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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 20. 11. 2012.  
 

 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce – Obecný úrad v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. –  19:30 hod. 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: Ing. Norbert Hrivňák, Ing. Igor Hanuska,  

p. Daniela Štrbáková, p. Ľubomír Hagara, p. Daniel Dolník, Mgr. Mária Kiabová, Mgr. Zdena 

Knýblová, 

Neprítomný poslanec OZ: Mgr. Jana Masaryková 

Starosta obce: p. Ivan Kohút 

Zástupca starostu obce: p. Peter Iliaš 

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: p. Gabriela Macková 

Ostatní: 5 občanov 

 

 

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 uznesenia. 

3.  Voľba návrhovej komisie. 

4.  Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 

5.  Správa o činnosti komisií. 

6.  Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom  

     poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves  

     s účinnosťou od 01. 01. 2013. 

  7.  Návrh Štatútu Obce Diviacka Nová Ves. 

  8.  Rôzne. 

  9.  Diskusia. 

 10. Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 49/2012 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

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

určil p. Danielu Štrbákovú a Mgr. Zdenu Knyblovú.                   

 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice vzalo OZ na vedomie. 
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3.  Voľba návrhovej komisie 
 

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

 

predseda: p. Ing. Norbert Hrivňák  

členovia: p. Daniel Dolník, p. Peter Iliaš 

 

Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali. 

 

viď. Uznesenie č. 50/2012 

 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 
 

Starosta podal stručne informácie: 

 

Základná škola: z havarijného fondu ministerstva školstva sa podarilo získať ďalšie finančné 

prostriedky a to vo výške 50 000,-€, ktoré boli účelovo viazané na výmenu okien. Prostriedky boli 

prefinancované. Okná aj dvere na jedálni a na sklade sú vymenené.  Sú  nanovo spravené 

podhľady a osvetlenie na celom  prvom poschodí okrem miestnosti ŠKD - dve triedy. Celé 

poschodie je potrebné omaľovať, no je to otázka finančných prostriedkov. 

Materská škola: boli tam dobudované 2 WC, čím bolo v materskej škole na návrh zriaďovateľa 

a následne schválením rady školy, umiestnených 50 detí.  

ČOV: Starosta obce s poslancami OZ sa dohodli, že pre rok 2013 budú pokračovať v budovaní 

ČOV. Boli zosumarizované všetky náležitosti a do 31. 10. 2012 bola podaná žiadosť na 

environmentálny fond. 

- Ďalej sa dohodli, že sa podá žiadosť na zateplenie budov, výmenu okien, či dverí na materskej 

škole a kultúrnom dome. Žiadosť je podaná a dopracováva sa k tomu projektová dokumentácia. 

Nakoľko obec už dlhé roky platí veľké finančné prostriedky na vykurovanie cca 17 tis. € ročne, 

starosta obce s poslancami OZ zvážili nutnosť prerobenia ústredného kúrenia.   Boli oslovené 

firmy, ktoré podali cenové ponuky a najvýhodnejšia pre obec bola firma PCHE montáže 

Prievidza. 

 

Správu starostu obce o činnosti OcÚ vzalo OZ na vedomie. 

 

 

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

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

 

5.1 p. Daniel Dolník, predseda finančnej komisie podal nasledovné informácie: 

 

 Komisia nezasadala, ale bola oboznámená žiadosťou riaditeľky školy o dofinancovanie 

prostriedkov. V najbližšom období sa budú zaoberať prípravou rozpočtu na nasledujúce obdobie 

roku 2013. 

