
Zápisnica 
 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 19. 02. 2010.  
 
 
 
Miesto konania: sála Kultúrneho domu v Diviackej Novej Vsi  
Čas konania: 18:00 hod. – 19:45 hod. 
Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: p. Ing. Pavel Obert, p. Daniela 
Štrbáková, p. Jozef Hagara, , p. Ján Červienka, MUDr. Jaroslav Kohút, p. Ján Tkáč  
a Ing. Ján Géczy  
Neprítomný poslanci OZ: Mgr. Mária Kiabová,– ospravedlnená 
Starosta obce: p. Stanislav Znamenák 
Zástupca starostu obce: p. Ivan Kohút 
Hlavný kontrolór obce: PhDr. Róbert Géczy  
Zapisovateľka: p. Mária Gašparovičová 
Ostatní:  6 občania 

 
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. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2009. 
   7. Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na roky 2010 – 2012. 
   8. Rôzne. 
   9. Diskusia. 
 10. Záver. 

Voči programu nemal nikto pripomienky. 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 
Starosta obce určil za zapisovateľku p. Máriu Gašparovičovú. Za overovateľov 

zápisnice a uznesení určil p. Danielu Štrbákovu a MUDr. Jaroslav Kohúta. 
 

Určenie zapisovateľky a overovateľov vzalo OZ na vedomie. 
 
 

 



3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, a to:  
predseda: p. Ing. Pavel Obert, členovia: p. Jozef Hagara a p. Ján Červienka.  
 

Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali. K tomuto návrhu nemal nikto 
z poslancov pripomienky. 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu 
 

Starosta obce informoval prítomných o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ 
v týchto bodoch: 

 
1. Podanie žiadostí o poskytnutie dotácií 
-   Starosta obce spomenul ako prvé podanie žiadostí na Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja, ktoré sa podali cez Krajský stavebný úrad v Trenčíne. Obec 
žiadala o poskytnutie dotácie na výstavbu nájomných bytov a technickú vybavenosť. 
Žiadosti boli kompletne podané dňa 14.1.2010.  
-   Ďalšia žiadosť bola podaná na Enviromentálny fond do Bratislavy. Jednalo sa o žiadosť 
na poskytnutie dotácie na rekonštrukciu ČOV a kanalizácie. Žiadosť bola podaná dňa 
30.10.2009. Išlo o dotáciu na rok 2010. Keďže žiadosť nebola kompletná, Enviromenátlny 
fond požiadal o jej doplnenie. Keďže oproti roku 2009 došlo k zmene projektu, bolo 
potrebné požiadať Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi o povolenie na zmenu 
užívania stavby pred dokončením.  Aby mohlo byť toto povolenie vydané, bolo potrebné 
vyžiadať súhlasné stanoviská a vyjadrenia organizácii: SSE, StVS, Slovak telecom. Všetky 
potrebné prílohy k žiadosti boli odovzdané do určeného termínu, t.j. 04.02.2010.   
-   Obec podala žiadosť aj na Štátny fond rozvoja bývania o poskytnutie úveru na výstavbu 
nájomných bytov.  Žiadosť bola podaná dňa 12.01.2010 prostredníctvom Mestského úradu 
v Prievidzi – Ing. Hemzovú. Žiadosť bola podaná so všetkými žiadanými prílohami. 
K žiadosti bolo potrebné doložiť aj bankovú záruku a úverový prísľub, ktoré boli 
vyžiadané z Dexie banky Slovensko, Žilina.  
-   Ďalej starosta obce spomenul podanie žiadosti na Úrad vlády o poskytnutie dotácie na 
výstavbu multifunkčného ihriska, s tým, že o podrobnostiach bude informovať p. Ladislav 
Lupták.  
Starosta vyjadril presvedčenie, že keďže ide už o druhé podanie uvedených žiadostí, tak 
snáď tento rok už budeme pri prideľovaní dotácií úspešnejší. 

 
2. Podanie informácie o opilovaní stromov v obci 
-   Informoval prítomných, že bola proti opíleniu stromov podaná sťažnosť od občana obce 
na Obvodný úrad životného prostredia do Prievidze. Túto sťažnosť riešila aj Ochrana 
prírody z Nitry. Do 15 dní malo prísť vyjadrenie k predmetnej sťažnosti, či  sa v opilovaní 
môže pokračovať, alebo či treba zvoliť iný spôsob umravnenia stromov. Doteraz však 
žiadne vyjadrenie obci neprišlo.  
 
