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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 10. 03. 2015.  
 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 19:00 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  

 

 

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. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Diviacka Nová Ves. 

   7. Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2014 a 2015. 

   8. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014. 

   9. Rôzne. 

 10. Diskusia. 

 11. Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 1/2015 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

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

určil Ing. Igora Hanusku 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 

-  členka Mgr. Mária Kiabová 

         

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             

 viď. Uznesenie č. 2/2015 
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4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 
 

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

 

- Ako dobre viete, že kotolňa ZŠ bola v havarijnom stave. Kotol ktorý vykuroval ZŠ úplne 

vypadol. Podarilo sa nám získať 30 000 Eur z Ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu SR. 

Kotolňa ZŠ prešla generálnou rekonštrukciu a  modernizáciou.  

 

- Bolo zlikvidované staré oplotenie okolo ZŠ. Nové by sa malo realizovať v tomto roku. 

 

- V budove bývalej materskej školy bola vykonaná rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho 

zariadenia a rozvodov vo výške 6.395,72 Eur. Budova  bola premurovaná  na polovicu, čiže klub 

dôchodcov je samostatný.  V druhej polovici budovy boli zlikvidovali niektoré priečky a tým sa 

zväčšil priestor. Druhá polovica budovy  je v dezolátnom stave. Bola prerobená elektroinštalácia. 

V časti klubu dôchodcov boli vyspravené  steny po prerábke kúrenia, ale aj poškodené steny.  

Priestory klubu dôchodcov boli vymaľované, nainštalovaná nová kuchynská linka a vymenené 

vchodové dvere.  

 

- Ďalej bola zrealizovaná rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho zariadenia a rozvodov v 

tribúne TJ vo výške 4.950,61 Eur. 

 

- OcÚ spoločne so ZŠ skompletizovali všetky náležitosti ohľadom rozširovania kapacít v MŠ 

a podklady so žiadosťou boli odoslané na Ministerstvo školstva SR. 

 

- Ďalej sme riešili priechod pre chodcov pri ZŠ, kde plánujeme v tomto roku vybudovať niečo 

podobné, ako je v blízkosti OcÚ. Čiže nástupné plochy, rampa smerom k ZŠ a priechod osvetliť.  

 

- Ďalšou vecou ktorou sme sa zaoberali, boli stromy v blízkosti hornej autobusovej zástavky. 

Požiadali sme o výrub 8 ks jelší a 1 orech. Zaviazali sme sa, že zrealizujeme výsadbu 10 

strieborných jedlí.   

 

- Prebehlo viacero stretnutí so StVS a.s., B. Bystrica ohľadom kanalizácie a odpredaja pozemku 

k spoločnej aglomerácii, čo bude predmetom aj schvaľovania.   

 

- Chcem poďakovať kultúrnej komisii za ich odvedenú prácu, za silvestrovskú a fašiangovú 

zábavu a uvítanie detí do života. Poďakovanie patrí aj všetkým, čo sa zúčastnili fašiangovania po 

obci a aktu pochovávania basy. Ďakujem mojej zástupkyni, ktorá skompletizovala všetky 

náležitosti ohľadom Novianskych novín. Ďakujem poslancom OZ, členom všetkých komisií, 

kontrolórovi obce, zamestnancom OcÚ za ich prácu v 1. štvrťroku 2015. 

. 

 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. 

 

Zuzana Tupá, predsedníčka KKVMaŠ podala tieto informácie: 

V období 01-03/2015 sa uskutočnili tri zasadnutia KKVMaŠ, na ktorých sa prerokovávalo : 

- Silvestrovská batôžková zábava 

- Fašiangový sprievod, fašiangová zábava, akt pochovávania basy 

- Uvítanie detí do života 

-  Rodinný deň  

- Oslovene umelcov na podujatie Novianske dni 2015  

- Zorganizovane tanečnej zábavy so skupinou Elektrik 
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- Fungovanie materského centra 

 

     Členovia KKVMaŠ zorganizovali Silvestrovskú batôžkovú zábavu, Fašiangovú zábavu 

a Uvítanie detí do života. Pomáhali pri Fašiangovom sprievode, pri ktorom spolupracovali 

s organizáciami v obci : TJ Družstevník DNV, ZO SZZP, DHZ DNV. 

