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Zápisnica 
 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 27. 08. 2010.  
 
 
 

Miesto konania: sála Kultúrneho domu v Diviackej Novej Vsi  
Čas konania: 18:00 hod. –  19:15 hod. 
Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: p. Daniela Štrbáková, p. Jozef Hagara, 
MUDr. Jaroslav Kohút, Mgr. Mária Kiabová,  
Starosta obce: p. Stanislav Znamenák 
Zástupca starostu obce: p. Ivan Kohút 
Hlavný kontrolór obce (HKO): neprítomný - ospravedlnený 
Zapisovateľka: p. Gabriela Macková  
Ostatní: 1 občan 
 
 

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. Rôzne. 
7. Diskusia. 
8. Záver. 
 
 
Uznesenie č. 34/2010 
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. MUDr. Jaroslava Kohúta a p. Danielu Štrbákovú. 
 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice vzalo OZ na vedomie. 

 
3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Zástupca starostu obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, a to:  
predseda: p. Ivan Kohút, členovia: p. Mgr. Mária Kiabová a p. Jozef Hagara. 
 

Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali. 
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Uznesenie č. 35/2010 
OZ    s c h v a ľ u j e   návrhovú komisiu v zložení: 1.) predseda p. Ivan Kohút            
                                                           2.) člen p. Mgr. Mária Kiabová 
                                                  3.) člen p. Jozef Hagara 
 

 4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 
 

Starosta obce dal slovo p. Ivanovi Kohútovi, aby stručne zhodnotil prácu starostu obce 
a poslancov OZ za posledné štvorročné obdobie. Ten sa ujal slova: 

 
      -    oprava obchodu v časti obce Vrbany 

- spílenie stromov na cintorínoch 
- spevnenie plochy od cintorína vo Vrbanoch k pozemku p. Lomnického 
- oprava strechy a rekonštrukcia polovice budovy bývalej materskej školy 
- zaizolovaná strecha na základnej škole 
- výmena okien z južnej strany na základnej škole za pomoci obce  
- vybavenie školskej kuchyne el. spotrebičmi 
- výmena okien a znížený strop v zasadačke obecného úradu 
- nainštalovanie slnečných kolektorov na základnej škole 
- vybudovanie parkoviska pri cintoríne v Div. Novej Vsi 
- vypracovanie projektov pre bytovky a čističku odpadových vôd 
- spracováva sa Územný plán obce Div. Nová Ves 
- oprava výtlkov v obci a vybudovanie parkoviska pri základnej škole 
- zakúpenie nových preliezok do areálu materskej školy 
- osadenie krytiny nad javiskom v amfiteátri za obecným úradom  
- opílená časť javorov neďaleko obecného úradu 
- vypílenie stromy v ,,Kaneje jarku“ 
- získanie časti finančných prostriedkov  pre výstavbu čističky odpadových vôd, čo 

predstavuje čiastku 2 mil. Sk 
- získanie finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov, čo predstavuje čiastku 30 

mil. Sk a z toho je 10 mil. nenávratných 
- získanie nenávratných finančných prostriedkov na infraštruktúru pre nájomné byty, čo 

predstavuje čiastku 2 mil. Sk .  
Pri tomto všetkom je splatených 4,5 milióna Sk - pôžička na výstavbu miestnej komunikácie 
Diely.  

Starosta obce ešte doplnil:  
- vybudoval sa priestor pre kontajner pri cintoríne v Div. N. Vsi a k nemu chodník 
- opravila sa lavička ku autobusovej zastávke, ktorá bola poškodená pri opilovaní javorov 
- zhotovili sa stoly s lavicami, ktoré slúžia občanom pri kultúrnych akciách uskutočnených 
      v amfiteátri za obecným úradom 
- 2 x sa vyčistil potok vo Vrbanoch 
- natrela sa strecha na kultúrnom dome a tribúne 
- opravil sa kanál na ulici pri ,,Bárke“ 
- zakúpili sa dva plynové kotle pre obecný úrad a kultúrny dom z havarijných dôvodov 
- zakúpila sa multifunkčná rúra do kuchynky kultúrneho domu 
- začala sa výstavba 2 bytoviek 
 

Starosta obce poďakoval členom KKVMaŠ za prípravu a uskutočnenie Novianskych dní, 
ktoré dopadli veľmi dobre aj vďaka peknému počasiu. 
     Na záver tejto správy ešte dodal, že obec dostala pokutu 600,-€ + 33,- € za trovy konania za  
priestupok na úseku životného prostredia, za neodborne opílené javory. Dodal, že proti tomuto 
rozhodnutiu podal odvolanie. Správu starostu obce o činnosti OcÚ vzalo OZ na vedomie. 
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5.   Správa o činnosti komisií pri OZ Diviacka Nová Ves. 
 