 

 

5.2 Ing. Igor Hanuska, predseda stavebnej komisie:  

 

 Stavebná komisia sa zaoberala: 

-   Podnet pána Ing. Bernáta na zvýšenú hlučnosť z prevádzky Cuore, vykonalo sa meranie 

hlučnosti RÚVZ Bojnice, čím sa zistilo, že namerané hodnoty boli prekročené.  V najbližšej 

budúcnosti vydajú stanovisko s opatreniami. 
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-  Na podnet Ing. Pavla Oberta bola vykonaná obhliadka potôčika  od pekárne po dolnú 

autobusovú zastávku. Zistilo sa že potôčik je zarastený, zanesený nánosmi. Na najbližšom 

zasadnutí prehodnotia viaceré alternatívy vyriešenia momentálneho stavu a o výsledku budeme 

informovať. Zistia vlastníkov okolitých pozemkov a vyzvú sa, aby spravili okolo potôčika 

poriadok.  

-   Komisia pripravovala projektovú dokumentáciu pre splaškovú kanalizáciu.       

- Podala sa žiadosť na Environmentálny fond o dotáciu na dokončenie ČOV a realizáciu 

splaškovej kanalizácie. 

-  Už existujúcu projektovú dokumentáciu na kanalizáciu v obci je nutné prerobiť, lebo je 

nevyhovujúca. Sú už na to získané od projektantov ponuky. 

 

 

5.3 Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka sociálnej komisie bola neprítomná a správu za  

            ňu podal starosta obce:  

 

 V tomto štvrťroku sociálna komisia vykonávala poradenskú činnosť občanom našej obce, 

ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a ich situáciu bolo potrebné riešiť vo forme pomoci 

v hmotnej núdzi, alebo vo forme peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktoré spadajú do 

kompetencie ÚPSVaR Prievidza. 

 

 

5.4 Mgr. Mária Kiabová, predsedníčka KKVMaŠ: 

 

 Komisia zasadala viackrát, kde sa zaoberala: prípravou divadelného predstavenia 

v Bratislave a posedením pri príležitosti mesiaca úcty k starším so slávnostnou večerou pre 

dôchodcov. Na deň 7. 12. 2012 sa pripravuje akcia pre deti: vianočné trhy, Mikuláš s rozdávaním 

darčekov. Na deň 8. 12. 2012 je pripravený zájazd na Vianočné trhy do Viedne. Pripravuje sa 

kalendárium kultúrnych akcií na rok 2013. 

 

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

 

 

6. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 4/2012  

   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

   a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves s účinnosťou 

   od 01. 01. 2013. 
 
 PhDr. Róbert Géczy oboznámil prítomných o nasledovných zmenách:  

 

 V tomto návrhu došlo k viac-menej k formálnym zmenám VZN. Nemení sa žiadna výška 

dane ani poplatok za komunálny odpad. V dani z verejného priestranstva sa vypustilo, čo sa           

v minulosti neuplatňovalo. Ostala len daň za verejne priestranstvo, kde: 

je určená sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za každý aj začatý  m
2
 osobitne 

užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň pri predaj tovaru na vyhradenom trhovom 

mieste vo výške 3,- €, a pre umiestnenie zariadení cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií je určená 

sadzba dane vo výške 0,166 €. Oslobodení budú len predajcovia počas obecných kultúrno-

športových podujatiach, ktorých výťažok je  určený na verejnoprospešné účely. 

 Jedna zmena vo VZN sa týka vydania iba jedného rozhodnutia pre všetky dane – daň za 

psa, daň z nehnuteľnosti, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. 

 

Zmeny v poplatkoch za komunálny odpad sú nasledovné: 

Obec vráti poplatok na základe hodnoverných dokladov preukazujúcich zánik alebo zmenu 

poplatkovej povinnosti alebo odpusti poplatok vtedy, ak sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní 
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nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce z dôvodu štúdia alebo zamestnania, z dôvodu výkon 

trestu, pobytu v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení, trvalého pobytu v zahraničí a pod. Z 

predloženého dokladu musí byť zrejmé, ako dlho sa poplatník v určenom období nezdržiava alebo 

nezdržiaval na území obce. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. Poplatník  

predloží doklady preukazujúce nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku v termíne 1. januára 

až 31. marca nasledujúceho roka. Obec rozdiel poplatku vráti rozhodnutím. 

 

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

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 51/2012 

OZ    s c h v a ľ u j e    Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2012 o miestnych daniach                 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves 

s účinnosťou od 01. 01. 2013. 
 

