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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 08. 12. 2015  
 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 19:10 hod. 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: Ing. Igor Hanuska, Mgr. Jana 

Masaryková, Daniel Dolník, Ing. Dušan Kohút, Zuzana Tupá, Róbert Žember  

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupkyňa starostu obce: Mgr. Mária Kiabová  

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Gabriela Macková 

Ostatní prítomní: - - - 

 

 

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. 

  7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016. 

  8.  Návrh Všeobecných záväzných nariadení obce a dodatkov. 

  9.  Úpravy rozpočtu obce na rok 2015. 

10.  Návrh rozpočtu obce na roky 2016 – 2018.  

11.  Rôzne. 

12.  Diskusia. 

13.  Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 43/2015 

 

 

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 Mgr. Janu Masarykovú 

 

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 Ing. Dušan Kohút 
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-  členka Ing. Igor Hanuska 

 

        Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      viď. Uznesenie č. 44/2015 

 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu 

 

 Starosta predložil nasledovnú správu: 

 

Starosta informoval na poslednom zasadnutí, že obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo 

rekonštrukciou tribúny, kde sa stavebná komisia s členmi TJ mali vyjadriť, čo sa za nenávratný 

finančný príspevok, ktorý obec získala z Ministerstva financií SR v sume 8 000,- €, zrealizuje. 

Dohodli  sa, že interiér tribúny sa opraví kompletne. Čiže: nová elektroinštalácia, nové rozvody 

vody, nové sociálne zariadenia s obkladmi, zníženie a zateplenie stropu s novým osvetlením, nové 

podlahy, vnútorné steny sa obmurujú 10 cm pórobetónovými  tvárnicami z východnej a západnej 

strany. Dve najväčšie miestnosti a zasieťujú a nastierkujú, vymaľujú sa a osadia nové dvere. 

Rozdiel bude financovaný z rozpočtu obce. 

 
Ďalej sa začala realizovať  kompletná rekonštrukcia zasadačky, vestibulu a polovica 

miestnosti  registratúrneho strediska, nakoľko polovica miestnosti je už po rekonštrukcií. 

Vykonajú sa tam práce: zníženie a zateplenie stropu s novým osvetlením, nové podlahy, 

miestnosti a sieťkujú a nastierkujú, osadia sa nové obložkové dvere, nová elektroinštalácia, 

nanovo vnútorné zábradlie. Tieto práce  budú financované z rozpočtu obce. 

 
Obec sa zapojila do vyhlásenej výzvy - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov vrátane zatepľovania. Jedná sa o obnovu materskej školy. Obec bola vyzvaná 

doplniť určité náležitosti, čo sa momentálne rieši. 

 

Ďalšou výzvou do ktorej sa obec zapojila je modernizácia verejného osvetlenia. Bola 

podpísaná zmluva s Ministerstvom hospodárstva SR. Ide o finančný príspevok vo výške             

124 479, 91 €. Zo strany ministerstva je prekontrolované aj verejné obstarávanie, ktoré dopadlo 

v poriadku. V tomto týždni sa podpíše zmluva s dodávateľom a malo by sa začať aj s realizáciou. 

 
Čo sa týka kanalizácie a Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, tak túto 

zmluvu už podpísali všetci zainteresovaní. Dňa 07.12.2015 prebehlo v našej obci územné konanie 

a pokiaľ to dobre pôjde, tak v januári 2016 by malo byť vydané stavebné povolenie. 

 

Do obce bolo zakúpené nové vianočné osvetlenie a aj nainštalované tak, ako ho vidíme 

v dnešnej podobe. 

 

Keďže dnešné zasadnutie v tomto roku je pravdepodobne posledné, starosta poďakoval  

všetkým predsedom komisií, poslancom OZ, členom všetkých komisií, kontrolórovi obce, 

zamestnancom OcÚ, všetkým organizáciám a ich členom za celoročnú spoluprácu. 

 

Správu starostu obce o činnosti vzalo OZ na vedomie. 

 

 

5.   Správa predsedov komisií o činnosti 
 

Daniel Dolník, predseda finančnej komisie oznámil, že komisia sa zaoberala úpravou rozpočtu 

obce na rok 2015, prípravou rozpočtových opatrení a návrhom nového rozpočtu obce na roky 

2016-2018. 
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Ing. Dušan Kohút, predseda stavebnej komisie povedal, že komisia sa aktívne podieľala na 

príprave investičných akcií obce na roky 2016 – 2018.  

 

Zuzana Tupá, predsedníčka kultúrnej komisie uviedla, že sa uskutočnilo jedno zasadnutie komisie, 

na ktorom sa prerokovávala organizácia podujatia „ Príchod sv. Mikuláša“ a plánované podujatia 

na rok 2016 . Dňa 05.12.2015 zorganizovali podujatie „ Príchod sv. Mikuláša“  pre deti v sále 

kultúrneho domu..  

