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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 23. 07. 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  

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Gabriela Macková 

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.  Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 5/2015. 

5.  Návrh členstva obce Diviacka Nová Ves vo verejno-súkromnom partnerstve Občianskeho  

     združenia miestnej akčnej skupiny Rozvoj Hornej Nitry v programovom období 2014-2020. 

6.  Návrh Zmluvy č. M/838-2/1/15 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na investičnú  

     akciu: „Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou –  

     kanalizácia a ČOV“ 

7.  Rôzne. 

8.  Diskusia. 

9.  Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 22/2015 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

 Starosta obce určil za zapisovateľku Gabrielu Mackovú. Za overovateľov zápisnice 

a uznesení určil Mgr. Janu  Masarykovú a Ing. Igora Hanusku. 
 

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. 23/2015 
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4.    Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2015 Rozpočtovým  

      opatrením č. 5/2015 

 
 Starosta požiadal predsedu finančnej komisie Daniela Dolníka, aby predložil zmenu 

úpravy rozpočtu obce: 

 

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

Úprava bežných príjmov o sumu 7 600 € 

-  Zvýšenie príjmov o sumu  7 336 € u ekon. klasifikácii: 111003                                    

   7 336 € Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

-  Zvýšenie príjmov o sumu 264 € u ekon. klasifikácii: 312001                                           

   264 € BT z Okresného úradu Trenčín na učebnice 

         

Úprava bežných výdavkov o sumu 7 336 € 

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

   3 000 €  Všeobecný materiál                                                                      

-  Zvýšenie výdavku o sumu  1 736 € u funk.  klas. 0111, ekon. klas. 637014                   

   1 736  € Stravovanie – nákup stravných poukážok 

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

   100 € Kolkové známky 

-  Zvýšenie výdavku o sumu  1 800€ u funk.  klas. 0111, ekon. klas. 637029                     

   1 800 € Manká a škody – odcudzenie finančných prostriedkov v pokladnici obce 

-  Zvýšenie výdavku o sumu  500 € u funk.  klas. 0610, ekon. klas. 633006                        

   500 € v bytovom dome – materiál a náhradné diely 

-  Zvýšenie výdavku o sumu  200 € u funk.  klas. 0820, ekon. klas. 632001                        

   200 €  Elektrická energia – klub dôchodcov 

 

Úprava  výdavkov na prenesené kompetencie  o sumu 264 € 

-  Zvýšenie výdavku o sumu  264 €                                                                                       

   264 €  Nákup učebníc                                                                    

 

SUMARIZÁCIA v € Úprava 
Rozpočet  

po 5. úprave 

Bežné príjmy +7 600 646 160 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  8 000 

Bežné výdavky + 7 336 329 683 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie + 264 251 248 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU            73 229 

Kapitálové príjmy  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 

 
 

        Zmenu rozpočtu obce na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 5/2015 vzalo OZ na vedomie. 
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5.   Návrh členstva obce Diviacka Nová Ves vo verejno-súkromnom       

      partnerstve Občianskeho združenia miestnej akčnej skupiny  

      Rozvoj Hornej Nitry v programovom období 2014-2020 
 

 Starosta informoval, že sa poslanci OZ možným členstvom vo verejno-súkromnom 

partnerstve zaoberali na pracovnej porade a vyzval ich, aby podali pripomienky. Keďže nemal nik 

žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie aby predložil návrh na uznesenie. 

Následne dal starosta o takto predloženom návrhu hlasovať:  

 

Uznesenie č. 24/2015 

Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í   v zmysle § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení s členstvom obce Diviacka Nová Ves vo verejno-súkromnom partnerstve 

Občianskeho združenia miestnej akčnej skupiny Rozvoj Hornej Nitry v programovom období       

2014 - 2020 

 

  

6.   Návrh Zmluvy č. M/838-2/1/15 o budúcej zmluve o zriadení  

      vecného bremena na investičnú akciu: „Aglomerácia Diviaky nad 

      Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou 

      – kanalizácia a ČOV“ 

 
 Starosta informoval, že k plánovanej výstavbe kanalizácie v obci je potrebné zriadiť vecné 

bremeno. Požiadal predsedu návrhovej komisie aby predložil návrh na uznesenie. Následne dal 

starosta o takto predloženom návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 25/2015 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    Zmluvu č. M/838-2/1/15 o budúcej zmluve o zriadení  

vecného bremena na investičnú akciu: „Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves,  

Diviaky nad Nitricou – kanalizácia a ČOV“  

medzi budúcim povinným z vecného bremena: Obec Diviacka Nová Ves, 972 24 Diviacka Nová  

Ves č. 1 a budúcim oprávneným z vecného bremena: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,  

Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. 