 

7.    Návrh Štatútu Obce Diviacka Nová Ves. 

 
 PhDr. Róbert Géczy oboznámil prítomných s návrhom nového štatútu obce na základe 

upozornenia prokurátorky na nesúlad niektorých ustanovení so zákonom o obecnom zradení. 

 

Zmeny sa týkajú najmä: 

- kompetencii obecného zastupiteľstva a starostu obce. 

- Štatút je doplnený o erb, zástavy a pečať obce.  

- Obec môže poskytnúť dar vecnou alebo peňažnou formou. Spôsob určujú prijaté Zásady 

poskytovania darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely z rozpočtu Obce Diviacka 

Nová Ves, ktoré upravujú rozsah a spôsob výdavkov z rozpočtu obce a použijú sa na poskytnutie 

darov  na reprezentáciu a propagáciu obce a sociálnu pomoc.  

- Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť 

v prospech obce. Čestné občianstvo Obce Diviacka Nová Ves sa udeľuje osobám, ktoré sa 

obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov 

a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi 

tvorivými výkonmi. 

- Zápis do kroniky sa vykonáva raz ročne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo 

spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom a udalostiach v obce 

a ich obyvateľov. 

 

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

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 52/2012 

OZ    s c h v a ľ u j e    Štatút Obce Diviacka Nová Ves. 

 

 

8.   Rôzne. 

 
 Starosta informoval, o nasledovných uzneseniach, ktoré boli predmetom rokovania na 

pracovnej porade dňa 19. 11. 2012. Následne požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil 

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

 

8.1    Spoločný obecný úrad zastrešuje 26 združených obcí okresu Prievidza pri zabezpečovaní 

výkonu prenesených úloh štátnej správy a samosprávy podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o 

prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, v znení neskorších predpisov a 
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to vo veciach stavebného konania, vyvlastňovania , pozemných komunikácií, opatrovateľskej 

služby, preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, v súlade so zákonom č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

          Obce prispievajú mesačným paušálnym poplatkom (príjmová časť rozpočtu SOÚ) vo výške 

0,166 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného Štatistickým úradom SR 

k 31.12  predchádzajúceho  kalendárneho roka. Tento poplatok sa nemenil. 

 

 Uznesenie č. 53/2012 

OZ   s c h v a ľ u j e     zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom: Mestský úrad  

Nováky, Námestie SNP 349, 972 71 Nováky s účinnosťou od 01.01.2013 na dobu neurčitú.                                     

   

          

8.2   Predseda finančnej komisie podal informácie ohľadom Rozpočtového opatrenia č. 2/2012 

vydané na základe Uznesenia č. 37/2011 zo dňa 18.04.2011 starosta obce mení rozpočet 

nasledovne: 

 Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a výdavky 

1) vo výške 1 000 € 

 

Ako presun bežných príjmov v rámci bežného rozpočtu z nedaňových prímov na daňové 

príjmy pri zohľadnení výšky úhrady platieb od ÚPSVaR za protipovodňových zamestnancov 

 

Príjmy z prenajatých budov  zdroj: 41 položka: 212         - 1000 € 

Tuzemské transfery              zdroj: 1161 položka: 312     +  550 € 

Tuzemské transfery              zdroj: 1162 položka: 312     +  450 € 

 

2) vo výške 1 000 € 

 

Ako presun bežných výdavkov v rámci bežného rozpočtu zohľadnenie výdavkov na 

 protipovodňových zamestnancov, zmena vyplývajúca z bodu 1/ 

 

Poplatky a odvody   oddiel 0510  položka 637            - 1000 € 

Tarifné platy            oddiel 0520 položka  611            + 1000 € 

 

3) Ako presun kapitálových príjmov do bežných príjmov za predaj pozemkov vo výške 

preddavku dane z príjmov vo výške 6 795 € v zmysle Usmernenia MF SR 

 

