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Zápisnica 
 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa13. 12. 2010.  
 
 
 
 

Miesto konania: sála Kultúrneho domu v Diviackej Novej Vsi  
Čas konania: 18:00 hod. –  19,15  hod. 
Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny:  Daniela Štrbáková, Jozef Hagara,     
Mgr. Mária Kiabová, Ján Červienka, Ján Tkáč, Ing. Pavel Obert,  Ing. Ján Géczy 
Neprítomný poslanec OZ: MUDr. Jaroslav Kohút 
Starosta obce: p. Stanislav Znamenák 
Zástupca starostu obce: p. Ivan Kohút 
Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy - neprítomný - ospravedlnený 
Zapisovateľka: p. Gabriela Macková  
Ostatní:  6  občanov 
 
 
 

1.  Otvorenie 
 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves otvoril starosta obce p. Stanislav 
Znamenák, 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 OcÚ. 
5.   Správa o činnosti komisií pri OZ Div. Nová Ves. 
6.   Úprava rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na r. 2010. 
7.   Inventarizácia obce Diviacka Nová Ves k 31. 12. 2010. 
8.   Návrh textu kroniky obce Div. Nová Ves pre zápis do kroniky obce za rok 2009.   
9.   Rôzne. 
10. Diskusia. 
11. Záver. 
 
 
Uznesenie č. 39/2010 
OZ  s c h v a ľ u j e    Program zasadnutia OZ. 
 
 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 
Zástupca starostu obce určil za zapisovateľku p. Gabrielu Mackovú. Za overovateľov 

zápisnice a uznesení určil p. Mgr. Máriu Kiabovú a p. Danielu Štrbákovú. 
 

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. Ivan Kohút, členovia: p. Ján Červienka a p. Jozef Hagara. 
 

Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali. 
 
viď. Uznesenie č. 40/2010 

 
 
4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 
 

Starosta obce podal stručné informácie: 
 
- Informoval o pokračujúcej výstavbe nájomných bytov v obci, o spokojnosti stavebného 

dozoru Ing. Hanusku, zástupcov z Krajského stavebného úradu, Ministerstva výstavby SR. 
Do konca decembra 2010 by mali byť stavby zastrešené. 

- Uskutočnili sa voľby do orgánov samosprávy obcí so 70% účasťou voličov. 
- Vznikla porucha na vodovode na obecnom úrade, kde prasklo potrubie. Opravu vykonali p. 

Juraj Vaško spolu s pracovníkmi MOS a s pracovníkmi vodárenskej spoločnosti. Práce sú 
ukončené, potrubie je opravené. 

- Zabezpečilo sa odhŕňanie snehu z miestnych komunikácii. Vyjadril nespokojnosť 
s občanmi, ktorí parkujú automobily na komunikáciách a sú potom problémy s dôsledným 
odhŕňaním snehu. Upozorní ich prostredníctvom miestneho rozhlasu.  

- Výstavba ČOV v ocbi zatiaľ stojí. Predpokladá úspešnosť získania dotácie 
z Environmentálneho fondu na jar 2011. 

 
 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 och činnosti. 
 
p. Ing. Ján Géczy, predseda KOVP – komisia od posledného zasadnutia OZ nezasadala. 
 
p. Ing. Pavel Obert, predseda FKaPA –komisia zasadala 2 x. V októbri za účasti všetkých 
poslancov OZ bez starostu obce a zástupcu starostu obce z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. 
Zaoberali sa úhradou FA za projektovú dokumentáciu na ČOV. Ďalej komisia zasadala 10. 12. 
2010, kde sa zaoberali úpravou rozpočtu obce na r. 2010 na základe rokovania poslancov OZ 
a finančnej komisie. Bližšie podá informácie v bode programu 6. 
 
p. Mgr. Mária Kiabová, predsedníčka KKVMaŠ – komisia zasadala v októbri, kde za zaoberali 
prípravou kultúrneho programu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Vystúpil tam DFS Malý 
Vtáčnik z Prievidze. V dňoch  16.–17.10.2010 sa uskutočnil poznávací zájazd do Prahy.              
Na deň 25. 12. 2010 komisia pripravuje kultúrny program - Jasličková slávnosť. 
 
