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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 17. 06. 2013.  
 

 

 

Miesto konania: zasadačka kultúrneho domu v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 19:00 hod. –  21:00 hod. 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny:  Ing. Igor Hanuska, p. Daniela Štrbáková, 

Mgr. Mária Kiabová, Mgr. Zdena Knýblová, p. Ľubomír Hagara, p. Daniel Dolník  

Starosta obce: p. Ivan Kohút 

Zástupca starostu obce: p. Peter Iliaš 

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Ing. Iveta Hrivňáková  

Ostatní:   riaditeľka školy PhDr. Annna Matuláková PhD., p. Jozef Hagara, p. Ján Žember 

 

 

1.  Otvorenie 
 

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

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

   1. Otvorenie. 

   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení. 

   3. Voľba návrhovej komisie. 

   4. Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 

   5. Správa o činnosti komisií. 

   6. Návrh VZN č. 2/2013 o  niektorých podmienkach držania psov na území obce Diviacka Nová  

       Ves. 

   7. Návrh VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Diviacka Nová  

       Ves. 

   8. Návrh záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2012. 

   9. Voľba hlavného kontrolóra obce. 

 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013. 

 11. Rôzne. 

 12. Diskusia. 

 13. Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 7/2013 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

Starosta obce určil za zapisovateľku Ing. Ivetu Hrivňákovú. Za overovateľov zápisnice 

a uznesení určil Mgr. Máriu Kiabovú a p. Ľubomíra Hagaru. 

 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice vzalo OZ na vedomie. 

 

3.  Voľba návrhovej komisie 
 

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

predseda: p.  Daniel Dolník  a členovia: p. Daniela Štrbáková a p. Peter Iliaš                    
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Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali. 

 

viď. Uznesenie č. 8/2013 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 
 

Starosta podal nasledovné informácie, ktoré sa v obci riešili od posledného zasadnutia OZ: 

 

Dávali sme dokopy  dokumentáciu ohľadom ČOV, kde bolo potrebné predĺžiť stavebné povolenie, 

ktorého platnosť bola skončená, čo v minulom roku nevadilo, no bez toho by sme neboli žiadnu 

dotáciu obdržali, no keď som pri tom bolo nám pre tento rok schválené 70 000 eur. 

 

Vybavoval som na OÚŽP Prievidzi povolenie na prevádzkovanie ČOV do trvalej prevádzky, 

nakoľko povolenie bolo len dočasné.  

 

30.3.2013 bol vyhlásený 2 a 3 stupeň  povodňovej aktivity, nakoľko sa vyliala voda z Vrbanského 

potoka. 

 

Na minulom verejnom zasadnutí som informoval, že sa na Základnú školu podarilo zohnať ďalšie 

finančné prostriedky. Čiže je tam preinvestovaných ďalších 23 867.88 eur. Na celom poschodí sú 

nanovo zhotovené podhľady a aj elektroinštalácia s novým osvetlením a celá škola je nanovo 

vymaľovaná. 

 

Prebieha generálna oprava domu smútku z vonkajšej strany. Predpokladám, že do konca mesiaca by 

to mohlo byť hotové. 

 

Na KD a OcÚ sme dali namontovať lapače snehu, nakoľko to v zimných mesiacoch bolo dosť 

nebezpečné. 

 

Prebieha oprava oplotenia na ihrisku, realizuje to p. Michal Masaryk, cenová ponuka je v hodnote 

1750 eur. 

 

Dávali sme dokopy cenové ponuky ohľadom výmeny okien na MŠ a KD, riešime aj prerábku KD. 

V blízkej dobe by mali začať prebiehať práce, čiže výmena okien MŠ s KD a oprava sály KD                                                                                                                                                           

 

Dali sme odhradiť pozemok pri dolnej zástavke  pod hrozbou vysokej pokuty, bolo prečistené koryto 

p. Jančom. 

 

Štát nám vrátil prostriedky z vlaňajšieho predaja pozemkov a to vo výške 7000 eur. Na opravu 

komunikácii sme dostali 2676,70eur, prostriedky sa delili podľa dĺžky kilometrov ciest. 

 

Vyzval som stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, aby zaasfaltovali cesty po poruchách, je to 

hotové, podarilo sa mi popri tom poplátať aj ďalšie veci, no nie je to všetko. 

