
 1 

Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 09. 06. 2015.  
 

 

Miesto konania: kancelária starostu obce v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. – 19:30 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 - neprítomná-ospravedlnená 

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Ing. Kamila Králová 

Ostatní prítomní: 1 občan 

 

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 II. polrok 2015. 

8.  Návrh záverečného účtu obce za rok 2014. 

9.  Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2015. 

 11. Rôzne. 

 12. Diskusia. 

 13. Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 11/2015 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

Starosta obce určil za zapisovateľku Ing. Kamilu Královú. Za overovateľov zápisnice a uznesení 

určil Zuzanu Tupú a Róberta Žembera. 
 

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. Igor Hanuska 

-  členka Mgr. Jana Masaryková 

         

  Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.      viď. Uznesenie č. 12/2015 
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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: 

 

-  Bolo odstránených 8 ks jelší jeden orech a poopilované javory. Práce boli dosť náročné, 

nakoľko stromy boli veľmi vysoké. Následne boli vysadené nové stromy - jedľa strieborná v počte 

10 ks. Všetko drevo bolo odvezené do MŠ, ktoré bude určené na vykurovanie budovy 

-  Dňa 02.04.2015 bol v našej obci vyhlásený 2 a následne 3 stupeň povodňovej aktivity, nakoľko 

bol vybrežený potok Vrbanský. Je to záležitosť stará. Tento problém vznikol zasypaním jarkov 

ktoré odvádzali vodu mimo dedinu bývalým JRD, ktoré chcelo v tej dobe všetko zúrodniť, no 

týmito krokmi sa spôsobilo viac škody ako úžitku.  Vstúpil som do jednania s Povodím Váhu, kde 

sme sa dohodli, že by sa pokúsili dať to do investičných akcií rozšírením koryta potoka od                

pána Milana Kováča až po Ing. Miroslava Hamáčka 

-  Mali sme viacero stretnutí ohľadom MŠ, čo sa týka dokumentácie a  rozpočtov ohľadom 

strechy, či zatepľovania budovy. Žiaľ, v novom programovacom období nemáme šancu čerpať na 

obnovu žiadne finančné prostriedky. Obec sa zapojila do výzvy ktorú vyhlásilo ministerstvo 

školstva, ohľadom získania dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl, no úspešný sme neboli. 

Dôvodom bolo, že škola pri zbere údajov  vždy uvádzala, že v MŠ máme všetky deti umiestnené. 

Čo v skutočnosti nebola pravda. Jedná sa o predošlých 5 rokov. 

-  Ďalej sme riešili priechod pre chodcov pri ZŠ, kde sa plánuje v tomto roku vybudovať podobný 

priechod pre chodcov, ako je v blízkosti OcÚ. Čiže nástupné plochy, rampa smerom k ZŠ 

a priechod osvetliť. V budúcom mesiaci by sa malo začať s realizáciou. 

- V mesiaci máj bolo vybudované nové oplotenie okolo ZŠ v hodnote 11 898,- eur. Areál po 

dlhých rokoch sa stal uzamykateľný.   

-  Ďalej sme riešili kamerový systém na ktorý obec ešte v minulom roku dostala dotáciu 8 000,- 

eur. S realizáciou sa začalo v tomto týždni . 

-  Prebehlo viacero stretnutí so StVS a.s. B. Bystrica ohľadom budovania splaškovej kanalizácie   

v obci. Zmluva o budúcej zmluve, taktiež zmluva o spolupráci sú obojstranne podpísané. Následne 

StVS rozposlala  Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena majiteľom pozemkov, 

kadiaľ pôjde kanalizačné potrubie. Obec pripravila a rozniesla občanom zmluvy o budúcom 

napojení. Teraz je potrebné získať 85% pripojenosť a StVS bude pokračovať v procese 

okanalizovania našej obce.  

-  Ďalej sa zapájame do viacerých vyhlásených výziev  a to modernizácia osvetlenia, likvidácia 

čiernych skládok. Sumarizujú sa všetky náležitosti a materiál potrebný k žiadostiam vyhlásených 

výziev. Sú to všetko pomerne zložité veci. 

-   Obec pri príležitosti MDD zakúpila do MŠ nový televízor v hodnote 499 eur.  

-  Ďalej sme riešili vnútorné oplotenie športového areálu tým spôsobom, že sa hrdzavé trubky 

odstránia, nahradia sa novým materiálom a následne sa ohrada natrie. 

-  V obci sa kosia a hrabú verejné priestranstva a snažíme sa, aby obec bola pekná v rámci 

možnosti. 

-  Chcem poďakovať kultúrnej ale aj sociálnej komisii za ich odvedenú prácu. Ďakujem všetkým 

predsedom komisií, poslancom OZ, členom všetkých komisií, kontrolórovi obce a zamestnancom 

OcÚ za ich prácu. 

 

 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 02-03/2015 sa uskutočnili štyri zasadnutia KKVMaŠ, na ktorých sa prerokovávalo : 

- Organizácia programu: Stavanie májov a Výstup na Rokoš   
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- Organizácia programu: Rytiersky rodinný deň 

- Organizácia  tanečnej zábavy so skupinou Progres 

- Organizácia Novianskych dní 

 

     KKVMaŠ začala spolupracovať so sociálnou komisiou, ktorej  členky pomáhali pri 

organizovaní všetkých podujatí. 