 

Ing. Dušan Kohút, predseda stavebnej komisie informoval, že sa komisia od posledného 

zasadnutia zaoberala: 

- miestnym šetrením na základe sťažnosti na poškodzovanie úrody a drevín chovnými zvieratami 

(kozami) pána Ďurišku. Na základe obhliadky komisia odporučila pánovi Ďuriškovi lepšie 

zabezpečenie oplotenia pozemku, aby nedochádzal k voľnej migrácii domácich zvierat. Taktiež 

komisia v jarných mesiacoch opäť skontroluje, či došlo k požadovanej náprave. 

 

- komisia prejednala pripravované investičné akcie obce a vykonala obhliadku v teréne na mieste 

pripravovaných investičných akcii - oplotenie areálu školy, zvýšenie bezpečnosti chodcov popri 

ceste II/574 pri základnej škole. 

 

- súčasťou stretnutia bola aj oboznámenie sa o priebehu vykonávaných akcii - oprava kotolne        

v objekte základnej školy, oprava priestorov bývalej MŠ na Olavci, oprava priestorov šatní na 

futbalovom štadióne. 

 

 Za vykonané práce poďakoval členom komisie, poslancom obecného zastupiteľstva             

a starostovi obce Diviacka Nová Ves.  

 

Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka sociálnej komisie uviedla nasledovné: 

v 1. štvrťroku 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  Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny Prievidza, pracovisko Nováky. 

 

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

úpravou rozpočtu obce na rok 2014 a 2015 a výsledkom boli 3 rozpočtové opatrenia: 

- Rozpočtové opatrenie č. 13/2014, 

- Rozpočtové opatrenie č. 1/2015, 

- Rozpočtové opatrenie č. 2/2015, 

ktoré sú predmetom dnešného rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

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

 

 

6.   Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce 

      Diviacka Nová Ves. 

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

rokovacieho poriadku: 

 

 Ten uviedol, že Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Diviackej Novej Vsi bol 

naposledy schválený dňa 27.5.2005 a je potrebné ho znovu obnoviť z dôvodu zmien 

a novelizácií niektorých zákonov. 

  Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Diviacka Nová Ves upravuje 

základné úlohy Obecného zastupiteľstva obce Diviacka Nová Ves, prípravu, zvolávanie, 

program a priebeh rokovania OZ, účasť na rokovaní OZ,  organizáciu a priebeh 

ustanovujúceho OZ, prípravu a postup prijímania uznesení OZ a všeobecne záväzných 

 nariadení obce , interpelácie poslancov a organizačne - technické zabezpečenie rokovaní OZ. 
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 O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania 

a svojich vnútorných veciach rozhoduje OZ podľa  zákona o obecnom zriadení alebo podľa 

rozhodnutia na zasadnutí OZ  hlasovaním. 

 

Viď. prílohu č. 1 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Diviackej Novej Vsi 

 

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

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             

 

 viď. Uznesenie č. 3/2015 

 

7.   Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2014 a 2015. 

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

ohľadom úpravy rozpočtu obce za rok 2014 Rozpočtovým opatrením č.13/2014 a o úprave 

rozpočtu obce za rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 a 2/2015: 

 
7.1 -  Zmena rozpočtu obce na rok 2014 - Rozpočtovým opatrením obce Diviacka Nová Ves 

         č. 13/2014: 

 

 a) Úprava bežného rozpočtu vo výške 610,11 €, pričom sa nemení celková výška rozpočtu  

     obce na rok 2014: 

 

Úprava bežných príjmov: 

- Zvýšenie príjmov o sumu 850,00 €, ekon. klasifikácia 292006                           

  850,00 € príjmy z náhrad poistného plnenia 

- Zvýšenie príjmov o sumu 7 400 €, ekon. klasifikácia 212003                          

  7 400 € príjmy z prenajatých budov,  priestorov 

- Zvýšenie príjmov o sumu 900,00 €, ekon. klasifikácia 121001                            

  900,00 € daň z pozemkov 

- Zvýšenie príjmov o sumu 60,00 €, ekon. klasifikácia 13313                                  

  60,00 € daň za KO a drobné stav. odpady 

- Zvýšenie príjmov o sumu 1 000 €, ekon. klasifikácia 111003                           

  1 000,00 € výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

- Zníženie príjmov o sumu 9 599,89 €, ekon. klasifikácia 312001                       

  9 599,89 € tuzemské bežné transfery VS zo ŠR 

 