 

Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka sociálnej komisie uviedla, že komisia sa zaoberala 

monitoringom a poradenstvom  pre právnické a fyzické osoby  o nástrojoch a projektov 

Operačného programu Ľudské zdroje v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie (pre cieľovú 

skupinu mladých uchádzačov o zamestnanie, dlhodobo nezamestnaných a inak znevýhodnených 

osôb z našej obce)  a Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 

2014-2020 v rámci Programového obdobia 2014-2020 (potravinové a hygienické balíčky pre 

cieľovú skupinu občanov v hmotnej núdzi ). 

Monitoringom legislatívnych zmien v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti. 

Poskytovanie súčinnosti právnickým a fyzickým osobám z našej obce v komunikácii s orgánmi 

štátnej a verejnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti. 

 
Poslanci OZ uvedené správy vzali na vedomie. 

 

 

6.  Správa HK obce o činnosti a výsledku kontrol 

 
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 júl - december 2015.  Kontrolná činnosť a kontroly  boli  vykonané na základe  

schváleného plánu  kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce  na II. polrok 2015.  

 

Plnenie úloh,  spolupráca pri vypracovaní  základných organizačných pravidiel, smerníc 

obce a VZN, vzdelávanie: 

 

1. Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. 

2. Správa o činnosti a výsledku kontrol za II. polrok 2015. 

3. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce za rok 2016. 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016. 

5. Spolupráca pri návrhu VZN  

 Doplnku č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves 

 č. 1/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Diviacka Nová Ves, 

 č. 2/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na 

území obce Diviacka Nová Ves, 

 č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole, 

 č. 4/2015 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov politických subjektov a 

kandidátov vo volebnej kampani 

 

6. Vzdelávanie – semináre v RVC Nitra: 

 zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

 odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried, 

 rozpočtové pravidlá verejnej a  územnej samosprávy (2x), 
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 novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, 

 účtovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce, 

 aplikácia nového zákona o finančnej kontrole v podmienkach územnej samosprávy + 

hlavní kontrolóri a aplikácia nového zákona. 

 

7. Účasť na poradách poslancov a zasadnutí OZ. 

 

Kontrolná činnosť: 

 

a)    Inventúra pokladne: 

 

       Inventúru pokladne  vykonala 30. 10.  a 27. 11. 2015  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. 

 

b)     Kontrola  dodržiavania zákona o sociálnom fonde v I. polroku 2015: 

 

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

v oblasti starostlivosti o svojich zamestnancov v rozsahu a za podmienok ustanovených 

zákonom. 

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

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

vyššou kolektívnou zmluvou pre  zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa 

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

verejnom záujme, a to povinným prídelom vo výške 1,05 %  zo súhrnu funkčných platov 

zamestnancov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný mesiac. Prípadná vyššia tvorba 

sociálneho fondu musí byť dohodnutá v podnikovej kolektívnej zmluve. 

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

zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom musí  zamestnávateľ 

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

odborová organizácia, upraví ich vo vnútornom predpise. U zamestnávateľa, ktorý je obec 

nepôsobí odborová organizácia. Podmienky tvorby a čerpania sú určené vo vnútornom 

predpise Zásady pre tvorbu sociálneho fondu  a pre použitie finančných prostriedkov zo 

sociálneho fondu obce Diviacka Nová Ves na rok 2015. Tieto Zásady sa uplatňujú sa vo 

vzťahu ku všetkým zamestnancom obce. Súčasťou týchto zásad je rozpočet sociálneho fondu, 

ktorým sa určuje výška tvorby  a použitie tohto fondu na príslušný rok. 

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

zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok 2015. 

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

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

zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný mesiac.  Prostriedky sociálneho fondu 

sa vedú na osobitnom účte v  peňažnom ústave. 

Obec poskytovala v prvom  polroku 2015 zamestnancom zo sociálneho fondu príspevok na 

stravovanie nad rámec ustanovený Zákonníkom práce vo výške 0,20 € na jednu poskytnutú 

stravnú poukážku. Použitie sociálneho fondu  je plánované aj  na regeneráciu pracovnej sily a 

na účasť na kultúrnych podujatiach. Čerpaný bol len ako príspevok na stravu. 

 

c) Kontrola výberu výšky správnych poplatkov v I. polroku 2015: 

 

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

Vyberanie a výšku správnych poplatkov upravuje   zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov. Predmetom poplatkov sú úkony a konania 
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správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov . Ten tvorí prílohu 

tohto zákona  a stanovuje sadzby správnych poplatkov a  v niektorých prípadoch tiež 

oslobodenie od týchto správnych poplatkov.  