Členovia KKVMaŠ zorganizovali Stavanie májov a Výstup na Rokoš. Do Stavania májov sa 

zapojili všetky organizácie z obce: DHZ, TJ Družstevník DNV a ZO SZZP DNV.  

    Zorganizovali akciu pre rodiny Rytiersky rodinný deň, na ktorom spolupracovali 

s organizáciami v obci: TJ Družstevník DNV a ZO SZZP DNV.  

 

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

zasadnutia zaoberala: 

Dňa 8.4.2015 sme sa venovali podnetom obyvateľov a to: 

 

- podnet pani Emílie Guľkovej, bytom Diviacka Nová Ves č. 175: nahlásenie nebezpečného psa 

pána Jozefa Juríka, Div. Nová Ves č. 140, ktorý napadol jeho malého psíka, ktorý na následky 

zranení uhynul 

 

- podnet advokáta JUDr. Sitarčíka, splnomocnenca p. Júliusa Dolníka a manželky Anny, bytom 

Div. Nová Ves č. 128: riešenie odpredaja novovzniknutých parciel (prístupová cesta) Slovenského 

pozemkového fondu, v priestoroch bývalého JRD 

 

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, kamerový systém v obci. Dôležitým bodom je taktiež budovanie 

kanalizácie v obci a s tým súvisiace prípravné práce. Taktiež prebehla diskusia k problematike 

parkovania vozidiel na miestnych komunikáciách. Jedným s bodov boli možnosti ďalšieho rozvoja 

obce - rekonštrukcia osvetlenia, obnova priestranstva okolo obecného úradu a kultúrneho domu, 

prístupové komunikácie k plánovanej výstavbe a podobne. 

Členovia komisie a poslanci obce spolu s obyvateľmi a dobrovoľným hasičským zborom 

pomáhali pri povodňovej situácii miestnej časti Vrbany. Po odstránení následkov povodne 

prebehli rokovania so zástupcami povodia. Cieľom obce je do budúcnosti predchádzať ďalším 

podobným situáciám a preto by sme chceli prijať opatrenia v spolupráci s vodohospodármi             

a obyvateľmi časti obce Vrbany.  

 

Za vykonané práce by som chcel poďakovať členom komisie, poslancom obecného zastupiteľstva 

a pánovi starostovi obce Diviacka Nová Ves.  

 

Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka sociálnej komisie uviedla nasledovné: 

V tomto štvrťroku sociálna komisia zasadala 3x spolu kultúrnou komisiou, kde predmetom 

zasadnutí bola príprava organizovania akcií ako stavanie májov a turistický výstup na Rokoš. 

Súčasne komisia vykonávala poradenskú činnosť občanom našej obce, ktorí sa ocitli 

v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorú bolo potrebné riešiť formou pomoci v hmotnej núdzi, 

peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktoré spadajú do kompetencie ÚPSVaR Prievidza. Obci 

bola poskytnutá súčinnosť pri realizácii nástrojov aktívnych opatrení trhu práce a aktivácii 

občanov v hmotnej núdzi. 

 

Daniel Dolník, predseda finančnej komisie informoval, že komisia zasadala a zaoberala sa 

úpravou rozpočtu obce na rok 2015 a výsledkom boli 2 rozpočtové opatrenia: 

- Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 

- Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 

a návrh záverečného účtu obce za r. 2014, ktoré sú predmetom dnešného rokovania obecného 

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

 

 

6.   Správa HK obce o činnosti a výsledku kontrol 

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

uvedenú správu: 

       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 január - jún 2015.  Kontrolná činnosť a kontroly  boli  vykonané na 

základe  schváleného plánu  kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce  na I. polrok 2015.  

 

Plnenie úloh,  spolupráca pri vypracovaní  základných organizačných pravidiel, smerníc obce 

a VZN, vzdelávanie. 

 

- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014. 

- Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015. 

- Správa o činnosti a výsledku kontrol za I. polrok 2015. 

- Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014. 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. 

- Spolupráca pri návrhu Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva a Zásad  

podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 

Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

- Vzdelávanie – semináre v RVC Nitra: 

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

stavebné odpady, 

 základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov (zákon č. 

369/1990 Z. z o obecnom zriadení), 

 vykonávanie predbežnej finančnej kontroly po novele zákona o finančnej kontrole, 

 elektronické trhovisko, 

 zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti. 

- Účasť na poradách poslancov a zasadnutí OZ. 

 

Kontrolná činnosť: 

 

1. Inventúra pokladne: 

 

Inventúru pokladne  vykonala 6. 3.  a  22. 5. 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. 

2. Kontrola  dodržiavania výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú 

službu v roku 2014: 

 

Obce v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pri výkone svojej 

samosprávnej pôsobnosti  poskytuje alebo zabezpečuje sociálne služby pre obyvateľov, ktorí 

sú odkázaní na sociálne služby a stanovuje úhradu za tieto služby. 

Postup a podmienky, na základe ktorých obce poskytujú alebo zabezpečujú sociálne 

služby, ako i stanovenie sumy platenia úhrad za sociálne služby, musia byť určené vo 

všeobecne záväzným nariadením obce v zmysle § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách. 
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Obecné zastupiteľstvo v Diviackej Novej vsi schválilo  11. 9. 2009 uznesením č. 71/2009 

VZN č. 3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu. 