Úprava bežných výdavkov : 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 20 €, funk. kl. 0160, ekon. kl. 637007                         

  20 € cestovné náhrady /voľby do samosprávy/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 10 €, funk. kl. 0160, ekon. kl. 631001                         

  10 € cestovné náhrady-tuzemské /voľby do samosprávy/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 150 €, funk. kl. 01116, ekon. kl. 611                         

  150 tarifný plat - § 52 /ÚPSVaR- ESF/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 200 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 611                           

  200 tarifný plat - § 50 j /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 20 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 625007                        

  20 poistné do SP do RF solidarity - § 50 j /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 5 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 625001                            

  5 € poistné do SP na NP - § 50 j /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 15 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 625004                       

  15 € poistné do SP na IP - § 50 j /ÚPSVaR/ 
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- Zvýšenie výdavkov o sumu 5 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 625003                           

  5 € poistné do SP na ÚP - § 50 j /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 40 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 621                            

  40 € poistné do VŠZP - § 50 j /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 5 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 625005                         

  5 € poistné do SP na PvN - § 50 j /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 60 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 625002                             

  60 € poistné do SP na SP - § 50 j /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 210 €, funk. kl. 0620, ekon. kl. 633010                      

  210 € pracovné odevy a pomôcky - § 52  /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 20 €, funk. kl. 0620, ekon. kl. 634001                           

  20 € palivo, mazivá a PHM - § 52  /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 50 €, funk. kl. 01116, ekon. kl. 611                                

  50 tarifný plat - § 52 /ÚPSVaR- ŠR/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 70 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 611                                  

  70 tarifný plat - § 50 j /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 5 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 625007                              

  5 € poistné do SP do RF solidarity - § 50 j /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 5 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 625004                             

  5 € poistné do SP na IP - § 50 j /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 5 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 625001                               

  5 € poistné do SP na NP - § 50 j /ÚPSVaR 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 10 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 625002                          

  10 € poistné do SP na SP - § 50 j /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 5 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 625005                             

  5 € poistné do SP na PvN - § 50 j /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 10 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 621                                

  10 € poistné do VŠZP - § 50 j /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 5 €, funk. kl. 0620, ekon. kl. 634001                              

  5 € palivo, mazivá a PHM - § 52  /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 350 €, funk. kl. 01116, ekon. kl. 611                         

  350 tarifný plat, osobný plat, funk. plat 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 10 €, funk. kl. 01116, ekon. kl. 637016                        

  10 prídel do sociálneho fondu 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 240 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 611                           

  240 tarifný plat - § 50 j /vlastné zdroje/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 20 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 625007                          

  20 poistné do SP do RF solidarity - § 50 j  

- Zvýšenie výdavkov o sumu 10 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 625004                         

  10 poistné do SP na IP - § 50 j  

- Zvýšenie výdavkov o sumu 15 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 621                                

  15 € poistné do VŠZP - § 50 j  

- Zvýšenie výdavkov o sumu 30 €, funk. kl. 0412, ekon. kl. 625002                           

  30 € poistné do SP na SP - § 50 j 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 30 €, funk. kl. 0620, ekon. kl. 633010                            

  30 € pracovné odevy a pomôcky - § 52   

- Zvýšenie výdavkov o sumu 10 €, funk. kl. 0840, ekon. kl. 632001                            

  10 €  energie /TJ/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 100 €, funk. kl. 0840, ekon. kl. 632002                       

  100 €  vodné, stočné /TJ/ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 610,11 €, prenesené kompetencie ZŠ                         

  610,11 prenesené kompetencie ZŠ 

- Zníženie výdavkov o sumu 1 740 €, funk. kl. 01116, ekon. kl. 635006               

  1 740 € rutinná a štandardná údržba budov 
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b) Úprava kapitálového rozpočtu vo výške 30 000 €, pričom sa nemení celková výška rozpočtu 

obce na rok 2014 

 

Úprava kapitálových príjmov: 

 