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

zamestnankyne  obce a v časti okruhu  správnych poplatkov. Správne poplatky  na úseku 

stavebnej správy sa uhrádzané   aj bezhotovostne na účet obce. Na ostatných úsekoch správy 

v hotovosti do pokladne obce. 

 

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

a výška: 

 

Obec má vedenú prehľadnú evidenciu vybraných správnych poplatkov  vedenú mesačne 

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

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

je   zaevidovaného v pokladničnej knihe a v prípadoch osvedčenia podpisov a listín aj 

v osvedčovacích knihách.  

Obec vyberala  správne poplatky v I. polroku 2015 najmä za  

 osvedčovanie podpisu,         

 osvedčovanie listiny   

 vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby,  

 vydanie rybárskych lístkov  

 stavebná činnosť- ohlásenie drob. stavby, stavebných  úprav a udržiavacích  prác 

 stavebné povolenie, kolaudačné povolenie, územné rozhodnutia 

 

V kontrolovanom období  I. polroka 2015  pri kontrole náhodne vybratých dokladov neboli 

zistené nedostatky. Výška správneho poplatku bola správna. 

 

d)       Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie  

     došlých faktúr v období I. polroka 2015: 

      

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 

V štruktúrovanej a prehľadnej forme je obec v zmysle § 5b ods. 1 písm. b) zákona povinná 

zverejňovať údaje o faktúre za  tovary, služby a práce. Tieto údaje je obec povinná  zverejniť 

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

zverejnenia. 

V I. polroku 2015 bolo na obec podľa knihy došlých faktúr doručených 188 faktúr. Všetky 

tieto faktúry sú v požadovanej štruktúrovanej forme s povinnými údajmi a vo forme scanu 

zverejnené na webovom sídle obce www.diviackanovaves.sk. 

 
Správu HK obce o činnosti a výsledku kontrol vzali poslanci OZ na vedomie. 

 

 

7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016 

 
PhDr. Róbert Géczy predložil nasledovný plán kontrolnej činnosti: 
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            V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov bude  činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v  I. polroku roka 2016 na 

nasledovné kontroly a úlohy: 

 

Kontrolná činnosť a  plnenie úloh HK : 

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

2. kontrola stavu záväzkov a pohľadávok obce k 31. 3. 2016, 

3. kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2015, 

4. kontrola účtovných pokladničných dokladov, 

5. odborné stanovisko k návrhu  záverečného účtu obce za rok 2015, 

6. návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok roka 2016, 

7. účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OZ 

 

Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce sa bude riadiť  § 18e zákona SNR                  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

 

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce: 

 spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných 

smerníc obce a OcÚ, 

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

 

 

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

predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh Uznesenie č. 45/2015. Starosta dal o ňom 

hlasovať. Uznesenie č. 45/2015 bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

8. Návrh Všeobecných záväzných nariadení obce a dodatkov 

 
8.1   PhDr. Róbert Géczy informoval o pripravenom návrhu VZN č. 1/2015, ktorým sa schvaľuje 

Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Diviacka Nová Ves. 

 

Návrh nového prevádzkového poriadku pohrebísk na území obce reaguje na zmenu zákona 

o pohrebníctve   č. 131/2010 Z. z., ktorý platí od roku 2011. Prevádzkový poriadku pohrebísk 

Je obec povinná vydať a schváliť formou VZN. Tento musí obsahovať a návrh aj obsahuje všetky 

náležitosti, ktoré mu zákon ukladá, t . j.   

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska, 

b) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, 

c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, 

d) spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebísk a domu smútku, 

e) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku 

a zachovaním dôstojnosti tohto miesta;  

f) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, 

g) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, 

h) dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3, 

i) spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a), 

j) spôsob nakladania s odpadmi, 

k) podmienky vstupu pohrebnej služby na pohrebisko, 

l) cenník služieb. 

  

Návrh cenníka služieb, ktorý tvorí prílohu tohto VZN stanovuje výšku za prenájom hrobových 

miest a miest na uloženie urny na 20 rokov, ako i jednorazový poplatok  za uloženie ľudských 

pozostatkov v chladiacom zariadení, príprava priestorov domu smútku a smútočná relácia 

v MR vo výške 10 eur. 
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 Schválením tohto VZN sa zruší  VZN č. 1/2009 o pohrebníctve schválené 27. 02. 2009 

uznesením č. 17/2009. 

 

   Po týchto informáciách starosta vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu.  