V ňom určilo druhy sociálnych služieb, výšky  úhrad a spôsob platenia úhrad  za tieto služby. 

Toto VZN bolo upravené v roku 2011 dodatkom s účinnosťou od 1. 8. 2011. Výška úhrady 

pre prijímateľa  tejto služby bola stanovená na 1,50 € za jednu hodinu úkonov. 

  V 2014 poskytovala obec rozhodnutím  sociálnu službu vo forme opatrovateľskej služby  

jednej prijímateľke (Katarína Križanová). Evidencia úhrad za opatrovateľskú službu obsahuje 

po jednotlivých mesiacoch Evidenciu poskytnutých služieb opatrovateľkou a Pracovný výkaz 

opatrovateľa. V správnej a plnej výške 1,50 euro za hodinu si opatrovaní mesačne uhradili 

poskytovanú služby. Neboli zistené rozdiely v počte hodín poskytnutých služieb a úhrad za 

tieto služby. Nedoplatky na úhradách opatrovaní nemajú. 

 

3. Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok obce k 31. 3. 2015: 

 

 

Poskytovateľ 

dotácie 

Rok Výška 

úveru ( € ) 

Zostatok 

k 31. 3. 2015 

Splatnosť 

úveru (rok) 
Investičná akcia 

ŠFRB 2010  895 936,- 789 612,- 2040 výstavba 24 NB 

Prima banka 2010 187 203,- 119 435,- 6/2021 tech. vybavenosť NB 

 

V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo 

ŠFRB na výstavbu nájomných  bytov. Ich splácanie je zabezpečené výberom nájomného.    

Ročná splátka istiny z komerčného úveru v Prima banke v roku 2015 je 18 073 € a tvorí 2,75 

% z celkových bežných príjmov v roku 2014 Táto čiastka neprekračuje 25 % skutočných 

bežných príjmov  z roku 2014 (655 439,53  €), ako to ustanovuje § 17 ods. 6 písm. b) zákona  

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

 

Úverová zaťaženosť obce k 31. 3. 2015 je pri 1760 obyvateľov 67,- € na jedného obyvateľa 

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

voči právnickým osobám obec nemá. 

 

D a ň o v é   pohľadávky  -  daň z nehnuteľností a poplatok za KO a DSO obec  priebežne 

vymáha  formou výziev na zaplatenie a exekučného konania. 

 

4. Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2014: 

 

      Poskytovať dotácie z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom  umožňuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, ktorý aj stanovuje všeobecné  pravidlá  poskytovania dotácií.  

Bližšie podmienky poskytovania dotácií  si ustanovuje obec všeobecne záväzným nariadením. 

Kontrola bola zameraná na  

 existenciu VZN o poskytovaní dotácií, 

 súlad s VZN s legislatívou, 

 dodržiavanie VZN, 

 splnenie zákonom stanovených podmienok prijímateľmi dotácií, 

 poskytovanie dotácií na konkrétnu akciu, úlohu alebo  účel,  

 písomná forma poskytnutia dotácií (zmluva),  

 dodržiavanie účelu poskytnutých dotácií, 

 dodržanie lehôt zúčtovania dotácií.. 
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Kontrolné zistenia: 

Obec  má prijaté VZN č. 4/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

Diviacka Nová Ves  schválené 16. 9. 2013 uznesením č. 23/2013, ktoré je v súlade so zákonom č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Z rozpočtu obce boli poskytnuté  podľa tohto VZN pre rok 2014 dotácie siedmym 

právnickým osobám. 

Právnické osoby, ktorým bola dotácia poskytnutá, spĺňali zákonom stanovených 

podmienok prijímateľov dotácií, t. j. na území obce mali sídlo, pôsobia a   vykonávajú 

činnosť na území obce. Dotácie boli poskytnuté na podporu všeobecne prospešných 

a verejnoprospešných účelov. Dotácie boli poskytnuté v súlade s VZN, na základe žiadostí 

a písomných zmlúv  medzi obcou a prijímateľmi dotácií, ktoré obsahovali hlavne výšku, účel, 

termín a spôsob zúčtovania dotácií. 

 

- TJ Družstevník Diviacka Nová Ves – 6 660,- € 

- 5. Obvodná organizácia SRZ Diviacka Nová Ves – 1 000,- € 

- ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou – 350,- € 

- ZO Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov DNV – 50,- € 

- Rímsko-katolícka cirkev, Farský úrad Diviaky nad Nitricou – 1 100,- € 

- OZ KREATÍ ŠTÚDIO DNV – 100,- € 

- ZO SZZP – 400,- € 

 

Pri použití všetkých dotácií bol dodržaný účel použitia dotácie, doložené sú súvisiace účtovné 

doklady o výdavkoch použitej dotácie. Dotácie boli použité na verejnoprospešnú činnosť 

a služby. 

Pri zúčtovaní dotácií boli správne vykonané aj administratívne kontroly kontrolovanej 

osoby a vypracované správy z nich, tak ako to ukladá novela zákona o finančnej kontrole 

a vnútornom audite platná od 1. 11. 2014. 

 

Správu o kontrolnej činnosti HKO vzalo OZ na vedomie. 