- Zvýšenie príjmov o sumu 30 000 €, ekon. klasifikácia 322001                           

  30 000 € tuzemské kapitálové transfery zo ŠR  /rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho  

  zariadenia ZŠsMŠ/                                                                                                                                         

Úprava kapitálových výdavkov: 

 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 29 994,96 €, funk. kl. 01116, ekon. kl. 717002       

  29 994,96 € rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho zariadenia ZŠ s MŠ 

- Zvýšenie výdavkov o sumu 5,04 €, funk. kl. 01116, ekon. kl. 719014 

  5,04 € kapitálové výdavky vrátky 

        

SUMARIZÁCIA v € 

Úprava Rozpočet 

po 13. úprave 

Bežné príjmy +610,11 667 486,11 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  8 000 

Bežné výdavky  359 009 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie +610,11 242 797,11 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  73 680 

Kapitálové príjmy +30 000 114 000 

Kapitálové výdavky  +30 000 226 923 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU  -112 923 

Príjmové finančné operácie  92 383 

Výdavkové finančné operácie  45 140 

PREBYTOK  Z FINANČNÝCH OPERÁCII   47 243 

ROZPOČET CELKOM  8 000 

         

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

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú úpravu rozpočtu obce na rok 

2014 vzali na vedomie. 

 

7.2 -  Zmena rozpočtu obce na rok 2015 - Rozpočtové opatrenie obce Diviacka Nová Ves 

           č. 1/2015: 
 

a) Úprava bežného rozpočtu vo výške 4 440,00 €, pričom sa nemení celková výška rozpočtu 

obce na rok 2015. 

 

Úprava bežných príjmov: 

- Zvýšenie príjmu o sumu  3 800  € , ekon. klasifikácia: 292012     

  3 800 € príjmy z dobropisov/ SSE a SPP/ 

- Zvýšenie príjmu o sumu  640  € , ekon. klasifikácia: 312001                           

  640 € dotácia na referendum 

 

Úprava bežných výdavkov: 

- Zvýšenie výdavku o sumu  60 € u funkčnej klasifikácie 0160, ekon. klasifikácia: 614                     

  60 € odmeny /referendum/ 

- Zvýšenie výdavku o sumy 80 € u funkčnej klasifikácie 0160, ekon. klasifikácia: 633006                

  80 € všeobecný materiál /referendum/ 

- Zvýšenie výdavku o sumy 10 € u funkčnej klasifikácie 0160, ekon. klasifikácia: 633016                

  10 € reprezentačné /referendum/ 
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- Zvýšenie výdavku o sumu 50 € u funkčnej klasifikácie  0160, ekon. klasifikácia: 6336001             

  50 € cestovné náhrady vl. zamestn. /referendum/ 

- Zvýšenie výdavku o sumu 50 € u funkčnej klasifikácie 0160, ekon. klasifikácia: 637007                

  50  €  cestovné náhrady iným zam. /referendum/ 

- Zvýšenie výdavku o sumu 510 € u funkčnej klasifikácie 0160, ekon. klasifikácia: 637026            

  510  €  odmeny členom okrsk. volebnej komisie 

- Zvýšenie výdavku o sumu 80 € u funkčnej klasifikácie 0160, ekon. klasifikácia: 637027                 

  80 € odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania referenda 

- Zvýšenie výdavku o sumu 3 000 € u funk. klasifikácie 0820, ekon. klasifikácia: 635006             

  3 000 €  oprava budovy klubu dôchodcov 

- Zvýšenie výdavku o sumu 600 € u funk. klasifikácie 0820, ekon. klasifikácia: 633001                   

  600 €  interiérové vybavenie klubu dôchodcov /kuchynská linka/ 
b) Úprava finančných operácií rozpočtu vo výške 1 371 €, pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 

2015. 

 

Úprava  príjmových finančných operácií: 

- Zvýšenie príjmu o sumu 1 371 €, zdroj 131E, ekon. klasifikácia: 453             

  1 371  € zostatok prostriedkov z roku 2014 /vrátenie nevyčerpanej dotácie ZŠ na prenesené  

  kompetencie/ 

 

SUMARIZÁCIA v € 
Rozpočet 

2015 
Úprava 

Rozpočet po 

     1. úprave 

Bežné príjmy 619 136 +4 440 623 576 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 8 000  8 000 

Bežné výdavky 310 157 +4 440 314 597 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie 239 619 +1 371 240 990 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU 77 360  75 989 

Kapitálové príjmy 100 000  100 000 

Kapitálové výdavky 170 220  170 220 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU -70 220  -70 220 

Príjmové finančné operácie 38 000 +1 371 39 371 

Výdavkové finančné operácie 45 140  45 140 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII -7 140  -5 769 

 ROZPOČET CELKOM                    0  0 

 

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

nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú úpravu rozpočtu obce na rok 2015 

vzali na vedomie. 