3. Oboznámenie prítomných so skutočnosťou, že v Základnej škole zateká strecha.  
-   Starosta zabezpečil pracovníkov, ktorí odstránili zo strechy nánosy snehu a ľadu, ale 
zatiaľ príčinu zatekania nezistili. Boli do ZŠ donesené štyri sudy na zachytávanie vody. 
Momentálne voda do budovy netiekla.  
 
 



4. Informácia o priebehu kultúrnych akcií  
-   Konali sa dve kultúrne akcie a to Silvestrovská zabíjačka a Pochovávanie basy 
/Fašiangy/. Obe akcie prebehli v úplnom poriadku, bola vyslovená spokojnosť zo strany 
občanov a želanie, aby tieto akcie pokračovali aj nasledujúce roky.  
 
5. Informácia o odhŕňaní snehu v obci 
-   Informoval, že podľa množstva snehu sa v odhŕňaní bude pokračovať aj ďalej.  Hovoril 
aj o odhŕňaní snehu na cintoríne v Diviackej Novej Vsi, keďže došlo k trom úmrtiam 
a bolo potrebné sneh odhrabať. Táto práca bola vykonaná pracovníkmi, ktorí boli prijatí na 
vykonávanie menších obecných služieb /tzv. aktivačná činnosť/. 

 
5.   Správa o činnosti komisií pri OZ Diviacka Nová Ves 
 
Starosta obce vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby informovali o ich činnosti. 
 
p. Ing. Pavel Obert - Komisia finančná a podnikateľských aktivít: 
Informoval prítomných,  že jeho komisia zasadala dňa 15.02.2010 za prítomnosti členov 
komisie, starostu a Ing. Červienkovej – ekonómky obce. Finančný komisia pripravila 
podklady na poradu, týkajúce sa poskytnutia finančných príspevkov pre spoločenské 
organizácie a zaoberala sa aj rozpočtom základnej školy, ktorý sa upravoval na základe 
poskytnutého definitívneho rozpočtu z Krajského školského úradu v Trenčíne.  Rozpočet 
základnej školy je súčasťou rozpočtu obce o ktorom bude predseda finančnej komisie Ing. 
Obert informovať neskôr, keďže rozpočet obce je ako samostatné uznesenie, pri jeho 
schvaľovaní sa vyjadrí podrobnejšie.  
 
p. Jozef Hagara - Komisia výstavby a životného prostredia: 
Komisia zasadala 27.01.2010 za prítomnosti starostu a na podnet Telovýchovnej jednoty, 
keďže boli vykonané práce na výstavbe multifunkčného ihriska a bolo treba vyfinancovať 
tieto práce. Predseda stavebnej komisie chcel vedieť ako budú financované práce. Zástupca 
starostu p. Ivan Kohút ho informoval, že na základe schválenia žiadosti Úradom vlády, 
bude zriadený účet, na ktorý obec prevedie spoluúčasť vo výške 23.236,- €  a spolu 
s poskytnutou dotáciou sa tieto prostriedky použijú na financovanie multifunkčného 
ihriska. Ďalej spomenul sťažnosť p. Masarykovej, ktorej vlhnú múry  vraj zo susednej 
žumpy, bola jej písaná odpoveď, že to nespôsobuje vedľajšia žumpa a bude jej zaslaný aj 
list z Ministerstva životného prostredia o čom sa bližšie vyjadrí starosta. Ďalej sa p. Hagara 
spýtal predsedu finančnej komisie Ing. Oberta, či bude stavebná komisia funkčná, keďže 
nie sú peniaze na drobné akcie, ktoré by stavebná komisia chcela v r. 2010 realizovať. 
Uviedol, že stavebná komisia preto nebude vyvíjať žiadne aktivity. Na stavebnej komisii 
boli otázky ohľadom navýšenia rozpočtu na rekonštrukciu čističky odpadových vôd 
a začatia stavebných prác.  
 