 

Poslanci OZ sa jednohlasne zhodli, že poplatok za uloženie ľudských pozostatkov 

v chladiacom zariadení, príprava priestorov domu smútku a smútočná relácia v MR vo výške 10,- 

eur sa nebude od občanov vyberať a teda nebude zahrnutý do cenníka služieb vo VZN č. 1/2015. 

 

 Keďže nemal nikto ďalšie pripomienky, starosta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 

predložil návrh Uznesenie č. 46/2015. Starosta dal o ňom hlasovať. Uznesenie č. 46/2015 bolo 

jednohlasne prijaté. 

 

 

8.2  PhDr. Róbert Géczy informoval o pripravenom návrhu VZN č. 2/2015 o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Diviacka Nová Ves: 
 

Toto VZN  upravuje náležitosti oznámenia prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia, podrobnosti vo veciach poplatku a výšku poplatku prevádzkovateľa malého zdroja 

znečistenia ovzdušia vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým sa 

poplatok nebude vyrubovať. Je to v všetko v súlade s § 2 ods. 2 a § 6 ods. 5 zákonom č. 401/1998 

Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 

Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú stacionárne zariadenia na spaľovanie palív 

s menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW 

Poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania za podmienok a vo výške 

ustanovených v tomto nariadení platia právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie, 

ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia. 

Oslobodená je o poplatkov samozrejme obec a ďalej sa navrhujú aj právnické osoby zriadené 

alebo založené obcou, zdravotnícke a školské zariadenia, sociálne a charitatívne organizácie. 

Výška poplatku je rozdelená podľa druhu a množstva palív.  

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára obci za 

každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia za uplynulý kalendárny rok o množstve vypustených 

znečisťujúcich látok do ovzdušia. Vzor hlásenie o množstve vypustených znečisťujúcich látok do 

ovzdušia tvorí prílohu tohto VZN. 

 

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

predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh Uznesenie č. 47/2015. Starosta dal o ňom 

hlasovať. Uznesenie č. 47/2015 bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

8.3  PhDr. Róbert Géczy informoval o pripravenom návrhu VZN č. 3/2015 o určení miesta  

a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole: 
 

 Zápis detí na plnenie povinnej školskú dochádzku sa uskutočňoval už niekoľko rokov 

pravidelne v čase od 15. 1 do 15. 2 príslušného roka. Takto to bolo ustanovené v zákona                 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Zmenu tohto termínu v zákone na 1. až 

30. apríl je potrebné určiť v tomto VZN nový termín konania tohto zápisu a miesto zápisu. 

Riaditeľka ZŠ s MŠ si určila tento zápis na 22. apríla v čase od 14,00 do 17,00 hodiny. 

Ruší sa VZN obce Diviacka Nová Ves č. 3/2012 schválené 20. 08. 2012 uznesením č. 

40/2012, kde bol zápis určený na deň polročných školských prázdnin. 

 

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

predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh Uznesenie č. 48/2015. Starosta dal o ňom 

hlasovať. Uznesenie č. 48/2015 bolo jednohlasne prijaté. 
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8.4  PhDr. Róbert Géczy informoval o pripravenom návrhu VZN č. 4/2015 o určení miest na 

umiestňovanie volebných plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani: 
 

Zákon č. 181/2014 Z. z. o  volebnej kampani platný od 1. 7. 2015 zrušil všetkých 5 

doterajších volebných zákonov (voľby do EU, voľba prezidenta, voľby do NR SR, voľby do 

samosprávnych krajov a voľby do orgánov územnej samosprávy) a zjednotil pravidlá volebnej 

kampane. Obciam ustanovil, aby všeobecne záväzným nariadením vyhradil miesta na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre 

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do 

orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.  

Týmto miestom bolo, je a bude v obci  plocha  uchytená na kovovej konštrukcii o rozmeroch 1 x 2 

m, medzi hornou zastávkou SAD a mostom pred budovou obecného úradu. Vo VZN sa zároveň 

zakazuje umiestňovať volebné plagáty na steny, dvere a okná budov, steny autobusových 

zastávok, oplotenie pozemkov alebo iné miesta neurčené v tomto nariadení. 
Ruší sa VZN č. 2/2009 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov politických 

subjektov a kandidátov vo volebnej kampani schválené 17 .04. 2009 uznesením  č. 41/2009.   
 

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

predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh Uznesenie č. 49/2015. Starosta dal o ňom 

hlasovať. Uznesenie č. 49/2015 bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

8.5  PhDr. Róbert Géczy informoval o pripravenom návrhu Doplnku č. 1 k VZN č. 2/2014            

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v obci Diviacka Nová Ves 

 

 NR SR v novom zákone o odpadoch č. 79/2015 Z. z. zmenila aj zákon  č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

v ktorom rozdelila doterajšiu sadzbu  poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na  

dve samostatné sadzby, a to na sadzbu za KO a sadzbu za DSO. Obciam z toto vyplýva rozdeliť aj 

vo svojich VZN túto spoločnú sadzbu a určiť dve samostatné sadzby za KO a DSO. Rozpätie za 

DSO zákon stanovil na 0,015 do 0,078 eura za kilogram DSO. 