 

V rámci reklamácie boli odstránené závady na 1 izbovom byte 1 C, na bytovej čističke kde sadli 

nádoby a zostalo porušené sacie potrubie vzduchu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Opäť riešime ZŠ ohľadom havárii, tento krát sa jedná o výmenu pecí a vykurovacieho systému.  

 

Obec v spolupráci s vedením ZŠ rieši umiestnenie všetkých prihlásených detí do materskej školy. 

Jedná sa o 58 detí. Nakoľko kapacita MŠ nie je taká, rozhodli sme sa, že predškolská bude zriadená 

v priestoroch ZŠ, veci sa riešia, takto by to malo byť. 
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Kosíme, odvážame, upratujeme. 

 

 Správu starostu obce o činnosti OcÚ vzalo OZ na vedomie. 

 

5. Správa o činnosti komisií pri OZ Diviacka Nová Ves a činnosti                   

hlavného kontrolóra obce 
 

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

 

p. Daniel Dolník, predseda finančnej komisie podal nasledovné informácie: komisia sa zaoberala 

prehodnotením platu starostu, čo vyplýva zo zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení, ďalej sa komisia zaoberala 

cenovými ponukami, ktoré boli predložené na nákup tovarov a služieb ako aj stavebných prác. 

                  

Mgr. Mária Kiabová, predsedníčka KKVMaŠ podala tieto informácie: komisia mala od posledného 

zasadnutia tri stretnutia, boli zorganizované akcie: deň matiek a poznávací zájazd do Českej 

republiky. Teraz sa komisia zaoberá prípravou športového podujatia pri príležitosti MDD a dňa otcov 

v spolupráci so študentmi SŠ Nováky . 

 

Ing. Igor Hanuska, predseda stavebnej komisie podal nasledovné informácie: od posledného 

zasadnutia mala komisia viac stretnutí, za najdôležitejšie sa považuje riešenie projektu splaškovej 

kanalizácie obce. Bolo vyvolané stretnutie ohľadom konzultácie v Banskej Bystrici s vodárenskou 

spoločnosťou za spoluúčasti susednej obce Diviaky nad Nitricou. Boli sme informovaní o možnosti 

preplatenia projektu s eurofondov, kde by 5% spoluúčasť financovania prevzala na seba vodárenská 

spoločnosť. Je možnosť vytvoriť s obcou Diviaky nad Nitricou aglomeráciu na spoločnú kanalizáciu 

obcí s podmienkou pripojenia až 85% domácnosti. 

 

PhDr. Róbert Géczy, hlavný kontrolór obce informoval o vykonaní kontroly dodržiavania zákona      

č. 431/2003 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov – bola vykonaná 2x inventarizácia 

pokladne,  zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov – náhodne 

boli prekontrolované cestovné príkazy (6ks)  starostu a 2 požiarnikov, ktorí sa zúčastnili školenia 

veliteľov dobrovoľného hasičského zboru. Ďalej bola vykonaná kontrola dodržiavania zákona           

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a to konkrétne zákazky s nízkou hodnotou do 

10 000 € a 20 000 €., ako aj kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite v platnom znení. 

 

 

Správu o činnosti komisií pri OZ Diviacka Nová Ves vzalo OZ na vedomie. 

 

6.  Návrh VZN č. 2/2013 o  niektorých podmienkach držania psov na území  

      obce Diviacka Nová Ves. 

 
 Starosta obce dal slovo kontrolórovi obce PhDr. Róbertovi Géczymu, aby predniesol návrh 

VZN. 

Ten stručne informoval, že na základe protestu prokurátora bolo vypracované nové VZN týkajúce sa 

držania psov v obci, ktoré už nerieši podmienky, ktoré sú jasné v zákone a taktiež podmienky nad 

rámec zákona. 

 

Po týchto informáciách požiadal starosta predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na  

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 9/2013 
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OZ    s c h v a ľ u j e    VZN č. 2/2013 o  niektorých podmienkach držania psov na území obce 

Diviacka Nová Ves. 

 

7.  Návrh VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce  

     Diviacka Nová Ves. 

 
Starosta požiadal hlavného kontrolóra obce, aby podal bližšie informácie. Ten sa ujal slova: 

Nové VZN reaguje na novelu zákona o odpadoch 223/2001 Z.z platnú od 01.07.2013, ktorá definuje 

biologický odpad. VZN rieši to, že nakoľko si 50% obyvateľov kompostuje takýto odpad samo, obec 

nezabezpečuje zber uvedeného odpadu a uvedená skutočnosť je dokladovaná dohodami s občanmi. 
 