 

 

7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2015 
 

 

Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce, aby informoval o kontrolnej činnosti v 2. polroku 2015 
 

            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  2. polroku roka  2015 na 

nasledovné kontroly a úlohy: 

 

Kontrolná činnosť a  plnenie úloh HK :  

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

2. kontrola dodržiavania zákona o sociálnom fonde, 

3. kontrola výberu výšky správnych poplatkov v I. polroku 2015, 

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

faktúr v období I. polroka 2015, 

5. odborné stanovisko k návrhu  rozpočtu obce na rok 2016, 

6. návrh plánu  kontrolnej činnosti na I. 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: 
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 spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných 

smerníc obce a OcÚ, 

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

 

 

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

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

viď. Uznesenie č. 13/2015 

 

 

8.   Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 
 

Predseda finančnej komisie podal bližšie  informácie: 

 Finančné hospodárenie obce DNV sa v roku 2014 riadilo schváleným rozpočtom obce, 

ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2013 ako vyrovnaný s celkovými 

príjmami a výdavkami vo výške 756 866,- €. Rozpočet obce bol v priebehu roka 2014 upravovaný 

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

vyplývajúce z jej kompetencií a úloh. 

  

 Za rok 2014 bol výsledok rozpočtového hospodárenia obce + 95 917,98 €, pri dosiahnutom 

prebytku bežného rozpočtu vo výške 160 173,78 €, schodku kapitálového rozpočtu – 111 430,09 € 

 a hospodárení z finančných operácií + 47 174,29 €. 

  

Bežný rozpočet: 

Celkové príjmy bežného rozpočtu dosiahli výšku 655 439,53- €, čo predstavuje plnenie na      

97,03 %  oproti upravenému rozpočtu. 

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

samosprávu vo výške 360 903,15,- €, ostatné daňové príjmy (daň z nehnuteľnosti, miestne dane      

a poplatky) vo výške 75 659,91,- € a nedaňové príjmy – príjem z prenájmu, administratívne 

poplatky,  úroky 93 398,15 €. 

  

Celkové výdavky bežného rozpočtu dosiahli výšku 495 265,75 €, čo predstavuje 

 82,29 % oproti upravenému rozpočtu. 

- najväčšou položkou čo sa týka výdavkov bežného rozpočtu boli výdavky verejnej správy 

153 228,11  €,  nakladanie s odpadmi 26 886,13 € a transakcie verejného dlhu (úroky pre ŠFRB     

a Prima banku) vo výške 10 615,17 €. 

  

Kapitálový rozpočet: 

Celkové príjmy kapitálového rozpočtu dosiahli 94,74 % plnenie rozpočtu, čo predstavuje  

108 000,00  €. 

V roku 2014 tvorila kapitálové príjmy aj  dotácia Ministerstva životného prostredia SR 

prostredníctvom Environmentálneho fondu vo výške 70 000 € a tuzemské kapitálové transfery zo 

ŠR – rekonštrukcia kultúrneho domu a vykurovacieho zariadenia v Základnej škole s materskou 

školou vo výške 38 000,00 €. 

  

Celkové výdavky kapitálového rozpočtu dosiahli  96,70 % rozpočtu obce, čo predstavuje sumu 

219 430,09 €. 

Obec v roku 2014 použila dotáciu z Envirofondu na rozostavanú investíciu – výstavbu ČOV          

a kanalizácie  vo výške 70 000,00 € ako aj vlastné zdroje vo výške 3 684,22 €, bola zrealizovaná 

výstavba „Zvýšenie bezpečnosti chodcov“ vo výške 28 837,79 €,. Bola zrealizovaná rekonštrukcia 

vnútorných priestorov kultúrneho domu, zakúpená nová kuchynská linka,  zrealizovaná 

rekonštrukcia vstupného schodišťa na Obecnom úrade.  Ďalej bola zrealizovaná výstavba 

oporného jarku vo Vrbanoch vo výške 1 846,32 €. Obec zrekonštruovala vykurovací systém          

v klube dôchodcov v hodnote 6 395,72 € a chodníky na cintoríne vo Vrbanoch v hodnote 7 509,18 
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€, bol zrekonštruovaný vykurovací systém v ZŠ v hodnote 29 994,60  €. Obec spláca spoločnosti 

SPORT SERVICE, s.r.o. Martin dodávku multifunkčného ihriska po sume 500 € mesačne, čo        

v roku 2014 predstavovalo 6 000 €.  

  

Finančné operácie: 

Medzi príjmové finančné operácie bol zahrnutý zostatok finančných prostriedkov  

z predchádzajúceho roku vo výške 8 023,11 €. 

  

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 45 115,05 €. 

  

 

Stav a vývoj dlhu: 

Obec má od roku 2010 uzatvorené dva úvery – so ŠFRB a Prima bankou na výstavbu nájomných 

bytov a technickú vybavenosť k bytom. 

  

K 01. 01. 2014 bol stav úveru so ŠFRB  823 402,80 € a v roku 2014 bola splatená istina vo výške 

27 042,09 €. K 31. 12. 2014 bol konečný stav úveru 796 421,89 €. 

  

K 01. 01. 2014 bol stav úveru s Prima bankou  142 026,73  € a v roku 2014 bola splatená istina    

18 072,96 €. K 31. 12. 2014 bol konečný stav úveru 123 953,77 €. 