 
7.3 -  Zmena rozpočtu obce na rok 2015 - Rozpočtové opatrenie obce Diviacka Nová Ves 

           č. 2/2015: 

 

1. Úprava bežného rozpočtu,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2015. 

 

Úprava bežných príjmov o sumu 10 404 € 

 

- Zvýšenie príjmov o sumu  9 994 € u ekon. klasifikácii: 312001                        

  9 994 € Normatívne a nenormatívne FP z Okresného úradu Trenčín pre ZŠ s MŠ 

- Zvýšenie príjmov o sumu  410 € u ekon. klasifikácii: 312001                        

  410 €  Tuzemské bežné transfery – dotácia z ÚPSVaR § 50 j 

 

Úprava bežných výdavkov a výdavkov na prenesené kompetencie o sumu 10 404 € 
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- Zvýšenie výdavku o sumu  9 994 € , bežné výdavky ZŠ s MŠ                           

  9 994 € Normatívne a nenormatívne FP na bežné výdavky ZŠ s MŠ                                                                        

- Zvýšenie výdavku o sumu  410 € u funk.  klas. 0620, ekon. klasifikácii: 633010                                                                                       

  410 € Pracovné odevy, obuv a pomôcky          

 
2. Úprava kapitálového rozpočtu, pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na rok 2015. 

 

Úprava kapitálových výdavkov 

 

- Zvýšenie výdavku o sumu  33 000 € u funkčnej klasifikácie 0451, ekon. klasifikácia: 717001  

  33 000 €    Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste II/574 pri ZŠ  

- Zvýšenie výdavku o sumy 12 000 € u funkčnej klasifikácie 0111, ekon. klasifikácia: 717001 

  12 000 €     Výstavba oplotenia areálu ZŠ 

- Zvýšenie výdavku o sumy 9 700 € u funkčnej klasifikácie 0640, ekon. klasifikácia: 717001  

  9 700 €     Rozšírenie verejného osvetlenia pri ZŠ a pri cintoríne vo Vrbanoch 

- Zníženie výdavku o sumu 30 000 € u funkčnej klasifikácie 0111, ekon. klasifikácia: 717002          

  30 000 €    Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému v ZŠ s MŠ 

- Zníženie výdavku o sumu 24 700 € u funkčnej klasifikácie 0520, ekon. klasifikácia: 717002    

  24 700 €    Realizácia ČOV 

 

SUMARIZÁCIA v € Úprava 
Rozpočet po 

     2. úprave 

Bežné príjmy +10 404 633 980 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou             8 000 

Bežné výdavky +410 315 007 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie + 9 994 250 984 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU            75 989 

Kapitálové príjmy  100 000 

Kapitálové výdavky  170 220 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU  -70 220 

Príjmové finančné operácie  39 371 

Výdavkové finančné operácie  45 140 

PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCII  -5 769 

 ROZPOČET CELKOM 
 

0 

 

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

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

  

 Rozpočtové opatrenie obce č. 2/2015 bolo jednohlasne schválené Uznesením č. 4/2015. 
 

8.   Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 

      2014. 

 
 PhDr. Róbert Géczy podal nasledovné informácie: 

         

V súlade s §18f, odsek (1) písmeno e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám  

obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Diviacka Nová 

Ves za rok  2014. 

Rozsah kontrolnej činnosti a plnenie úloh hlavného kontrolóra obce boli v priebehu roka 

2014  v súlade s  § 18d  a  § 18f  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
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znení. Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe schválených plánov kontrolnej činnosti na 

rok 2014. 