Po týchto informáciách požiadal starosta predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na  

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 10/2013 

OZ    s c h v a ľ u j e    VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Diviacka 

Nová Ves. 

 

 

8.   Návrh záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2012. 
 

Slovo dostal p. Daniel Dolník, predseda finančnej komisie: 

 

 Finančné hospodárenie obce DNV sa v roku 2012 riadilo schváleným rozpočtom obce, ktorý 

bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28. 02. 2012 ako vyrovnaný s celkovými príjmami 

a výdavkami vo výške 871 556,- €. Rozpočet obce bol v priebehu roka 2012 upravovaný tromi 

rozpočtovými opatreniami, nakoľko zmenami rozpočtu sa riešili aktuálne potreby obce vyplývajúce 

z jej kompetencií a úloh. 

 

 Za rok 2012 bol výsledok rozpočtového hospodárenia obce + 30 588,56 €, pri dosiahnutom 

prebytku bežného rozpočtu vo výške 75 463,69 €, schodku kapitálového rozpočtu – 54 440,53 € 

a hospodárení z finančných operácií + 9 565,40 €. 

 

Bežný rozpočet: 

Celkové príjmy bežného rozpočtu dosiahli výšku 632 536,70,- €, čo predstavuje plnenie na 97,62 %. 

- najväčšou položkou čo sa týka príjmov bežného rozpočtu bol výnos dane pre územnú samosprávu 

vo výške 303 367,- €, ostatné daňové príjmy (daň z nehnuteľnosti, miestne dane a poplatky) vo výške 

77 589,- € a nedaňové príjmy – príjem z prenájmu, administratívne poplatky,  úroky 65 444,- €. 

 

Celkové výdavky bežného rozpočtu dosiahli výšku 557 073,01 €, čo predstavuje 92,21% oproti 

upravenému rozpočtu. 

- najväčšou položkou čo sa týka výdavkov bežného rozpočtu boli výdavky verejnej správy 222 918 €, 

transfery neziskovej organizácií poskytujúcej sociálne služby 32 000 €, nakladanie s odpadmi 26 589 

€ a transakcie verejného dlhu (úroky pre ŠFRB a Primabanku) vo výške 15 867 €. 

 

Kapitálový rozpočet: 

Celkové príjmy kapitálového rozpočtu dosiahli 87,65% plnenie rozpočtu, čo predstavuje                  

227 653,58 €. 

V roku 2012 tvorila kapitálové príjmy dotácia Ministerstva životného prostredia SR prostredníctvom 

Environmentálneho fondu vo výške 198 290 € a príjem za predaj pozemkov vo výške 29 363 €. 

 

Celkové výdavky kapitálového rozpočtu dosiahli 90,11% rozpočtu obce, jedná sa o 282 094 €. 

Medzi kapitálové výdavky roku 2012 boli zahrnuté prostriedky použité na rekonštrukciu strechy 

základnej školy vo výške 53 736 €, prostriedky vo výške 208 204,50 na rekonštrukciu ČOV, výdavky 
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spojené s výstavbou dvoch detských ihrísk vo výške 13 460 € a výdavky na výstavbu multifunkčného 

športového ihriska vo výške 6 694 €. Technické zhodnotenie strechy ZŠ, detské ihriská 

a multifunkčné ihrisko boli aj v roku 2012 ukončené a zaradené do používania. 

 

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

z predchádzajúceho roku a to prijatá dotácia na rekonštrukciu strechy  ZŠ vo výške 51 836 €. 

 

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 42 270,29 €.. 

 

Stav a vývoj dlhu: 
Obec má od roku 2010 uzatvorené dva úvery – so ŠFRB a Primabankou na výstavbu nájomných 

bytov a technickú vybavenosť k bytom. 

 

K 01. 01. 2012 bol stav úveru so ŠFRB 874 457,36 € a v roku 2012 bola splatená istina vo výške 

24 197,33 €. K 31. 12. 2012 bol konečný stav úveru 850 260,06 €. 

 

K 01. 01. 2012 bol stav úveru s Prima bankou 178 172,65 € a v roku 2012 bola splatená istina 

18 072,96 €. K 31. 12. 2012 bol konečný stav úveru 160 099,69 €. 