Ing. Ján Géczy – predseda Komisie ochrany verejného poriadku:  
Informoval, že komisia sa stretla dvakrát. Na prvom zasadnutí komisia riešila prípad, keď 
pes p. Oršulu ohrozoval dvoch občanov obce. Bolo to riešené ako priestupok, nebola mu 
však daná žiadna pokuta, keďže ihneď zabezpečil, aby sa pes nemohol z dvora znovu 
dostať na ulicu. Komisia p. Oršula preškolila z platného všeobecného záväzného 
nariadenia. Na druhom stretnutí sa riešila sťažnosť p. Kohútovej na p. Alojza Krála, ktorý 
je chovateľom hospodárskych zvierat a život jej znepríjemňuje zápach z dvora p. Krála ako 
i medziľudské vzťahy medzi oboma susedmi.  V auguste minulého roka boli prijaté tri 



opatrenia, z ktorých p. Král nesplnil iba jedno a to opílenie orecha, ale prisľúbil, že keď 
bude syn zdravotne spôsobilý, tak i toto opatrenie splní. 
 Keďže predsedníčka kultúrnej komisie Mgr. Kiabová, nebola prítomná, slova sa ujal 
starosta obce, ktorý sa spýtal, či má niekto pripomienky k predloženým správam a keďže 
neboli, požiadal poslancov OZ, aby uvedené informácie vzali na vedomie. 

 
6.   Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 
2009 

Slovo dostal PhDr. Róbert Géczy, ktorý informoval zastupiteľstvo o kontrolnej činnosti, 
navrhnutých opatreniach, plnení úloh, ktoré v priebehu roka vykonával,  pomoci pri 
vypracovaní základných organizačných pravidiel  a smerníc obce a vzdelávaní, t.j. školení, 
ktorých sa zúčastňoval aj mimo pracovných hodín Obce Diviacka Nová Ves. Správa HK 
tvorí prílohu  tejto zápisnice.                                                                                              
Starosta obce požiadal poslancov, aby vzali správu hlavného kontrolóra na vedomie.  
Následne sa hlavný kontrolór obce vyjadril k návrhu rozpočtu Obce Diviacka Nová Ves na 
rok 2010 a roky 2011-2012 a na záver odporučil poslancom obecného zastupiteľstva takto 
navrhnutý rozpočet schváliť. Stanovisko je prílohou tejto zápisnice. 

7.   Rozpočet Obce Diviacka Nová Ves na roky 2010 - 2012  

 Starosta obce odovzdal slovo predsedovi návrhovej komisie Ing. Obertovi, aby predniesol 
jednotlivé uznesenia. Ing. Obert ako predseda finančnej komisie sa poďakoval PHDr. 
Géczymu za vyčerpávajúce informácie k rozpočtu a vyjadril sa ako predseda finančnej 
komisie k rozpočtu, pričom spomenul, že ide o rozpočet, ktorý sa s najväčšou 
pravdepodobnosťou bude v priebehu roku 2010 meniť v súvislosti s investičnými akciami 
obce. Skôr ako predniesol návrh na uznesenie, týkajúci sa rozpočtu, vyzval starostu obce, aby 
sa spýtal poslancov, či majú nejaké pripomienky k navrhovanému rozpočtu. Keďže žiadne 
pripomienky neboli Ing. Obert predniesol návrh na uznesenie. Uznesenie č. 3/2010 bolo 
prijaté: za boli 7 poslanci, proti nebol nikto a hlasovania sa zdržal  poslanec Ing. Ján Géczy.   

8.   Rôzne 

-   Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrhy na uznesenia 
v bode rôzne.  Ing. Obert spomenul, že finančná komisia sa na svojom zasadnutí zaoberala 
žiadosťami jednotlivých spoločenských organizácii obce o finančný príspevok na rok 2010. 
Návrhy finančnej komisie boli prednesené na porade poslancov v stredu 17.02.2010. Ing. 
Obert požiadal poslancov skôr ako prednesie uznesenia a dá o nich hlasovať, aby sa vyjadrili, 
ak majú k týmto žiadostiam nejaké pripomienky. Žiadne pripomienky neboli a uznesenia č. 
4/2010 až 12/2010, týkajúce sa poskytnutia finančných príspevkov pre spoločenské 
organizácie na rok 2010 boli jednohlasne schválené všetkými poslancami.  