Správu o činnosti komisií pri OZ Diviacka Nová Ves vzalo OZ na vedomie. 
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6.   Úprava rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na r. 2010. 
 
 Starosta obce dal slovo predsedovi FKaPA p. Ing. Pavlovi Obertovi, aby podal informácie 
o úprave rozpočtu obce. 
 Ten sa ujal slova. Úprava súvisí hlavne so znížením príjmov podielových daní. 
Zapracované bolo aj zníženie kapitálových príjmov z dôvodu nedočerpania dotácie z Ministerstva 
výstavby SR a ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a znížením výdavkových a príjmových 
finančných operácií. Ďalej sa zaoberali úpravou rozpočtu ZŠ s MŠ a to upravenými výdavkami na 
prenesené kompetencie z nenormatívnych prostriedkov, upravenými výdavkami z príspevku na 
výchovu a vzdelávanie pre MŠ, upravenými výdavkami na prenesené kompetencie                         
z normatívnych prostriedkov, upravenými výdavkami z príspevku na stravu pre deti v hmotnej 
núdzi a upravenými výdavkami na originálne kompetencie školských zariadení.  
presunmi v rámci jednotlivých kapitol, kde sa zosúladilo skutočné čerpanie  rozpočtu podľa plánu 
na rok 2010. 
 Starosta obce následne požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na 
znesenie a po predložení dal o úprave rozpočtu obce na rok 2010 hlasovať. 
 
viď. Uznesenie č. 41/2010 
 
 

7.   Inventarizácia obce Diviacka Nová Ves k 31. 12. 2010. 
 
 Predseda návrhovej komisie informoval, že inventarizácia obce bude vykonávaná             
do 25. 1. 2011 a o jej výsledku bude informovať OZ po tomto termíne. 
 
Informáciu o inventarizácii obce Diviacka Nová Ves vzalo OZ na vedomie. 
 
 

8.   Návrh textu kroniky obce Div. Nová Ves pre zápis do kroniky  
      obce za rok 2009.   
 
 Starosta obce povedal, že poslanci OZ dostali materiály ohľadom spracovania kroniky 
obce za rok 2009. Keďže nikto z prítomných nemal k tomu pripomienku, požiadal predsedu 
návrhovej komisie, aby predložil návrh na unesenia a následne dal starosta hlasovať. 
 
viď. Uznesenie č.  42/2010 

 
9.  Rôzne. 

 
Starosta obce dal slovo predsedovi návrhovej komisie, aby predniesol jednotlivé návrhy na 

uznesenia, ktoré prejednávali poslanci OZ na pracovnej porade: 
 

Uznesenie č.  43/2010 
OZ   s c h v a ľ u j e    príjmy za odpad, sponzorské príspevky a réžie od cudzích stravníkov         
za 2. polrok 2010 na zakúpenie – doplnenie inventáru do Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Diviacka 
Nová Ves. ( viď. spis č. 702/10 ) 
 
Uznesenie č.  44/2010 
OZ   s c h v a ľ u j e    prenájom kuchynských priestorov Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Diviacka 
Nová Ves nasledovne: 
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1. prenájom školskej kuchyne a jedálne bez kuchárok         1,20 € x počet osôb 
2. prenájom školskej kuchyne bez kuchárok za účelom svadby           1,- € x počet osôb 
3. prenájom školskej kuchyne na uvarenie jedla bez kuchárok  
    za čelom karu a podobne           0,60 € x počet osôb 
4. prenájom školskej kuchyne na uvarenie jedla s kuchárkami  
    za čelom karu a podobne           0,70 € x počet osôb 
Potraviny na varenie jedla si žiadateľ prinesie vlastné. 
Po skončení akcie treba dať priestory a zariadenie do pôvodného stavu. 
Každý žiadateľ musí mať schválené povolenie prenájmu štatutárom a vedúcou ŠJ. 
( viď. spis č. 712/10 ) 
 