 

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce k 31. 12. 2012 bol vo výške: 102 785,27 € 

a v pokladni 259,92 €. Po odpočítaní peňažných fondov, záväzkov voči zamestnancov za mesiac 

december 2012, záväzkov voči poisťovniam, daňovému úradu a záväzkov za platby služieb 

k bývaniu bol výsledok hospodárenia 30 588,56 €. 

 

Finančná komisia navrhuje použitie prebytku hospodárenia za rok 2012 nasledovne: 

- na tvorbu zákonného rezervného fondu obce sumu         5 443,17 € 

- na tvorbu fondu opráv pre nájomné domy v sume           6 192,00 € 

- na tvorbu ostatných peňažných fondov obce v sume     18 953,39 € 

 

 Po týchto informáciách požiadal starosta poslancov OZ aby vzali na vedomie: 

-  Správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2012.  

-  Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Diviacka Nová Ves k 31. 12. 2012.  

-  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves  

   za  rok 2012. 

 

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

 

Uznesenie č. 11/2013 

OZ     s c h v a ľ u j e:  

a) celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad:  

 

bežné príjmy     632 536,70 €  

bežné výdavky    557 073,01 €  

bilancia bežného rozpočtu   +75 463,69 €  

 

kapitálové príjmy    227 653,58 €  

kapitálové výdavky    282 094,11 €  

bilancia kapitálového rozpočtu  - 54 440,53 €  

 

fin. operácie príjmové     51 835,69 €  

fin. operácie výdavkové     42 270,29 €  

bilancia finančného hospodárenia      +9 565,40 €  
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príjmy celkom    912 025,97 €  

výdavky celkom   881 437,41 €  

bilancia hospodárenia obce              +30 588,56 €  

 

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

použitie zostatku finančných prostriedkov z roku 2012:  

- na tvorbu rezervného fondu          5 443,17 €  

- na tvorbu fondu opráv           6 192,00 €  

- na tvorbu ostatných peňažných fondov 18 953,39 €  

 

Po týchto informáciách požiadal starosta poslancov OZ, aby Rozpočtové opatrenie  č. 1/2013  

vzali na vedomie. 

 

 

9.  Voľba hlavného kontrolóra obce. 
 

 Starosta obce k bodu „Voľba HK“ uviedol: 

 

„Hlavnému kontrolórovi obce končí 30. 6. 2013 podľa zákona o obecnom zriadení 6-ročné funkčné 

obdobie. Obecné zastupiteľstvo musí vykonať voľbu hlavného kontrolóra obce tak, aby sa konala 

počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho HK. 

            Voľba HK a jej podmienky boli vyhlásené v zmysle § 18a  zákona o obecnom zriadení 

Uznesením OZ č. 6/2013 dňa 18.03.2013.  Deň konania volieb bol určený 17. jún 2013. Do volieb sa 

prihlásil  1 kandidát PhDr. Róbert Géczy, terajší hlavný kontrolór obce. Prihlášku s požadovanými 

dokladmi doručil v zalepenej obálke na obecný úrad v stanovenej lehote dňa 22.5.2013. Poslanci OZ  

preskúmali úplnosť a správnosť všetkých doložených dokladov a zhodli sa, že kandidát na hlavného 

kontrolóra obce spĺňa všetky podmienky, aby mohol byť zaradený do dnešnej  voľby HK obce.“ 

  

            Po týchto informáciách požiadal starosta poslancov OZ, aby vykonali voľbu HK obce.  

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

 

Uznesenie č. 12/2013 
OZ  v o l í   v zmysle § 18 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení za hlavného 

kontrolóra obce Diviacka Nová Ves PhDr. Róberta Géczyho, bytom Diviacka Nová Ves č. 546 

na obdobie od 01. 07. 2013 – 30. 06. 2019. 
 

 Po hlasovaní starosta skonštatoval, že za HK obce na 6-ročné funkčné obdobie bol zvolený 

PhDr. Róbert Géczy. 

Poprial mu dobrú spoluprácu s poslancami, starostom, zamestnancami obce i školy a požiadal ho  

o pomoc pri riešení problémov a pri tvorbe VZN a pod. tak ako to robil doteraz. 