 

Kontrolná činnosť 

 

1. inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce ku dňu kontroly (4x), 

2. kontrola dodržiavania zákona o sociálnom fonde v roku 2013, 

3. kontrola dodržiavania zákona o cest. náhradách za obdobie január – marec 2014, 

4. kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých  z rozpočtu obce v roku 2013, 

5. kontrola dodržiavania zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti,  

6. kontrol kontrola výberu príspevkov od zákonných zástupcov detí a žiakov v Základnej 

škole s materskou školou Diviacka Nová Ves v roku 2013. 

 

Plnenie úloh 

 

- súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2013, 

- správy o činnosti a výsledku kontrol (2x), 

- odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013, 

- odborné stanoviská k návrhu rozpočtov obce na rok 2015, 

- návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 a I. polrok 2015, 

- účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OcZ 

 

Spolupráca  pri vypracovaní návrhov VZN, základných organizačných pravidiel a smerníc 

obce 

 

- Smernica o postupoch pri verejnom obstarávaní, 

- VZN o dočasnom užívaní a zásobovaní pitnou vodou v čase jej nedostatku, 

- VZN o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva pre rok 2014, 

- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. 

 

Vzdelávanie  (odborné semináre): 

- novela zákona č. 583/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

- zákon o cestovných náhradách, 

- zákon o správe daní (daňový poriadok), 

- novela zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, 

- kontrola v príspevkových a rozpočtových organizáciách, 

- odmeňovanie volených funkcionárov, 

- ekonomické minimum HK, 

- elektronické trhovisko. 

 
 

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

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

HKO za rok 2014 vzali na vedomie. 

 

9.   Rôzne. 
 
9.1  Finančné príspevky z rozpočtu obce na rok 2015. 

  

 Finančné príspevky na základe doručených žiadosti boli prejednávané na pracovnej porade 

poslancov OZ, kde sa dohodli na ich výške. 
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Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 5/2015 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e    finančné príspevky na rok 2015 v zmysle doručených 

žiadostí: 

 

- ZO SZZP Diviacka Nová Ves vo výške 400,- €  ( zn. č. 1233/2014) 

- Slovenskému rybárskemu zväzu - Mestská organizácia, Prievidza vo výške 1.000,- €  

  ( zn.č.1258/ /2014)     

- Rímsko-katolíckej cirkvi Diviaky nad Nitricou vo výške 1.200,-€  (spis č. 1368/2014)  

- ZO Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov Diviacka Nová Ves vo výške 100,- €  

   (zn. č. 1255/2014)     

- OZ Kreativ štúdio Diviacka Nová Ves vo výške 200,- € ( zn. č. 1257/2014)         

-TJ Družstevník Diviacka Nová Ves vo výške 3.660,- € ( zn. č. 224/2015) 

- ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou vo výške 100,-€ (spis č.1256/2014)  

   

Použitie finančných príspevkov podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce na rok 2015  

v zmysle VZN obce č. 4/2013. 

 

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

nik žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 

  Uznesenie č. 5/2015 bolo jednohlasne schválené. 
 

9.2   Finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2015. 

 

 Žiadosťou o finančný príspevok na mzdy a prevádzku  CVČ Spektrum Prievidza sa 

poslanci OZ zaoberali na  pracovnej, kde sa dohodli na jej výške. 

 

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

 

Uznesenie č. 6/2015 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    finančný príspevok na rok 2015 Mestu Prievidza vo 

výške 50,- €  na jedného žiaka pre CVČ Spektrum, ul. K. Nováckeho 14, Prievidza v zmysle 

žiadosti č.1232/2014 zo dňa 10.11.2014. 

 

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

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

  Uznesenie č. 6/2015 bolo jednohlasne schválené. 
 

9.3   Zmluva o budúcej kúpnej mluve - StVS B. Bystrica 

 

 Uzatvorenie mluvy je podmienkou spoločnej aglomerácie, kde StVS musí mať vysporiadané 

pozemky na výstavbu ČOV v Div. Novej Vsi. Poslanci OZ sa tým zaoberali na  pracovnej porade 

a sú znalí veci. 

 

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

 

Uznesenie č. 7/2015 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e     Uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pre 

investičnú výstavbu akcie: „Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky 

nad Nitricou – kanalizácia a ČOV“ - č. stavby: 9000838, podľa ktorej Obec Diviacka Nová Ves 

ako budúci predávajúci predá budúcemu kupujúcemu Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, 

a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO:  36 056 006  nehnuteľnosti v  k. ú. 