V návrhu doplnku č. 1 k  VZN  č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves sa nemení sadzba za KO na osobu 

a kalendárny deň. V roku 2016 je navrhovaná vo výške 0,0410 eura za osobu a deň, t. j. za celý 

rok vo výške 15,- eur za fyzickú osobu. 

Zavádza sa nová sadzba, a to sadzba za DSO vo výške 0,0245 eura za kilogram drobných 

stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Tento odpad by sa mal pri odovzdaní vážiť. 

Poplatok za DSO sa nebude  vyrubovať rozhodnutím. Uhrádza sa bude do pokladne obce 

v hotovosti. 

 

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

predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh Uznesenie č. 50/2015. Starosta dal o ňom 

hlasovať. Uznesenie č. 50/2015 bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

8.6  PhDr. Róbert Géczy informoval o pripravenom návrhu Doplnok č. 3 k VZN č. 4/2009 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves 

 

Na základe § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) 

zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza do ŠJ  príspevok vo výške nákladov na nákup 



 9 

potravín na jedno jedlo a podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami 

určenými Ministerstvom školstva SR.   

Konkrétne finančné pásmo určuje v záväznom nariadení zriaďovateľ školy. Pre našu školu bolo 

doteraz určené 3. finančné pásmo.  

Na základe žiadosti vedúcej ŠJ a riaditeľky školy je v návrhu tohto doplnku zmena, a to prechod 

do 2. finančného pásma, na základe čoho by zákonní zástupcovia detí a žiakov prispievali na 

stravu v ŠJ o niekoľko centov menej. Zo strany vedúcich pracovníkov školy je aj za týchto 

podmienok garantovaná  kvantita, kvalita i hodnota potravín a nápojov.  

Zmena by platila od 01.01.2016. 
 

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

predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh Uznesenie č. 51/2015. Starosta dal o ňom 

hlasovať. Uznesenie č. 51/2015 bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

 9.  Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2015  

 

 9.1 Starosta požiadal predsedu finančnej komisie Daniela Dolníka, aby predložil zmenu  

            úpravy rozpočtu obce na rok 2015  Rozpočtovým opatrením č. 9/2015 nasledovne: 

 

a) Úprava bežného rozpočtu o sumu 11 770 €,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce 

na rok 2015: 

 

Úprava bežných príjmov: 

- Zvýšenie príjmov o sumu  35 000 € € u ekon. klasifikácii 111003                                   

   35 000 € Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve 

- Zvýšenie príjmov o sumu 1 500 € u ekon. klasifikácii 292006                                          

  1 500 €  Príjem z náhrad poistného plnenia                                                                                         

        

Úprava bežných výdavkov: 

- Zvýšenie výdavku o sumu  3 000 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 633006                     

  3 000 € Všeobecný materiál    

- Zvýšenie výdavku o sumu 1 000 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 633016                      

  1 000 € Reprezentačné                                               

- Zvýšenie výdavku o sumu  800 € u funk.  klas. 0510, ekon. klas. 637012                          

  800 €   Poplatky za uloženie komun. odpadu 

- Zvýšenie výdavku o sumu  100 € u funk.  klas. 0110, ekon. klas. 637011                          

  100 €   Štúdie a posudky 

- Zvýšenie výdavku o sumu  250 € u funk.  klas. 0610, ekon. klas. 625006                         

  250 €   Výmena čerpadla pre ÚK v kotolni v byt. dome B 

- Zvýšenie výdavku o sumu  8 400 € u funk.  klas. 0640, ekon. klas. 627005                  

  8 400 €   Špeciálne služby – rekonštrukcia verejného osvetlenia 

- Zvýšenie výdavku o sumu  1 000 € u funk.  klas. 0830, ekon. klas. 635004                    

  1 035 €  Oprava miestneho rozhlasu  

- Zvýšenie výdavku o sumu 15 € u funk. klas. 0840, ekon. klas. 633006                               

  15 € Materiál – nákup venca (dotácia na vojnové hroby) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  100 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625001                        

  100 €   Nemocenské poistenie - § 54 (dotácia z ESF) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  20 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625001                         

  20 €   Nemocenské poistenie - § 54 (dotácia zo ŠR) 

- Zvýšenie výdavku o sumu  10 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 625003                            