 

Ďalej starosta informoval o platových pomerov HK. HK  je zamestnancom obce, ale plat mu neurčuje 

starosta obce. Jeho plat určuje na základe počtu obyvateľov obce, úväzku a priemernej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve zákon o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo môže takto 

určený základný plat HK zvýšiť.  Keďže za HK bol opätovne zvolený doterajší HK, požiadal 

predsedu návrhovej komisie predložiť návrh na určenie platu a mesačnej odmeny HK obce. 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie 
 

Uznesenie č. 13/2013 
OZ    s c h v a ľ u j e     hlavnému kontrolórovi obce mesačnú odmenu vo výške    30   % 

z mesačného platu určeného podľa § 18c ods. 1 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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10.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok  

          2013. 

 
 Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predniesol plán o kontrolnej činnosti na II. polrok 

2013: 

 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  2013 na 

nasledovné kontroly a úlohy: 

 

Kontrolná činnosť a  plnenie úloh HK : 

 inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce (2x)  

 kontrola výberu výšky správnych poplatkov 

 kontrola pokladničných dokladov v ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves 

 kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 30. 9. 2013 

 správy o výsledku kontrol (2x) 

 odborné stanovisko k návrhu  rozpočtu obce na rok 2014 

 návrh plánu  kontrolnej činnosti na I. polrok roka 2014 

 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. 

 
 Po prečítaní uvedeného plánu starosta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 

návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať: 

 
Uznesenie č. 14/2013 

OZ    s c h v a ľ u j e    plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013. 
 

 

11.  Rôzne. 

 
 Starosta  poprosil predsedu finančnej komisie, aby informoval o zmene rozpočtu obce 

Rozpočtovým opatrením č. 2/2013 a následne podal návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 15/2013 
OZ    s c h v a ľ u j e        zmenu rozpočtu obce na rok 2013 - Rozpočtovým opatrením obce Diviacka 

Nová Ves č. 2/2013 nasledovne: 

 

1/ vo výške 3 850 € 

Ako navýšenie bežných príjmov – príjmy z dobropisov a navýšenie bežných výdavkov u miezd za 

zamestnanca, ktorý bol prijatý ako údržbár a z úradu práce bude obci poskytnutý príspevok vo výške 

95 % celkovej ceny práce po dobu 9 mesiacov. 

 

Bežné príjmy ekonomická klasifikácia 292    + 3 850 € 

Bežné výdavky funkčná klasifikácia 01116 ekonomická klasifikácia 611 zdroj 1161      + 3 272 € 

Bežné výdavky funkčná klasifikácia 01116 ekonomická klasifikácia 611 zdroj 1162      +   578 € 
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2/ vo výške 2 677 € 
Ako navýšenie bežných príjmov – ostatné príjmy (vrátenie preddavku na  DPPO r. 2012) a bežných 

výdavkov na opravu ciest, nakoľko obec prijala v 05/2013 finančné prostriedky vo výške 2 676,76 € 

na opravu obecných komunikácií z Ministerstva dopravy. 

 

Bežné príjmy ekonomická klasifikácia 292    + 2 677 

Bežné výdavky funkčná klasifikácia 00460 ekonomická klasifikácia 635 + 2 677 

 

3/ vo výške 3 000 € 
Ako navýšenie bežných príjmov – ostatné príjmy (vrátenie preddavku na DPPO r. 2012) a bežných 

výdavkov na pokrytie nedoplatku z vyúčtovania ČOV za rok 2012. 

 

Bežné príjmy ekonomická klasifikácia 292 + 3 000 

Bežné výdavky funkčná klasifikácia 01116 ekonomická klasifikácia 632 + 3 000 

 

4/ vo výške 50 000 € 

Presun kapitálových výdavkov vo výške 50 000 € na bežné výdavky týkajúce sa výmeny okien 

v kultúrnom dome a v MŠ a ďalších bežných výdavkov ako je  na nákup materiálu, nákup časopisov 

a pracovného oblečenia. Zároveň poníženie kapitálových príjmov o sumu 10 000 €. 

 

 

Kapitálové príjmy ekonomická klasifikácia 322                                                                 - 10 000 

Kapitálové výdavky funkčná klasifikácia 01116, zdroj 45 ekonomická klasifikácia 717   - 50 000 

Bežné výdavky funkčná klasifikácia 01116, zdroj 41 ekonomická klasifikácia 635          + 47 900 

Bežné výdavky funkčná klasifikácia 01116, zdroj 41 ekonomická klasifikácia 633           +  2 100 

 

4/ vo výške 24 000 € 

zmena zdroja v kapitálom rozpočte zdroj 45 na 111 vo výške 24 000 € ako prijatú dotáciu na 

rekonštrukciu stropu v ZŠ a zároveň jej čerpanie, pričom sa výške a kapitálových príjmov 

a výdavkov nemení. 