  

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce k 31. 12. 2014 bol vo výške: 141 260,56 €         

a v pokladni 249,02  €. Po odpočítaní peňažných fondov, záväzkov voči zamestnancom  za mesiac 

december 2014, záväzkov voči poisťovniam, daňovému úradu a záväzkov za platby služieb           

k bývaniu bol výsledok hospodárenia 95 917,98 €. 

  

Pri usporiadaní prebytku obce sa vylúčili nevyčerpané finančné prostriedky  v zmysle § 10 zákona  

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy , a to: 

- nevyčerpaný transfer na kamerový systém vo výške 8 000,00 € a 

- nevyčerpané fin. prostriedky ZŠ s MŠ Div. Nová Ves na prenesené kompetencie vo výške 

1 370,66 €. 

  

      Výsledok hospodárenia obce za rok 2014 po odpočítaní nevyčerpaných finančných 

prostriedkov  je 86 547,32 €. 

 
 Po týchto informáciách požiadal starosta obce hlavného kontrolóra obce, aby podal 

stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2014:    

 

 V súlade s § 18f, ods. 1, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko  hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu obce za rok 2014. 

 

Platné právne úpravy  týkajúce sa  vypracovania, predloženia, zostavenia a obsahu záverečného 

účtu: 

zákon č. SNR 369/1990  Zb. o obecnom zriadení, 

zákon  NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

zákon NR SR 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 

zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

 

Pri vypracovaní stanoviska som vychádzal z vyššie uvedených právnych predpisov, schváleného  

rozpočtu obce na rok 2014,  rozpočtových opatrení prijatých v priebehu roka 2014, inventarizácie 

majetku, stavu účtov a bankových výpisov,  uznesení OZ, záverečného účtu za rok 2013. 
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Obsah i zostavenie záverečného účtu je v súlade s  § 16 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave 

a vývoji dlhu, fondové hospodárenie, finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR, prehľad 

o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce, doplňujúce údaje a návrh uznesenia. 

 

Návrh záverečného účtu je  prerokovávaný v zákonnej lehote  do šiestich mesiacov po uplynutí 

rozpočtového roka.  Záverečný účet obce bol pred jeho prerokovávaním  zverejnený najmenej na 

15 dní spôsobom v obci obvyklým a na internetovej stránke obce. Obec si ešte musí splniť 

zákonnú povinnosť dať si ročnú účtovnú závierku overiť audítorom, a to do konca roka 2015. 

 

Rozpočet obce na rok 2014 bol schválený OZ  10. 12. 2013 uznesením č. 39/2013 ako vyrovnaný. 

V priebehu roka bol rozpočet upravený trinástimi rozpočtovými opatreniami, ktoré schválilo  OZ 

alebo ich vykonal starosta obce v súlade so svojimi kompetenciami (uznesenie. OZ  č. 5/2012 zo 

dňa 28. 2.2012). Obec Diviacka Nová Ves v roku 2014 na základe rozhodnutia OZ nezostavovala 

programový rozpočet, čo bolo v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

Pri všetkých  zmenách rozpočtu bol rozpočet zostavený ako vyrovnaný. Dosiahnuté príjmy 

a výdavky za rok 2014 sú porovnávané k poslednej úprave rozpočtu obce.  

 

Zhodnotenie príjmov a výdavkov obce: 

Podrobný finančný rozbor plnenie príjmov aj výdavkov s komentárom je uvedený v návrhu 

záverečného účtu  obce za rok 2014. Čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov obsahujú bežné  

a kapitálové príjmy a výdavky,  finančné operácie príjmové a výdavkové, čerpanie rozpočtu  obce 

bez rozpočtovej organizácie, výdavky a vlastné príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ.   

Dotácie poskytnuté z rozpočtu obce na rok 2014 boli poskytnuté a zúčtované v súlade s § 7 

ods. 4 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a VZN č. 4/2013 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves. 

 

Stav a vývoj dlhov: 

Obec má 2 úvery. Jeden dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu NOB a druhý komerčný na 

dobudovanie tech. vybavenosti NOB. Ich prehľad, splatený úver, výška záväzku  a doba splatnosti 

sú uvedené v návrhu ZÚ.  

 

Inventarizácia:  

Inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok, cenných papierov, zásob, fondov a finančných 

prostriedkov obce bola  vykonaná na základe príkazu starostu obce a v súlade  

s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve  k 31. 12. 2014 ako fyzickú a dokladová. O vykonanej 

inventarizácii je vypracovaný  Súhrnný inventarizačný zápis  o výsledku inventarizácie. 

Inventarizačné rozdiely zistené neboli. 

V priebehu roka bola 5x uskutočnená inventarizácia finančných prostriedkov v pokladni , a to bez 

inventarizačných rozdielov.  

Zostatky na všetkých účtoch obce a v pokladni k 31. 12. 2014 sa zhodujú s údajmi uvedenými 

v záverečnom účte obce. 

 

Fondové hospodárenie: 

Rezervný fond a ostatný peňažný fond boli pri zmenách rozpočtu cez príjmové finančné operácie 

zapojené do rozpočtu obce. Časť týchto prostriedkov bola použitá na kapitálové výdavky. 