  

 

7.   Rôzne 

 
 Starosta prítomných informoval o možnostiach získať finančné prostriedky z Programu 

rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 a  Environmentálneho fondu Bratislava na 

rôzne investičné akcie a preto je potrebné prijať nasledovné návrhy na uznesenia, ktoré boli 

predmetom rokovania na pracovnej porade. Požiadal predsedu návrhovej komisie, aby ich 

postupne prečítal a poslanci OZ o nich hlasovali: 

 

Uznesenie č. 26/2015 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e      

 

1.)  predloženie žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013, pre 

opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí, číslo výzvy 2015/PRV/37, na realizáciu projektu ,, 

Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch“, ktorý je 

realizovaný Obcou Diviacka Nová Ves 

 

2.) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
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3.) zabezpečenie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 38 575,44 €                             

a spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu               

a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

Uznesenie č. 27/2015 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    

   

1.) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na činnosť L2:  

     Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.  

     Maximálna miera podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu, 

 

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

 

3.) zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5%  

     z celkových oprávnených nákladov projektu 

 

Uznesenie č. 28/2015 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e   

    

1.) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na činnosť v oblasti C:  

     Rozvoj odpadového hospodárstva, o činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným  

     odpadom. Maximálna miera podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu, 

 

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

 

3.) zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5%  

     z celkových oprávnených nákladov projektu 

 

Uznesenie č. 29/2015 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e     

a)  prijatie úveru do výšky 132.781,16 €  na financovanie investičnej akcie ,,Rekonštrukcia  

     a modernizácia verejného osvetlenia v obci Diviacka Nová Ves“ 

 

b)  poveruje starostu obce k uzatvoreniu Zmluvy o preklenovacom úvere na financovanie  

     investičnej akcie ,, Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Diviacka Nová  

     Ves“ do výšky 132.781,16 €   

 

 Uvedené návrhy uznesení boli jednohlasne schválené poslancami OZ. 

 

 Starosta ďalej informoval, že z dôvodu plánovanej realizácie projektu ,,Zvýšenie 

bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch je potrebné doplniť do 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Diviacka Nová Ves nasledovné: 

 

Ciele - Technická infraštruktúra sa v Cieli 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry doplňuje  

o opatrenie, ktoré aj s nadpisom znie: 

„Opatrenie 6.2.2.16 Zvýšenie bezpečnosti a ochrana majetku obce a obyvateľov obce. 

Aktivity: výber lokalít  

Nákup kamerového systému“ 

 

Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie aby predložil návrh na uznesenie. Následne dal 

o ňom hlasovať: 

 

Uznesenie č. 30/2015 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    Dodatok č. 1 k PHSR obce Diviacka Nová Ves na roky  

2005 – 2015. 
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8.   Diskusia.  
 

V diskusii boli zaznamenané tieto príspevky: 

 

Starosta obce informoval, že obci boli z Ministerstva financií SR pridelené finančné 

prostriedky vo výške 8.000,- € na rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení v tribúne na 

ihrisku v Div. Novej Vsi. Požiadal stavebnú komisiu, aby dôsledne vybrali prioritné 

rekonštrukčné práce. Dodal, že vykurovanie v tribúne je už nanovo spravené. 

Tiež dodal, že na tento rok je naplánovaných v obci veľa prác a jednou z nich je aj 

vybudovanie priechodu pre chodcov pri základnej škole, kde sa už s prácami začalo. 

 

Ing. Pavlíková Helena, občianka prišla za členov ZO SZZP požiadať pri plánovanej 

rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci o doplnenie svietidla, ktoré by osvetľovalo chodník, 

ktorý vedie z ,,Olavca“, vedľa potôčika smerom ku ,,Bárke“. Je tam veľká tma, pretože lampu 

pri ,,Bárke“ zatieňuje veľká lipa - chránený strom. Ľudia tadiaľ často prechádzajú, je to tam 

nebezpečné. 

 
Ing. Igor Hanuska, poslanec OZ a starosta obce jej odpovedali, že je možné svietidlo doplniť buď 

upevnením na konzolu na budove klubu, alebo predĺžením el. rozvodu od lampy pri uvedenej lipe.  

Touto záležitosťou sa budú určite zaoberať pri rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci. 

 

9.   Záver. 

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

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 23. 07. 2015 

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:      Mgr. Jana  Masaryková   ..................................... 

           

                                                     Ing. Igor Hanuska   ..................................... 

 

                   
 

                           

 

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 23. 07. 2015 

      -     Dodatok č. 1 k PHSR obce Diviacka Nová Ves na roky 2005 – 2015. 

 