 

 

SUMARIZÁCIA v € 
 

Rozpočet 2013 
 

Úprava 1 
 

 
Úprava 2 Rozpočet po 

úprave 

Bežné príjmy 563776    +6300 +9527 579603 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 8000 
 

 8000 

Bežné výdavky 319216 
 

+59527 378743 

Výdavky na prenesené a originálne 
kompetencie 200000 +6300 

 
206300 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU 52560 
 

 2560 

Kapitálové príjmy 400000 
 

-10000 390000 

Kapitálové výdavky  426000 
 

-50000 366000 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU 
             

           -26000        
 

 
24000 

Príjmové finančné operácie 18370 
 

 18370 

Výdavkové finančné operácie 44930 
 

 44930 

SCHODOK  Z FINANČNÝCH OPERÁCII  -26560 
 

 -26560 

ROZPOČET CELKOM 0 
 

 0 

 

 

 Starosta informoval, že následné návrhy uznesení boli predmetom rokovania na dnešnej 

pracovnej porade poslancov OZ dňa 17. 06. 2013. Následne požiadal predsedu návrhovej komisie, 

aby predložil každý návrh na uznesenie a po predložení dal o nich hlasovať: 
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11.1  

Uznesenie č. 16/2013 

OZ    s c h v a ľ u j e    predaj nehnuteľností v katastrálnom území Vrbany, a to novovytvorené 

parcely zamerané geometrickým plánom vyhotoveným geodetom Geometra Ing. Dana 

Gašparovičová, Prievidza, č.p. 23/2007 zo dňa 28. 03. 2007 ako: 

  

- parcela číslo    41/6  o výmere 46 m², 

- parcela číslo    41/7  o výmere 12 m², 

- parcela číslo    41/8  o výmere 24 m², 

- parcela číslo    41/9  o výmere   6 m², 

- parcela číslo  232/8  o výmere 97 m², 

 

v prospech kupujúcich Milan Kováč a manželka Miroslava, obaja bytom Diviacka Nová Ves  č. 358 

za cenu 1,66,- eur za 1 m² pozemku. 

 

     Predmetom predaja je pozemok - priľahlá plocha k pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa (rodinný dom s. č. 358), ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 

celok so stavbou, preto sa podľa § 9a ods. 8, písm. b) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

zák.č. 258/2009 Z.z. ustanovenia odseku 1 až 7 §9a zákona nepoužijú pri tomto prevode majetku 

obce.     

 

11.2      

Uznesenie č. 17/2013 

Obecné zastupiteľstvo     

I.   s c h v a ľ u j e   zámer odpredať Mgr. Jurajovi Géczymu, bytom Diviacka Nová Ves č. 227 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvod hodný osobitného 

zreteľa)  novovytvorené pozemky  podľa geometrického plánu č. 99/2013 zo dňa 31. 05. 2013, 

vyhotoveného Geoslužbou Prievidza: 

 C - KN, parcela č. 128/10 – vodná plocha vo výmere 82 m², k. ú. Diviacka Nová Ves, 

vedená na LV č. 1, 

 C - KN, parcela č. 124/118 – záhrada vo výmere 133 m²,  k. ú. Diviacka Nová Ves, 

vedená na LV č. 1. 

 Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúci. 

 

S využitím predmetných pozemkov obec nepočíta, pozemky dlhodobo užíva žiadateľ. 

  

II.  p o v e r u j e   starostu obce zverejniť v zmysle  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.   

      o majetku obcí  zámer previesť majetok obce -  pozemky uvedené v bode I. z dôvodu hodného  

      osobitného zreteľa. 

        

11.3  

Uznesenie č. 18/2013 

OZ    s c h v a ľ u j e      prevod majetku obce v súlade s  § 9a ods. 1 písm. c) zákona   č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí  (priamy predaj), pozemok - parcela č. p. 612/58  v k. ú. Diviacka Nová Ves, 

register KCN, o výmere 786 m² za cenu 18,80 €/m², Lucii Görögovej, bytom Diviacka Nová Ves č. 

206. 