Nevyčerpané fondové prostriedky sú súčasťou zostatku hospodárenia za rok 2014.  

Sociálny fond bol tvorený  a čerpaný v súlade so zákonom o sociálnom fonde a Zásad pre tvorbu 

a čerpanie SF. 

Od roku 2011  je tvorený povinných zákonný  fond zábezpeky nájomníkov v NOB, ktorý obec 

môže použiť v prípade nezaplatenia nájomného a služieb alebo poškodenia bytu.  

Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv NOB v roku 2014 čerpané neboli  
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Výsledok hospodárenia: 

Výsledkom bežného rozpočtu je prebytok. Kapitálový rozpočet je schodkový, tento schodok bol 

krytý  prebytkom z bežného rozpočtu a prostriedkami z fondov. 

Výsledkom rozpočtového hospodárenia po zapojení finančných operácií za rok 2014 je prebytok 

vo výške 95 917,98 €. Po odrátaní nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR na kamerový systém a školu 

je výsledkom hospodárenia zostatok finančných prostriedkov vo výške 86 547,32 €, o ktorých 

použití rozhoduje OcZ. Navrhované použitie  tohto zostatku na tvorbu rezervného fondu obce, 

ostatného peňažného fondu a fondu prevádzky, údržba a opráv NOB  je v súlade s § 15 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004      

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení odporúčam obecnému 

zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 

2014 výrokom 

súhlas s celoročným hospodárením za rok 2014 bez výhrad. 

 

 Starosta požiadal poslancov OZ aby vzali na vedomie: 

-  Správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2014.  

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

rok 2014. 

 

 Starosta obce vyzval poslancov OZ k pripomienkovaniu predloženého záverečného účtu 

obce za rok 2014. Keďže nemal nikto z poslancov OZ pripomienky, požiadal   predsedu návrhovej 

komisie, aby predložil návrh na uznesenie č. 14/2015: 

 
Uznesenie č. 14/2015 

Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e     záverečný účet obce za rok 2014 nasledovne: 

a) celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad 

 

bežné príjmy                                    655 439,53 € 

bežné výdavky                                 495 265,75 € 

bilancia bežného rozpočtu              + 160 173,78 € 

 

kapitálové príjmy                         108 000,00 € 

kapitálové výdavky                        219 430,09 € 

bilancia kapitálového rozpočtu       - 111 430,09 € 

 

fin. operácie príjmové                            92 289,34 € 

fin. operácie výdavkové                        45 115,05 €  

                     bilancia finančného hospodárenia  + 47 174,29 € 

  

                     príjmy celkom                                    855 728,87 € 

                     výdavky celkom                                 759 810,89 € 

                     bilancia hospodárenia obce             + 95 917,98 € 

 

                b) prebytok hospodárenia za rok 2014 vo výške 86 547,32 € 

 

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

     územnej samosprávy použitie zostatku finančných prostriedkov z roku 2014: 

- na tvorbu rezervného fondu                          50 574,41 € 

- na tvorbu fondu údržby, prevádzky 

a opráv                                                            5 972,91 € 

- na tvorbu ostatných peňažných fondov        30 000,- € 

  

 Záverečný účet obce Diviacka Nová Ves za rok 2014 bol jednohlasne schválený. 
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9.   Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2015 

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

ohľadom úpravy rozpočtu obce za rok 2015 Rozpočtovým opatrením č.3/2015 a Rozpočtovým 

opatrením č.4/2015: 

 

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

           č. 3/2015: 

a) Úprava bežného rozpočtu o sumu 2 760 €,  pričom sa nemení celková výška rozpočtu obce na  

     rok 2015: 

 

Úprava bežných príjmov o sumu 2 660 € 

- Zvýšenie príjmov o sumu  360 € u ekon. klasifikácii: 223001   

  360 €  Príjmy za predaj tovaru a služieb 

- Zvýšenie príjmov o sumu 2 300 € u ekon. klas.: 292006  

  2 300 € Príjem z náhrad poistného plnenia /Generali poisťovňa/ 

 

Úprava bežných výdavkov o sumu  5 420,00 € 

- Zvýšenie výdavku o sumu  60 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 634003                           

   60 €  Poistné dopravných prostriedkov                                                                        

- Zvýšenie výdavku o sumu  15 € u funk.  klas. 0160, ekon. klas. 621                          

  15 € Poistné do VŠZP – referendum 

- Zvýšenie výdavku o sumu  5 € u funk.  klas. 0160, ekon. klas. 623                              

  5 € Poistné do ost. zdrav. poisťovní - referendum 

- Zvýšenie výdavku o sumu  167 € u funk.  klas. 0160, ekon. klas. 637037                    

  167 € Vratky BT - referendum 

- Zvýšenie výdavku o sumu  2 100 € u funk.  klas. 0451, ekon. klas. 635006         

  2 100 € Servis, údržba a oprava cestnej dopravy  

- Zvýšenie výdavku o sumu  743 € u funk.  klas. 0640, ekon. klas. 621                       

  743 €  Servis, údržba a oprava verejného osvetlenia 

- Zvýšenie výdavku o sumu  5 € u funk.  klas. 0820, ekon. klas. 625002                         

  5 € Poistné na SP – kronika 

- Zvýšenie výdavku o sumu  5 € u funk.  klas. 0820, ekon. klas. 625003                       

  5 € Poistné na ÚP – kronika 

- Zvýšenie výdavku o sumu  20 € u funk.  klas. 0820, ekon. klas. 625007                     

  20 € Poistné do rezervného fondu solidarity – kronika 

- Zvýšenie výdavku o sumu 2 300 € u funk. klas. 0520, ekon. klas. 637004             

  2 300 € Všeobecné služby /povodne/ 

 

b) Úprava kapitálového rozpočtu o sumu 2 760 €, pričom sa nemení celková výška rozpočtu 

obce na rok 2015: 

