    Volebný obvod 
V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obci, ktoré sa uskutočnia 10.11.2018, je potrebné 

utvoriť v obci volebný obvod. Poslanci OZ sa dohodli na jednom volebnom obvode. Starosta 

požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 
Uznesenie č. 42/2018 

Obecné zastupiteľstvo  u t v á r a   v súlade s § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí na volebné obdobie 2018 až 2022 pre obec Diviacka Nová Ves jeden volebný 

obvod. 

 

Po predloženom návrhu uznesenia č. 42/2018 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 42/2018 bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

10.   Diskusia  
 

V diskusii neboli zaznamenané žiadne príspevky. 
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11.   Záver 
 

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

zastupiteľstva poďakovaním sa za účasť všetkým zúčastneným.  

 

 

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa:  23.07.2018 

 

 

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

 

 

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

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

                           

 

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 23. 07. 2018 

- Komunitný plán sociálnych služieb obce Diviacka Nová Ves 2018 - 2022 