  10 €   Úrazové poistenie - § 54 (dotácia zo ŠR) 

- Zvýšenie výdavku o sumu 10 000 € u funk. kla. 0810, ekon. klas. 635006                    
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10 000 € Oprava budovy TJ Družstevník Div. Nová Ves  

 

b) Úprava kapitálového rozpočtu o sumu 12 000 €,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu 

obce na rok 2015: 

 

Úprava kapitálových príjmov: 

- Zníženie príjmu o sumu 12 000 € u ekonom. klasifikácii  322002                     

  12 000 € Dotácia zo štátneho účelového fondu (čistička odp. vôd)   

 

Úprava kapitálových výdavkov: 

- Zvýšenie výdavku o sumu  3 300 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 717002          

  3 300 €  Úprava povrchov vestibulu a zasadačky KD                                                                                                                

- Zníženie výdavku o sumu 3 300 € u funk. klas. 0640, ekon. klas. 716                 

  3 300 €  Prípravná a projektová dokumentácia   

                                                        

c) Úprava finančných operácií,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2015. 

 

Úprava príjmových finančných operácií o sumu 230 € 

- Zvýšenie príjmových FO o sumu  230 € u  ekon. klas. 453                                    

  230 €   Zapojenie fondu prevádzky, údržby a opráv (výmena kotla v bytovom dome)  

                                                                                                                      

 

SUMARIZÁCIA v € Úprava 
Rozpočet po 

     9.úprave 

Bežné príjmy +36 500 696 960 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  8 000 

Bežné výdavky +24 730 368 713 

Výdavky na prenesené a originálne 

kompetencie 

 251 248 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU           84 999 

Kapitálové príjmy -12 000 90 760 

Kapitálové výdavky  208 796 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU       -118 036 

Príjmové finančné operácie +230 78 177 

Výdavkové finančné operácie  45140 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII           33 037 

 ROZPOČET CELKOM 
 

                0 

 
 

Zmenu rozpočtu obce na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 9/2015 vzalo OZ na vedomie. 

 

9.2   Starosta opäť požiadal predsedu finančnej komisie Daniela Dolníka, aby predložil zmenu   

           úpravy rozpočtu obce na rok 2015  Rozpočtovým opatrením č. 10/2015 nasledovne: 
 

 

a) Úprava bežného rozpočtu o sumu 57 893 €,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce 

na rok 2015. 

 

Úprava bežných príjmov:  

- Zvýšenie príjmov o sumu  1 500 €  u ekon. klasifikácii 133013                             

  1 500 € Daň za komunálny odpad 

- Zvýšenie príjmov o sumu 800 € u ekon. klasifikácii 221004                                       
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  800  €  Správne poplatky 

- Zvýšenie príjmov o sumu 820 € u ekon. klasifikácii 312001                                       

  820  €  Dotácia z ÚPSVaR - § 54 (ESF) 

- Zvýšenie príjmov o sumu 48 € u ekon. klasifikácii 312001                                         

  48  € Dotácia na vzdelávacie poukazy (OÚ Trenčín) 

- Zvýšenie príjmov o sumu 3 162 € u ekon. klasifikácii 312001                                 

  3 162  €  Dotácia na prenesené kompetencie pre ZŠ (OÚ Trenčín) 

- Zvýšenie príjmov o sumu 41 200 € u ekon. klasifikácii 111003                             

  41 200 € Výnos dane z príjmov 

- Zvýšenie príjmov o sumu  2 000 €  u ekon. klasifikácii 121001                           

  2 000 € Daň z pozemkov 

- Zvýšenie príjmov o sumu  220  € u ekon. klasifikácii 221004                               

  220 Príjem z príspevkov na obnovu pozemkov 

- Zvýšenie príjmov o sumu  2 330 € u ekon. klasifikácii 312001                          

  2 330 € Bežný transfer z Poľnohospodárskej platobnej agentúry na kamerový systém 

                                                                              

Úprava bežných výdavkov obce   

- Zvýšenie výdavku o sumu  500 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 637001                   

  500 € Školenia a semináre  

- Zvýšenie výdavku o sumu 100 € u funk. klas. 0111, ekon.klas. 637023                     

  100 € Kolkové známky 

- Zníženie výdavku o sumu 9 623 € u funk. klas. 0111, ekon.klas. 635006             

  9 623 € Údržba budov, objektov a ich častí 

 

Úprava bežných výdavkov ZŠ s MŠ   

- Zvýšenie výdavku o sumu 3 210 €                                                                            

3 210 € Prenesené kompetencie ZŠ s MŠ (dotácia z OÚ Trenčín) 

 

b) Úprava kapitálového rozpočtu o sumu 119 225 €,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu 

obce na rok 2015. 