 

Úprava kapitálových príjmov o sumu 2 760 € 

- Zvýšenie príjmov o sumu  2 760 € u ekon. klasifikácii: 233001                              

  2 760 € Príjmy z predaja pozemkov 

 

SUMARIZÁCIA v € Úprava    Rozpočet po 3. úprave 

Bežné príjmy + 2 660 636 640 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou                    8 000 

Bežné výdavky + 5 420 320 427 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie  250 984 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU                                73 229 
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Kapitálové príjmy + 2 760 102 760 

Kapitálové výdavky  170 220 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU  - 67 460 

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, požiadal ich, aby Rozpočtové opatrenie č.3/2015 vzali na vedomie. 

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

           č. 4/2015: 

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

 

Úprava bežných príjmov o sumu 1 920 € 

- Zvýšenie príjmov o sumu  1 100 € u ekon. klasifikácii: 221004                                    

  1 100 €  Správne poplatky 

- Zvýšenie príjmov o sumu 400 € u ekon. klasifikácii: 223001                                            

  400 € Príjem za separovaný zber  

- Zvýšenie príjmov o sumu 420 € u ekon. klasifikácii: 121001                                            

  420 € Daň z pozemkov 

         

Úprava bežných výdavkov o sumu 1 920 € 

- Zvýšenie výdavku o sumu  450 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 611                              

  450 €  Tarifná mzda - § 52 /ÚPSVaR/                                                                       

- Zvýšenie výdavku o sumu  200 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 633010                       

  200 € Pracovné pomôcky - § 52 a /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavku o sumu  10 € u funk.  klas. 0412, ekon. klas. 637015                           

  10 € Úrazové poistenie - § 52 a /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavku o sumu  300 € u funk.  klas. 0520, ekon. klas. 634001                       

  300 € PHM - záplavy 

- Zvýšenie výdavku o sumu  100 € u funk.  klas. 0620, ekon. klas. 633010                       

  100 € Pracovné odevy a obuv 

- Zvýšenie výdavku o sumu  10 € u funk.  klas. 0620, ekon. klas. 637015                           

  10 € Poistné - § 52 /ÚPSVaR/ 

- Zvýšenie výdavku o sumu  800 € u funk.  klas. 0640, ekon. klas. 637004                       

  800 € VO – všeobecné služby 

- Zvýšenie výdavku o sumu 50 € u funk. klas. 0111, ekon. klas. 637023                              

  50 € Kolkové známky 

 

SUMARIZÁCIA v € Úprava 
Rozpočet po 

4. úprave 

Bežné príjmy + 1 920 638 560 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  8 000 

Bežné výdavky + 1 920 322 347 

Výdavky na prenesené a originálne 

kompetencie  250 984 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU  73 229 

Kapitálové príjmy  102 760 

Kapitálové výdavky  170 220 
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SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU  - 67 460 

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, požiadal ich, aby Rozpočtové opatrenie č.4/2015 vzali na 

vedomie 

 

 

11.   Rôzne. 
 
 Starosta obce informoval, že nasledovné doručené žiadosti boli prejednávané na pracovnej 

porade poslancov OZ. Následne požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na 

jednotlivé uznesenie: 

 

 Po predloženom návrhu uznesenia č. 15/2015 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

   

Uznesenie č. 15/2015 

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e    uzavretie   zmluvy o dočasnom užívaní majetku obce 

Diviacka Nová Ves s užívateľom: KINET s.r.o., Diviaky nad Nitricou č. 203, kde predmetom 

užívania je umiestnenie Káblového distribučného systému na príjem a distribúciu internetu               

a digitálnej televízie, ktorý pozostáva z hlavných častí a to parabolické  antény (na streche 

obecného úradu), hlavná stanica (priestor kultúrneho domu) a káblové rozvody. Doba nájmu je od 

01.07.2015 do 30.06.2020. Odplata za užívanie majetku obce a úhrada za el. energiu je splatná  

ročne  v sume 1.300,- EUR. 

 

Uznesenie č. 15/2015 bolo jednohlasne schválené. 
 

 Po predloženom návrhu uznesenia č. 16/2015 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 16/2015 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e     Viliamovi Lachkému a manželke Ľudmile, bytom 

Diviacka Nová Ves č. 69 pre dcéru Lukréciu Lachkú, peňažný dar vo výške 150,-€  na športovú 

činnosť podľa § 2, odst. 2, písmeno c) v zmysle Zásad poskytovania darov na reprezentačné, 

propagačné a sociálne účely z rozpočtu Obce Diviacka Nová Ves schválené dňa 20.08.2012, 

Uznesenie OZ č. 41/2012.          