Starosta obce vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby informovali o och činnosti. 
 
p. Mgr. Mária Kiabová, predsedníčka KKVMaŠ: 
komisia dňa 5. – 6. júna usporiadala poznávací zájazd do Viedne a na južnú Moravu a uskutočnili 
sa Novianske dni. 
 
p. Jozef Hagara – člen Komisie výstavby a životného prostredia:  
apeloval opäť na starostu obce, že nezvoláva komisiu, keďže nie je zvolený predseda. Myslí si, že 
členovia komisie by mali byť informovaní, čo sa týka bytovej výstavby. Mala by sa doriešiť 
prístupová cesta ku stavenisku, pretože novovybudovaná  povrchová úprava priestoru pred MŠ 
a ZŠ je zničená, poprevalovaná od ťažkých áut. Ešte sa bude aj rozkopávať z dôvodu prepojenia 
vodovodného potrubia dediny s časťou pri základnej škole. Prístupová cesta sa mala vybudovať 
z druhej strany vedľa základnej školy a ČOV. 
 
Starosta obce povedal, že každý deň chodí pozrieť na stavenisko. Z druhej strany tam prístupová 
cesta nemôže byť, lebo ten priestor je strmý a veľké kamióny s kockami a iným stavebným 
materiálom by sa tadiaľ nedostali, chytalo by im podvozky. Aj táto cesta je problémová, je tam 
malý priestor na vytočenie áut, preto aj zrútili časť ohrady ZŠ, ktorú sľúbili v najbližších dňoch 
opraviť. 
 
p. Daniela Štrbáková sa spýtala, či je ešte aktuálna úprava ,,Kaneje jarku“, pretože panely sú 
zabezpečené, či sa majú doviezť. Starosta obce jej odpovedal, že panely sa doviezť môžu, len ich 
určite neosadia z dôvodu zlého prístupu a občania susediaci s ,,Kaneje jarkom“  ich cez svoje 
pozemky a veľkými autami nepustia. 
 
Správu o činnosti komisií pri OZ Diviacka Nová Ves vzalo OZ na vedomie. 
 
 

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

uznesenia, ktoré prejednávali poslanci OZ na pracovnej porade: 
 

Uznesenie č.  36/2010 
OZ   u r č u j e   v zmysle § 11 odsek 4  písm. i,  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení výkon funkcie starostu obce Diviacka Nová Ves na  funkčné obdobie rokov     
2010 – 2014 v celom rozsahu (úväzok 1).     

 
Uznesenie č.  37/2010 
OZ    u r č u j e   v súlade s  §  9 ods. 3 zákona  SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších  zmien a doplnkov jeden  volebný  obvod  pre  obec  Diviacka 
Nová Ves. 
 
Uznesenie č.  38/2010 
OZ    u r č u j e   podľa počtu obyvateľov obce  v súlade s  § 11 odsek 3  písmena d, zákona           
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a  §  9 ods. 3 zákona  SNR č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších  zmien a doplnkov 9 poslancov  
Obecného zastupiteľstva Obce Diviacka Nová Ves na volebné obdobie  2010 -  2014. 
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Starosta obce sa spýtal Mgr. Kiabovej, poslankyne OZ prečo nehlasovala za 9 poslancov. 
Odpovedala, že podľa jej názoru by pre našu obec by stačilo aj 7 poslancov, lebo aj tak všetci 
nepracujú tak, ako by mali. 
            Ako ďalším sa zaoberali žiadosťou o odkúpenie alebo prenájom pozemku p. Šimovi. 
Starosta navrhol týmito žiadosťami zaoberať sa na najbližšom zasadnutí OZ. 
 Prítomných ešte informoval, že na OcÚ prišla výzva starostovi obce a poslancom OZ na 
riešenie už častých záplav v časti obce Vrbany, pod ktorú sa podpísalo 89 občanov pod vedením  
p. Ľubomíra Uhlára. Starosta obce navrhol p. Uhlárovi, aby určili termín stretnutia 
zainteresovaných občanov s vedením obce. 
 
 

7.   Diskusia. 
 

V diskusii boli zaznamenané nasledovné príspevky: 
Mgr. Mária Kiabová pripomienkovala ohľadom obecnej webovej stránky, že okrem kultúrnej 
komisie nikto z organizácii neprispieva materiálmi, komentármi, nápadmi atď.  Web stránka je 
úplne prázdna okrem oficiálnych materiálov, ktoré tam musia byť.   
 
Starosta obce sľúbil, že osloví jednotlivé organizácie v obci, aby dodali potrebné materiály, aby 
web stránka bola aktualizovaná. 
 

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

8.   Záver. 
 

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

 
 
V Diviackej Novej Vsi, dňa: 27. 08. 2010 
 
 
 

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

Overovatelia zápisnice:  p .Daniela Štrbáková        ..................................... 
 
 
                                        p. MUDr. Jaroslav Kohút ..................................... 
 
 
                           

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

                 starosta obce 
 
 
 
Závery zo zasadnutia OZ zo dňa 27. 08. 2010 sú prílohou k zápisnici. 