 

Úprava kapitálových príjmov:  

- Zvýšenie  príjmu o sumu 450 € u ekonom. klasifikácii 233001                               

  450 € Príjmy z predaja pozemkov 

- Zvýšenie príjmu o sumu  29 825 € u ekonom. klasifikácii 322001                     

  29 825 € Kapitálový transfer z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na kamerový systém 

- Zníženie príjmu o sumu 88 000 € u ekonom. klasifikácii  322002                       

  88 000 € Dotácia zo štátneho účelového fondu (čistička odp. vôd)   

 

Úprava kapitálových výdavkov:   

- Zvýšenie výdavku o sumu  133 000 € u funk. klas. 0640, ekon. klas. 717002         

  133 000 €  Rekonštrukcia verejného osvetlenia                                                                                                                 

- Zníženie výdavku o sumu 68 800  € u funk. klas. 0520, ekon. klas. 717002               

  68 800 € Rekonštrukcia čističky odpadových vôd 

- Zníženie výdavku o sumu 2 700 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 716                       

  2 700 € Prípravná a projektová dokumentácia 

                                                         

c) Úprava finančných operácií o sumu 61 332 €,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2015. 

 

Úprava príjmových finančných operácií: 

- Zvýšenie príjmových FO o sumu  1 332 € u  ekon. klas. 453                              

  1 332 €   Zapojenie fondu prevádzky, údržby a opráv  

  (oprava čerpacej stanice k ČOV k bytovým domom)  

- Zvýšenie príjmových FO o sumu 60 000 € u ekon. klas. 513001                    
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  60 000 € Úver na financovanie rekonštrukcie VO z VÚB banky 

 

SUMARIZÁCIA v € 
Úprava Rozpočet po 

10.úprave 

Bežné príjmy + 52 080 749 040 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  8 000 

Bežné výdavky -9 023 359 690 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie + 3 210 254 458 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  142 892 

Kapitálové príjmy -57 725 33 035 

Kapitálové výdavky +61 500 270 296 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU  -237 261 

Príjmové finančné operácie +61 332 139 509 

Výdavkové finančné operácie  45 140 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII  94 369 

ROZPOČET CELKOM 

  

0 

 

 

Starosta vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže nemal nikto pripomienky, 

požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh Uznesenie č. 52/2015. Starosta dal 

o ňom hlasovať. Uznesenie č. 52/2015 bolo jednohlasne prijaté 

 

 

10.   Návrh rozpočtu obce na roky 2016 – 2018  

 
Starosta informoval, že návrh rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 bol podrobne prejednaný na 

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

a webovom sídle obce. Vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže nemal nikto žiadne 

pripomienky, vyzval hlavného kontrolóra obce, aby k predloženému  návrhu rozpočtu obce na 

rok 2016 a roky 2017 – 2018 zaujal stanovisko. Ten sa ujal slova: 

 

           Predložený návrh rozpočtu je formulovaný ako trojročný na roky 2016 – 2018 a  vyjadrujú 

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

2017 a 2018 je  len orientačný a nie je záväzný. 

           Návrh rozpočtu na rok 2016 je vypracovaný  a jeho štruktúra i obsah má 

požadované členenie, ktoré predpisuje zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v platnom znení. V návrhu rozpočtu je správne uplatňovaná funkčná              

a ekonomická klasifikácia, ktorú vydáva a vyžaduje MF SR. 

          Návrh rozpočtu je rozčlenený na bežné príjmy a výdavky – bežný rozpočet, 

ďalej na kapitálové príjmy a výdavky – kapitálový rozpočet a na príjmové a výdavkové finančné 

operácie. 

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

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

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

v programovej štruktúre, pokiaľ o tom rozhodne OZ. 

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

príjmy, bežné granty a transfery v rámci verejnej správy. V roku 2016 sa ráta z väčším objemom 

podielových daní zo štátneho  rozpočtu. Výdavky sú plánované na verejnú správu, CO, PO, cestnú 

dopravu, nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie, verejnú zeleň a údržbu MK, bývanie 

a občiansku vybavenosť, šport a kultúru, školstvo a sociálnu oblasť. 
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Kapitálový rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný. V kapitálových príjmoch obec ráta 

s dotáciami na prefinancovanej rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia a na obnovu 

budovy MŠ. Kapitálové výdavky sú plánované na obnovu budovy MŠ, obnovu  budovy  OcÚ        

a kultúrneho domu, na projektovú dokumentáciu, rekonštrukciu chodníkov a mosta na MK, 

rekonštrukcia  a modernizácia MR a vybudovanie prípojky plynu do budovy MŠ. 

S  komerčným bankovým úverom obec v roku 2016 nepočíta. 