Diviacka Nová Ves, obec Diviacka Nová Ves vymedzené na základe geometrických plánov          

č. 31628826-106/2014 a č. 31628826-110/2014 nasledovne: 
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- novovytvorenú KN-C parc. číslo 612/62, druh pozemku zastavaná plocha o výmere   171 m² 

- novovytvorenú KN-C parc. číslo 612/63, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 1772 m² 

- novovytvorenú KN-C parc. číslo 612/64, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 1413 m² 

       (výmera spolu je 3356 m²). 

   

Kúpna cena za predaj nehnuteľnosti bude 47 890,12 Eur. 

 

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

nik žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 

   

Uznesenie č. 7/2015 bolo jednohlasne schválené. 
 

9.4   Prevod majetku obce  kupujúcemu Ivanovi Papákovi 

 

 Starosta informoval, že ide o prevod majetku obce.  

Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej 

tabuli obce a webovom sídle obce od 13.1.2015 až do dnešného dňa. 

 

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

 

Uznesenie č. 8/2015 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e    prevod majetku obce  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona          č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvod hodný osobitného zreteľa)  pozemky: 

 

 C - KN, parcela č. 97/1 – vodná plocha vo výmere 764 m², k. ú. Diviacka Nová Ves 

 C - KN, parcela č. 97/3 – vodná plocha vo výmere 86 m²,  k. ú. Diviacka Nová Ves 

 C - KN, parcela č. 97/4 – záhrad vo výmere 32 m²,  k. ú. Diviacka Nová Ves 

 

kupujúcemu Ivanovi Papákovi, bytom Diviacka Nová Ves č. 508 za cenu 2.330,- €. 

 

 Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúci. S využitím predmetných pozemkov 

obec nepočíta, pozemky dlhodobo užíva žiadateľ.  

 Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je vytýčenie hraníc predmetných pozemkov so 

susednými pozemkami kupujúcim na jeho náklady. 

 

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

nik žiadne pripomienky, dal o takto predloženom návrhu hlasovať. 

  

Uznesenie č. 8/2015 bolo jednohlasne schválené. 
 

  

9.5   Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves.  
 Starosta informoval, že na obecný úrad prišlo oznámenie od Anny Bartíkovej a Mgr. Márie 

Kiabovej, delegovaných zástupkýň obce v Rade školy pri ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves, že sa 

vzdávajú  funkcie v Rade  školy pri ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves. Preto je potrebné delegovať do 

Rady školy nových členov. 

Požiadal poslancov OZ, aby túto informáciu vzali na vedomie: 

Obecné zastupiteľstvo    b e r i e    n a    v e d o m i e   oznámenie Anny Bartíkovej a Mgr. 

Márie Kiabovej, delegovaných zástupkýň obce v Rade školy pri ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves, 

vzdania sa funkcie v Rade  školy pri ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves. 

Na základe tejto informácie starosta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na 

uznesenie: 

 



 12 

Uznesenie č. 9/2015 

Obecné zastupiteľstvo    d e l e g u j e   Daniela Dolníka a Ing. Dušana Kohúta  v zmysle § 25 

ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  zástupcov obce 

do Rady školy pri ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves.  

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

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

  Uznesenie č. 9/2015 bolo jednohlasne schválené. 
 

9.6  Zmluva č. 838-2/2015 - StVS, a.s., B.Bystrica 

 
 Starosta informoval, že je potrebné uzatvoriť zmluvu so Stredoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení 

odkanalizovania - Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou – 

kanalizácia a ČOV. 

 Následne požiadal poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže nemal nik žiadne pripomienky, 

požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 10/2015 

Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje uzatvorenie zmluvy č. 838-2/2015 so Stredoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica o podmienkach vzájomnej spolupráce pri 

zabezpečení odkanalizovania „Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky 

nad Nitricou – kanalizácia a ČOV“ 
 

Uznesenie č. 10/2015 bolo jednohlasne schválené. 

 

10.   Diskusia.  
 

V diskusii neboli zaznamenané žiadne príspevky: 

 

11.   Záver. 

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

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 10. 03. 2015 

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:       Ing. Igor Hanuska  ...................................... 

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

                           

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 