Iné príjmy                            zdroj 43 položka 292            + 6 795 € 

Príjem z predaja pozemkov zdroj 43 položka 233            - 6 795 € 

 

4) Ako presun kapitálových výdavkov do bežných výdavkov za predaj pozemkov vo výške  

preddavku dane z príjmov vo výške 6 795 € 

 

Dane - preddavok DPPO         oddiel 01116 položka 637           + 6 795 € 

Rekonštrukcia a modernizácia oddiel 01116 položka 717           - 6 795 € 

 

5)  V kapitálovom rozpočte sa mení zdroj u nasledovných položkách: 

 

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy ZŠ  oddiel 01116  zdroj 111     - 51 836 € 

                                                                                                       zdroj 131B  + 51 836 €  

 

Kapitálové výdavky na ČOV z vl. prostriedkov    oddiel 0520    zdroj 41        - 10 000 € 

                                                                                                       zdroj 43       + 10 000 € 
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Kapitálové výdavky na multifunkčné ihrisko        oddiel 0810    zdroj 41         -  8 000 € 

                                                                                                       zdroj 43        +  8 000 € 

 

 Zmena rozpočtu obce na základe účelovo určených prostriedkov zo ŠR – Krajský školský 

úrad Trenčín, o sumu 50 000 € sa navýšia bežné príjmy a bežné výdavky o uvedenú sumu, 

ktorá bola poskytnutá na výmenu okien na ZŠsMŠ. 

 

Tuzemské BT v rámci verejnej správy     položka 312  zdroj 111            + 50 000 € 

Rutinná a štandardná údržba budov      oddiel 01116    položka 635        + 50 000 € 

 

 Po týchto informáciách starosta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil 

sumarizáciu zmeny rozpočtu obce:  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2012 

v zmysle Uznesenia obecného  zastupiteľstva č. 37/2011 zo dňa 18. 04. 2011  nasledovne: 

 

Bežné výdavky spolu 598 242 € Bežné príjmy spolu 642 015 € 

Kapitálové výdavky spolu 313 041 € Kapitálové príjmy spolu 259 705 € 

Výdavky z finančných operácií   42 273 € Príjmy z finančných operácií   51 836 € 

Výdavky celkom 953 556 € Príjmy celkom 953 556 € 

Rozdiel            0             0 

 

 
8.3   Starosta informoval poslancov o zmenách organizačného poriadku obce s účinnosťou             

od 01. 11. 2012 z dôvodu efektívnosti práce nasledovne: 

Ing. Púčikovej bola odobratá stavebná agenda a pridelená bola p. Mackovej, Ing. Hrivňákovej bola 

odobratá agenda správy pohrebísk v obci a bola pridelená p. Mackovej a p. Mackovej bola 

odobratá pokladňa a bola pridelená Ing. Púčikovej. 

 

 Po týchto informáciách požiadal poslancov OZ, aby zmenu Organizačného poriadku 

Obce Diviacka Nová Ves vydaný starostom obce s účinnosťou od 01. 11. 2012 vzali na vedomie. 

 

 

8.4 Starosta informoval o preinvestovaných vlastných finančných prostriedkoch v roku 2012: 

  - 2 detské ihriská vo výške      13.460,- € 

  - ČOV (5% účasť obce) vo výške         9.915,- € 

 - multifunkčné ihrisko vo výške       6.194,- € 

 - oprava strechy na KD a obecnom úrade vo výške   20.000,- € 

  - mesačné splátky na infraštruktúru k bytovkám po     2.000,- € 

 

Do obce boli získané finančné prostriedky: 

  -  na  ČOV vo výške 198.290,- € z Environmentálneho fondu Bratislava 

  -  z havarijného fondu Ministerstva školstva  SR na rekonštrukciu strechy ZŠ   

    vo výške 51.836,- € a na výmenu okien na budove ZŠ vo výške 50.000,- € 

 

Bližšie informácie podá starosta na najbližšom zasadnutí OZ v decembri 2012. 
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9.   Diskusia. 