Výdavkové  FO sú všetko splátky   istiny z úverov, a to na výstavbu NOB a ich   technickú 

infraštruktúru k NOB (prístupová komunikácia, parkovacie plochy, rozšírenie verejného 

vodovodu, prípojky a dažďovej kanalizácie) z roku 2010 je dlhodobý, s dobou splatnosti do roku 

2021) a na splátku prekleňovacieho úveru prijatého na prefinancovanie akcie rekonštrukcie 

a modernizácie verejného osvetlenia 

Celkový rozpočet je navrhovaný ako málo prebytkový. 

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

platných podmienkach, zohľadňuje očakávané skutočnosti príjmov  a výdavkov v roku 2016. 

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

zastupiteľstve vyvesený v úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam  obecnému zastupiteľstvu takto 

predložený rozpočet obce na rok 2016 schváliť. 
 

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

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

Uznesenie č. 53/2015:   

 

Obecné zastupiteľstvo:    

I.  s c h v a ľ u j e    Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na rok 2016: 

 

SUMARIZÁCIA v € 
Rozpočet 

na rok 2016 

Rozpočet  

na rok 2017 

Rozpočet  

na rok 2018 

Bežné príjmy 748 840 753 840 753 840 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 8 000 8 000 8 000 

Bežné výdavky 352 650 342 100 342 100 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie 297 050 305 600 305 600 

BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU 107 140 114 140 114 140 

Kapitálové príjmy 324 000 200 000 0 

Kapitálové výdavky  324 000 292 000 65 000 

BILANCIA KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 0 -92 000 -65 000 

Príjmové finančné operácie 0 25 000 0 

Výdavkové finančné operácie 105 140 45 140 45 140 

BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCII  -105 140 -20 140 -45 140 

Príjmy celkom 1 080 840 986 840 761 840 

Výdavky celkom 1 078 840 984 840 757 840 
 
 

BILANCIA ROZPOČTU 
 

 

2 000 
 

2 000 
 

4 000 
 

 

II.   b e r i e    n a   v e d o m i e   stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce   

  na rok 2016 

III.   b e r i e    n a   v e d o m i e   návrh rozpočtu obce na roky 2017 a 2018 

 

 Starosta dal o predloženom návrhu uznesenia hlasovať. Uznesenie č. 33/2015 bolo jednohlasne 

prijaté. 
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11.   Rôzne 

  

 Starosta obce informoval, že nasledovnými návrhmi uznesení sa poslanci podrobne zaoberali 

na pracovnej porade. Preto vyzval predsedu návrhovej komisie, aby postupne predložil návrhy na 

uznesenie a starosta dal o nich hlasovať: 

 
Uznesenie č. 54/2015 

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

údržby a opráv vo výške 1.331,40 € na opravu čerpadla ČOV pre bytové domy. 

 

Uznesenie č. 54/2015 bolo jednohlasne prijaté. 

 

Uznesenie č. 55/2015 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e     použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu  

vo výške 38.575,44 € na úhradu výdavkov spojených s rekonštrukciou verejného osvetlenia v obci 

Diviacka Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 55/2015 bolo jednohlasne prijaté. 

 

Uznesenie č. 56/2015 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e   vyplatenie mimoriadnych odmien za rok 2015 

predsedom  a členom Komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, 

Komisie finančnej a podnikateľských aktivít, Komisie kultúry, vzdelávania mládeže a športu a 

Sociálnej komisie pri OZ Diviacka Nová Ves nasledovne: 

 

predseda komisie – poslanec OZ 200,- EUR 

člen komisie – poslanec OZ  200,- EUR 

člen komisie – neposlanec   100,- EUR 

 

Uznesenie č. 56/2015 bolo jednohlasne prijaté. 

 

Uznesenie č. 57/2015 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e   správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves za školský rok 2014/2015. 

 

Uznesenie č. 57/2015 bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

12.   Diskusia  
 

V diskusii neboli zaznamenané žiadne príspevky. 

 

 

13.   Záver 

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

 

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 08. 12. 2015 
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Zapísala:     Gabriela Macková      .....…………………..  

 

 

 

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

           

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

 
                                             

 

 

 

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

                         Ivan Kohút                   

                                                                         starosta obce 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

-  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 08. 12. 2015 

-  VZN č. 1/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Diviacka Nová Ves 

-  VZN č. 2/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na 

   území obce Diviacka Nová Ves 

-  VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

   v základnej škole 

-  VZN č. 4/2015 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov politických subjektov  

   a kandidátov vo volebnej kampani 

-  Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

   a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves 

-  Doplnok č. 3 k VZN č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  

   a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves 

-  Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na roky 2016 – 2018  

 
 

 
 