 

11.4  

Uznesenie č. 19/2013 

OZ   s c h v a ľ u j e     finančné príspevky na rok 2013 v zmysle doručených žiadosti pre: 

- SZPB Diviacka Nová Ves vo výške 50,- €  ( spis č. 16/2013) 

- ZO SZZP Diviacka Nová Ves vo výške 480,- € ( spis č. 649/2012) 

- 5. obvodnú organizáciu SRZ Diviacka Nová Ves vo výške 1.000,- € ( spis č. 154/2013) 
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- SZCH Diviacka Nová Ves  vo výške 50,- €  v zmysle žiadosti ( spis č. 87/2013) 

- Rímsko-katolíckej cirkvi Diviaky nad Nitricou vo výške 1.250,-€  z toho pre spevácku skupinu  

  Veritas 250,- € Diviacka Nová Ves (spis č. 268/2013) 

- ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou vo výške 170,-€  (spis č. 318/2013). 

 

 Použitie finančných príspevkov podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce na rok 2013 a 

v zmysle VZN obce č. 1/2006. 

 

11.5  

Pán Dolník oznámil prítomným, že každoročne je povinnosťou obecného zastupiteľstva prehodnotiť 

plat starostu obce. Dodal, že poslanci OZ sa dohodli, že starostovi plat zvýšia miesto o 12 %: o 20%. 

Následne požiadal poslancov aby tento návrh pripomienkovali. Keďže nikto z prítomných nemal 

pripomienky prečítal návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 20/2013  

Obecné zastupiteľstvo   

I. p r e r o k o v a l o  

v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest (ďalej len „zákon“) plat starostu obce, 

II. s c h v a ľ u j e  

v súlade § 4 ods. 2 zákona zvýšenie platu starostovi obce určeného podľa  § 3 ods. 1 

zákona o  20% s platnosťou od  01. 07. 2013. 

 

12.   Diskusia. 

 
V diskusii boli zaznamenané nasledovné príspevky: 

 

PhDr. Anna Matuláková PhD. informovala o šetrení v škole a to v oblasti personálnej ako aj          

v materiálno-technickom zabezpečení. Na druhej strane škola investovala do nákupu 6 počítačov, 

teraz rieši softvérové vybavenie a zapojila sa do projektu digitalizácie školstva za účelom získania 

interaktívnej tabule a ozvučenia učebne. Riaditeľka školy sa poďakovala starostovi obce za 

riešenie havarijného stavu, nakoľko zabezpečil dotáciu na rekonštrukciu strechy, výmenu okien 

a rekonštrukciu stropu v základnej škole. Tak isto vyslovila spokojnosť s priebehom 

rekonštrukčných prác, s rýchlym a operatívnym postupom stavebných firiem, ktoré sa 

rekonštrukcii zúčastňovali. Základná škola bola v prevádzke bez výraznejších obmedzení.  

  

Pán Ján Žember upozornil na kritický stav cesty v časti obce Dolný koniec, kde sú aj 15 cm diery, 

čo je nebezpečné najmä pre cyklistov a starých ľudí. Taktiež upozornil, že na Veternej ulici, kde 

v súčasnej dobe je najviac rozostavaných domov, cesta po narušení zásahom stavebníkmi nie je 

uvádzaná do pôvodného stavu. Vyjadril taktiež spokojnosť s vystavovaním pokladničných 

dokladov na obecnom úrade prostredníctvom softvéru cez výpočtovú techniku. 

 

Pán Jozef Hagara vyjadril spokojnosť s činnosťou obecného zastupiteľstva, či sa to týka 

prebiehajúcich stavebných a investičných akcií (dom smútku, základná škola, futbalové ihrisko) 

alebo pripravovaných akcií – oprava a rekonštrukcia kultúrneho domu a materskej školy. 

Pochválil starostu obce za získanie finančných prostriedkov pre obec a poďakoval sa kultúrnej 

komisii za zorganizovanie výletu na Južnú Moravu. 

 

13.   Záver. 

 
Starosta obce ukončil rokovanie poďakovaním sa za účasť všetkým prítomným občanom.  
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V Diviackej Novej Vsi, dňa: 17. 06. 2013 

 

 

 

  Zapísala:     Ing. Iveta Hrivňáková       .....…………………..  

 

 

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

 
         p. Ľubomír Hagara ...................................... 
 

 

                           

 

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 17. 06. 2013. 

- VZN č. 2/2013 o  niektorých podmienkach držania psov na území obce Diviacka Nová Ves. 

- VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Diviacka Nová Ves. 

- Záverečný účet obce Diviacka Nová Ves za rok 2012. 

 

 