 
V diskusii boli zaznamenané nasledovné príspevky: 

 

Bc. Ľubica Géczyová, občianka žiadala zaprotokolovať do zápisnice skutočnosť, že obec neskoro 

podala žiadosť o finančný príspevok na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi PE - ES, n.o. Diviacka Nová Ves vo výške 38.400,- € na 

MPSVaR SR na základe žiadosti Bc. Géczyovej. Túto situáciu rieši Bc. Géczyová so starostom 

obce, vypracováva inú žiadosť o fin. príspevok, ale v prípade, ak sa tento fin. príspevok nepodarí 

získať, Bc. Géczyová bude žiadať od obce 38.400,- € na zabezpečenie poskytovania sociálnej 

služby.  

 

p. Pavel Kováč, občan chcel, aby poslanci hlasovali o zrušení prevádzky betonárky p. Janču 

v areáli  priemyselnej zóny obci (bývalé JRD). 

p. Peter Iliaš, poslanec OZ povedal, že prevádzkovanie betonárky bolo bývalým starostom            

p. Znamenákom povolené, teda nie je nelegálne prevádzkovaná. 

p. Pavel Kováč, občan tvrdí, že 40 t nákladné automobily chodia po miestnych komunikáciách 

v obci aj počas nedele, robia nadmernú hlučnosť a znečisťujú komunikácie. Zamestnanci 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi vykonávali meranie hlučnosti oproti 

areálu priemyselnej zóny pri rod. dome p. Uhlára a vtedy nákladné autá nechodili. Má podozrenie, 

že p. Jančo bol vopred informovaný a preto autá v tom čase nechodili. 

p. Ivan Kohút, starosta mu odpovedal, že informácia o vykonaní merania hlučnosti z obecného 

úradu nešla, pretože s touto informáciou obecný úrad nedisponoval.  Dodal, že autá chodia po obci 

čisté a kropené. Na výrobu betónu sa používajú zmesi, ktoré sa naložia do domiešavača a počas 

jazdy sa betón v aute zarába, čiže mimo prevádzky priemyselnej zóny v obci-  Pán Jančo mal 

povolenie na prevádzku p. Znamenáka, ale obecný úrad vyzval p. Janču, aby si dal všetky 

potrebné náležitosti k podnikaniu do poriadku, čo aj v súčasnej dobe vykonáva.  

Starosta ešte dodal, že p. Kováč mal dohodnúť s p. Dugasovou povolenie na vybudovanie 

prístupovej cesty k betonárke mimo obce a na základe toho dá p. Jančo vybudovať prístupovú 

cestu pre nákladné autá.  

p. Daniela Štrbáková, poslankyňa OZ povedala, že p. Jančovi by mohla dať obec zákaz používať 

nákladné autá počas nedele.  

p. Daniel Dolník, poslanec OZ dodal, že povolenie na jazdu počas nedele a vo výnimočných 

prípadoch dáva prezident policajného zboru, ako napr. v prípade prevozu rýchlo kaziacich sa 

potravín.  

p. Ivan Kohút, starosta na záver povedal, že 21. 11. 2012 bol pozvaný p. Kováč s p. Jančom na 

zasadnutie stavebnej komisie, kde dúfa, že nájdu spoločné vyriešenie tejto situácie. 

 

Ing. Pavel Obert, občan sa spýtal hlavného kontrolóra obce na výsledok vykonanej kontroly 

v septembri 2012 nad dodržiavaním zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zverejňovanie 

zmlúv, faktúr a objednávok), zákona o verejnom obstarávaní a zákona o účtovníctve v ZŠ s MŠ 

Diviacka Nová Ves. 