(viď. žiadosť zo dňa 29.04.2015 - spis č. 324/2015/DNV)  

 

Uznesenie č. 16/2015 bolo jednohlasne schválené. 
 

 Po predloženom návrhu uznesenia č. 17/2015 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 17/2015 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e      
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1. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu ,,Budovanie       

a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky“, 

ktorý je realizovaný Obcou Diviacka Nová Ves 

 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci 

 

Uznesenie č. 17/2015 bolo jednohlasne schválené. 
 Po predloženom návrhu uznesenia č. 18/2015 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 18/2015 

Obecné zastupiteľstvo      

I.   s c h v a ľ u j e   zámer odpredať Jozefovi Vajdovi, Márii Vajdovej, Marekovi Vajdovi 

a Marcele Vajdovej, bytom Diviacka Nová Ves č. 618 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. 38/2015 zo dňa 19.02.2015, vyhotoveného Geoslužba Prievidza, 

s.r.o., M. Mišíka 19A, Prievidza: 

 

 C - KN, parcela č. 352/11 – zastavaná plocha vo výmere 18 m², k. ú. Vrbany 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradia 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. 

 

Uznesenie č. 18/2015 bolo jednohlasne schválené. 
 

 Po predloženom návrhu uznesenia č. 19/2015 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 19/2015 

Obecné zastupiteľstvo      

I.   s c h v a ľ u j e   zámer odpredať Marekovi Vajdovi a manželke Marcele Vajdovej, bytom 

Diviacka Nová Ves č. 618 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. 38/2015 zo dňa 19.02.2015, vyhotoveného Geoslužba Prievidza, s.r.o., M. Mišíka 19A, 

Prievidza: 

 C - KN, parcela č. 352/8 – zastavaná plocha vo výmere 74 m², k. ú. Vrbany 

 

Náklady spojené s prevodom majetku hradia 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. 

 

Uznesenie č. 19/2015 bolo jednohlasne schválené. 
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 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie Dany Kohútovej o odstúpení z funkcie 

člena Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri OZ Diviacka Nová Ves s účinnosťou od 

01.04.2015 (spis č. 248/2015/DNV). Z tohto dôvodu bude volený nový člen do uvedenej komisie. 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 20/2015. Starosta požiadal poslancov 

OZ o pripomienkovanie. Keďže nemal nik žiadne pripomienky, dal o predloženom návrhu 

hlasovať. 

 

Uznesenie č. 20/2015 

Obecné zastupiteľstvo      v o l í      Violu Besedovú, bytom Diviacka Nová Ves č. 441 za člena 

Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri OZ Diviacka Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 20/2015 bolo jednohlasne schválené. 

 

 Po predloženom návrhu uznesenia č. 21/2015 požiadal starosta obce poslancov OZ 

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

 

Uznesenie č. 21/2015 

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 plat starostu obce, 

II. p o t v r d z u j e 

     plat starostu obce stanovený podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení  

     a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest zvýšený v súlade § 4 ods. 2 zákona   

     o 30 %.  

 

Uznesenie č. 21/2015 bolo jednohlasne schválené. 
 

 

12.   Diskusia.  
 

V diskusii boli zaznamenané tieto príspevky: 

 

Ing. Pavel Obert, občan položil otázku ohľadom kanalizácie a pripomienkoval, že obec mala 

zrealizovať lepšiu kampaň ohľadom výhodnosti pre občanov. 

 

PhDr. Róbert Géczy, hlavný kontrolór obce povedal, že informácie boli zverejnené na webovej 

stránke obce a prostredníctvom letákov v dostatočnom časovom predstihu. 

 

Daniel Dolník, poslanec OZ mu odpovedal, že už na zasadnutí OZ v minulých rokoch bola 

problematika ČOV riešená a informácie boli občanom podané aj na obecnom úrade 

a vyhlásením v miestnom rozhlase. 

 

Ing. Pavel Obert, občan navrhol, aby na webovej stránke obce boli zverejnené mená občanov, 

ktorí odovzdali podpísanú zmluvu o budúcej zmluve. Položil otázku ohľadom rozmiestnenia 

kamier v obci. 

 

Ivan Kohút, starosta obce uviedol jednotlivé miesta rozmiestnenia kamier v obci. 

 

Ing. Pavel Obert, občan sa zaujímal, ako bude obec riešiť problematiku čistenia potoka pri jeho 

rodinnom dome. Požiadal OZ, aby upozornili občanov, aby nesypali stavebnú suť na uvedené 

miesto. Pripomenul, že v roku 2004 dal vyčistiť potok vo Vrbanoch v hodnote 100.000,- Sk 

a podľa názoru niektorých obyvateľov od toho času doteraz nebol vyčistený dobre. 
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Ivan Kohút, starosta obce odpovedal, že aj pán Obert je jedným z tých občanov, ktorí zmenšili 

prietok koryta pri svojom rodinnom dome. Dodal, že obec dala vyčistiť potok vo Vrbanoch 

zadarmo Povodím Váhu už 2x a lepšie. 

 

 

 

13.   Záver. 

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

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 09. 06. 2015 

 

 

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

 

 

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

 
         Róbert Žember             ...................................... 
 

                           

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 09. 06. 2015. 

- Záverečný účet obce Diviacka Nová Ves za rok 2014 