Uznesenie č.  45/2010 
OZ    s c h v a ľ u j e     vyradenie majetku z evidencie majetku obce Diviacka Nová Ves pre 
nefunkčnosť a zastaralosť: 
1. Tlačiareň Minolta Page Pro 1100,  inventárne č.: 50348/DDHM,   obstarávacia cena:   494,69 € 
2. Počítač PCA 190,      inventárne č.: 51883/DDHM,   obstarávacia cena:   656,84 € 
3. Štátny znak ČSSR,      inventárne č.: 7-20006,             obstarávacia cena: 1078,77 € 
4. Latinový kotol VSD IV,     inventárne č.: 4-20019,             obstarávacia cena: 1171,75 € 
5. Plynový kotol liatinový 75 kw,     inventárne č.: 4-20020,             obstarávacia cena: 4481,18 € 
6. Kosačka Stihl,      inventárne č.: 50002/DDHM,   obstarávacia cena:   390,66 € 
7. PC AT, klávesnica s nadstavbou,    inventárne č.: 4-20003,             obstarávacia cena: 1871,61 € 
Majetok bude zlikvidovaný odovzdaním do elektronického šrotu. 
 
 Tu dostala slovo p. Mgr. Bahýlová – námestníčka okresného prokurátora v Prievidzi. 
Informovala o vykonanej previerke na úseku miestnych daní. Po preskúmaní VZN obce č. 4/2008 
o miestnych daniach zistila, že § 13 ods.1, § 16 ods.3 a § 20 ods.1 je v rozpore s § 27 ods. 2, § 29, 
§ 34a ods. 2, § 36, § 49 ods.2 a § 51 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Stručne vysvetlila, ako treba VZN 
4/2008 upraviť, aby bolo v súlade so zákonom. 
 Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie a starosta obce dal o ňom 
hlasovať.  
 Viď. Uznesenie č.  46/2010 
 
 Predseda návrhovej komisie informoval, že ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou schválilo OZ 
finančný príspevok vo výške 130,-€ na počítačovú zostavu. Keďže za túto sumu nie je možné PC 
zostavu zakúpiť, škola žiada túto sumu použiť na zakúpenie učebných pomôcok. Preto sa musia 
prijať nasledovné uznesenia:  
 
Uznesenie č. 47/2010 
OZ   r u š í   Uznesenie č. 12/2010  -  OZ   s c h v a ľ u j e    finančný príspevok na rok 2010 pre 
ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou vo výške 130,-  €  na počítačovú zostavu v zmysle žiadosti  
(spis č. 987/09 zo dňa 7.12.2009). 
 
Uznesenie č. 48/2010 
OZ   s c h v a ľ u j e    finančný príspevok na rok 2010 pre ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou  
vo výške 130,-  €  na zakúpenie učebných pomôcok v zmysle žiadosti  
(spis č. 987/09 zo dňa 7.12.2009). 

 
Starosta prítomných informoval o žiadosti o schválenie prevádzky a otváracích hodín žiadateľov: 

- Jozef Hagara – prevádzka Olymp – Pneuservis-rýchloservis 
- Silvia Kováčová – prevádzka Chrobáčik – predaj detského textilu a hračiek 
S otvorením prevádzok a otváracích hodín starosta obce súhlasí. 
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10.   Diskusia. 
 