PhDr. Róbert Géczy mu povedal, že kontrola nad dodržiavaním zákona o slobodnom prístupe k 

informáciám bola vykonaná a boli zistené nedostatky vo zverejňovaní. Pri kontrole dodržiavania 

zákona o verejnom obstarávaní bolo zistené, že pri obstaraní zákaziek s nízkou hodnotou nebol 

doložený záznam z vykonaného prieskumu trhu. Ďalej neboli so zamestnancami ZŠ vyhotovené 

dohody o hmotnej zodpovednosti za zverené hotovosti, ktoré sú povinní vyúčtovať. Taktiež 

nedošlo pri vzdaní sa funkcie riaditeľky školy k delimitácii funkcií, ktorá by obsahovala 

inventarizáciu majetku  v správe ZŠ s MŠ, stavy na účtoch, personálnu a spisovú agendu a pod. 

Z vykonanej kontroly boli  štatutárnemu zástupcovi ZŠ s MŠ Div. Nová Ves uložené prijať 

opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. Na základe uvedeného, štatutár kontrolovaného 

subjektu podal na obecný úrad správu o uvedených opatreniach. 
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Ing. Obert, občan si spomína z predchádzajúceho obdobia, že pri odovzdávacích protokoloch 

alebo iných inventarizáciách vydával starosta obce príkaz k inventarizácii a je neopodstatnené to 

vyčítať riaditeľke školy, keď príkaz k inventarizácii nedostala. 

Tiež chcel bližšiu informáciu ohľadom  žiadosti o finančný príspevok na úhradu výdavkov na 

zabezpečenie poskytovania sociálnej služby o ktorej diskutovala Bc. Géczyová. 

 

Ivan Kohút, starosta mu vysvetlil, že obec  mala odoslať žiadosť do 31.8.2012 a odoslala ju až     

6. 9. 2012, čím nesplnila zákonom stanovenú lehotu doručenia a žiadosti nebolo vyhovené. Tento 

problém sa pokúša vyriešiť s p. Bc. Géczyovou, inou formou dotácie.    

Bc. Géczyová, občianka doplnila, že tie prostriedky boli určené na  ekonomické oprávnené 

náklady - elektriku, plyn atď. S touto novou žiadosťou budú možno problémy pri vyúčtovaní. 

Finančné prostriedky ba mohla napr. použiť na vybudovanie výťahu, ktorý nepotrebuje.  

V máji predkladali finančný plán na činnosť na rok 2013 v súvislosti VÚC. Podľa zákona sú 

určené náklady na 1 klienta vo výške 320,- €. Pri 10 klientov, ktorí sú umiestnení v zariadení je to 

suma 3200,- € mesačne, ktoré by mala z VÚC dostať. Rozhodne sa o tom vo februári 2013. 

S finančnými prostriedkami Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR vo výške 38.400,- € 

počítala, pretože boli ministerstvom určené. Vie, že obec peniaze nemá, ale nemieni sa ich vzdať. 

Treba nájsť riešenie. 

p. Ivan Kohút, starosta povedal, že sociálne zariadenie v Zemianskych Kostoľanoch tiež nepodali 

žiadosť o fin. prostriedky vo výške 130 tis. € v termíne, ako aj viacero obcí a miest. Dodal, že 

treba ten projekt podať a zamestnankyňa ministerstva prekontroluje všetky náležitosti, aby bol 

v poriadku vypracovaný. 

Bc. Géczyová, občianka dodal, že projekt už poslala na kontrolu a aby jej povedali, na čo 

konkrétne sa môžu prostriedky použiť. Dajú sa použiť napr. na bezbariérové úpravy, kúpeľne 

a pod.   

Ing. Obert, občan požiadal starostu obce o vyhotovenie kópie žiadosti a odpovede z ministerstva 

v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

 

 

10.   Záver. 

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

  

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 20. 11. 2012 

 

 

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

 

 

 

Overovatelia zápisnice:       p. Daniela Štrbáková   ....................................... 

 

 

    p. Mgr. Zdena Knyblová ....................................... 

 
 

 

                           

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 



 9 

 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 20. 11. 2012. 

 

      - Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2012 o o miestnych daniach a miestnom  

        poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves  

        s účinnosťou od 01. 01. 2013. 

 

        - Štatút Obce Diviacka Nová Ves s účinnosťou od 01. 01. 2013.. 

 