V diskusii boli zaznamenané nasledovné príspevky: 
 
p. Ing. Obert, poslanec OZ – finančná komisia sa v súvislosti s ukončením štvorročného 

volebného obdobia zaoberala možnosťou finančného ohodnotenia práce poslancov OZ a členov 
komisií a následne predložil návrhy finančných odmien a požiadal prítomných o vyjadrenie sa : 

Starosta obce sa vyjadril, že obec sa nachádza vo finančnej tiesni, treba sa zamyslieť, či 
je vyplatenie odmien v tomto období vhodné. O tomto návrhu bol oboznámený len teraz. Záleží 
len na poslancoch, ako budú za návrhy hlasovať. On osobne nie je proti vyplateniu odmien, 
dopraje mi to. 

p. Daniela Štrbáková, poslankyňa OZ  vyjadrila nespokojnosť s takto narýchlo 
predloženým návrhom na odmeny. Nesúhlasí s vyplatením odmien. Finančné prostriedky sa 
môžu použiť napr. pre ZŠ alebo MŠ, alebo na dokončenie rekonštrukcie budovy bývalej MŠ. 

p. Jozef Hagara, poslanec OZ sa vyjadril, že vždy hlasoval proti vyplateniu odmien s 
čím boli poslanci OZ nespokojní. Preto teraz za tento návrh bude hlasovať kladne. 

p. Ivan Kohút, zástupca starostu obce je zásadne proti vyplateniu odmien, z dôvodu zlej 
finančnej situácie obce. 

 
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie. 

Starosta dal o ňom hlasovať:  
 
Uznesenie č.  49/2010 
OZ    s c h v a ľ u j e     Vyplatenie mimoriadnych odmien za rok 2010 predsedom  a členom 
komisie výstavby a životného prostredia, komisie finančnej a podnikateľských aktivít, komisie 
kultúrnej, komisie ochrany verejného poriadku a predsedovi sociálnej komisie pri OZ Diviacka 
Nová Ves nasledovne: 
predseda komisie – poslanec  300 EUR 
člen komisie – poslanec  250 EUR 
člen komisie – neposlanec  200 EUR 
Za: 5 Proti: 2     Zdržal sa: 1   
 
 p. Ing. Pavel Obert, poslanec OZ oboznámil prítomných, že finančná komisia počítala 
s odmenami aj pre hlavného kontrolóra obce a preto navrhuje 15% odmenu z jeho ročného platu: 
 
 Keďže k tomuto nikto nemal pripomienky, starosta obce požiadal predsedu návrhovej 
komisie, aby predložil návrh na uznesenie. Starosta dal o ňom hlasovať: 
 
Uznesenie č.  50/2010 
OZ    s c h v a ľ u j e     ročnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 15% jeho ročného 
platu za obdobie január – december 2010 v zmysle § 18c, ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 
Za: 6 Proti: 0     Zdržal sa: 2   
 
p. Ing. Obert, predseda finančnej  komisie z príležitosti posledného rokovania finančnej komisie, 
prítomných poslancov a starostu obce, ktorí boli úspešní vo voľbách upozornil, aby sledovali 
ďalšie riešenie uvedených vecí, ktoré prechádzajú do ďalšieho volebného obdobia, sú to:  

- pokuta za neodborné opílenie stromov – javorov 
- nezaplatené dane z nehnuteľností od firmy Corte 
- ÚPO – navýšenie FA za spracovanie ÚPO a použitie pridelenej dotácie MV SR na 

spracovanie ÚPO. Dotácia je viazaná zmluvou od začatia prác až do ukončenia, t.j. od 
1.1.2008 – 31. 12.2010 – aby obec neprišla o 10 tis. € 
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- realizačný projekt na výstavbu ČOV 
 

Dúfa, že nové OZ a starosta obce sa s týmito nedoriešenými vecami bude zaoberať 
a doriešia ich. 

 
Keďže už nikto nemal príspevok do diskusie, prešiel starosta obce k ďalšiemu bodu 

programu. 
 
 

11.   Záver. 
 

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

 
 
V Diviackej Novej Vsi, dňa: 13. 12. 2010 
 
 
 

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

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

p .Daniela Štrbáková        ...................................... 
 
 
   
 
                           

                 .......................................  
                     Stanislav Znamenák                                         

                 starosta obce 
 
 
 
Závery - uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 13. 12. 2010 sú prílohou k zápisnici. 