-   Ďalší návrh na uznesenie sa týkal zakúpenia informačných vitrín, ktoré by mali byť 
umiestnené na pohrebiskách v Diviackej Novej Vsi a vo Vrbanoch. Starosta obce vyzval 
pracovníčku Obecného úradu p. Gašparovičovú, aby zdôvodnila potrebu  zakúpenia týchto 
tabúľ. Pani Gašparovičová informovala, že informačné tabule budú slúžiť na zverejňovanie 
oznamov pre občanov, aby mali všetky potrebné informácie týkajúce sa pohrebísk a jednak na 
zverejňovanie hrobov, za ktoré neboli zaplatené poplatky a pri ktorých nepoznáme 



potencionálnych nájomcov a podľa zákona o pohrebníctve by hrozilo, že by mohli byť 
zrušené. Tabule by mali slúžiť aj na umiestnenie mapy jednotlivých pohrebísk, ktoré by mali 
byť obci dodané v priebehu tohto roka firmou, ktorá spracovala a dodala aj počítačový 
program, t.j. elektronickú pasportizáciu pohrebísk. Ďalej podala informáciu o množstve, ktoré 
je potrebné zakúpiť a tiež o cene tabúľ. Ing. Obert sa spýtal, či spomínané mapy budú 
rozmerovo sedieť k uvedeným tabuliam a či tabule bude kam umiestniť. P. Gašparovičová 
odpovedala, že veľkosť máp sa dá prispôsobiť po dohode s ich dodávateľom  tabule by mali 
byť umiestnené na dome smútku na pohrebisku v Diviackej Novej Vsi a  ich veľkosť bola 
konzultovaná s pracovníkom Obecného úradu p. Vaškom, ktorý bude zabezpečovať ich 
umiestnenie. Následne dal starosta hlasovať za návrh uznesenia č. 13/2010, týkajúci sa 
zakúpenia informačných tabúl.  Za nákup bolo 7 poslancov, proti nebol nikto a zdržal sa 
poslanec  Ing. Ján Géczy.  

-   Ďalší návrh na uznesenie č. 14/2010 sa týkal zakúpenia plynového kotla do KD Diviacka 
Nová Ves. O potrebe zakúpenia kotla informoval starosta obce. Uviedol, že jeden kotol úplne 
prestal fungovať a funguje iba jeden kotol, ktorý tiež nie je úplne v poriadku.  Keďže situácia 
je vážna, požiadal poslancov o schválenie zakúpenia nového kotla.  Predseda návrhovej 
komisie prečítal návrh na uznesenia a uznesenie bolo prijaté jednohlasne všetkými 
poslancami. 

-   Starosta obce prečítal plán zasadnutí OZ na rok 2010 a informoval, že vzhľadom na to, že 
tento rok budú voľby a taktiež sa bude pripravovať kultúrna akcia „Novjanske dni“, okrem 
spomenutých termínov, bude treba zvolať aj mimoriadne zasadnutia OZ. Požiadal poslancov, 
že pokiaľ bude nutné zvolať mimoriadne zasadnutia OZ, aby to zobrali na vedomie. Vyzval 
predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie č. 15/2010. Uznesenie bolo 
schválené jednohlasne všetkými poslancami.  

-   Ďalej starosta obce podal informáciu o podaní žiadosti p. Jozefa Kudriho z Topoľčian na 
prevádzkovanie lunaparku počas Novjanských dní v r. 2010. Následne predseda návrhovej 
komisie prečítal návrh uznesenia a uznesenie bolo schválené 7 poslancami, proti nebol nikto 
a zdržal sa poslanec p. Ján Červienka. 

-   Ďalšie uznesenie č. 17/2010 sa týkalo vyplatenia mimoriadnych odmien v r. 2010 
predsedníčke a členom KKVMaŠ. Starosta obce informoval, že je veľmi spokojný s prácou 
jednotlivých komisií až na sociálnu komisiu, ktorej predsedom je MUDr. Jaroslav Kohút, 
keďže členky komisie uviedli, že ešte nezasadali. Starosta vyzval predsedu sociálnej komisie, 
aby sa k tomuto vyjadril. Ďalej informoval, že ani poslanci, ani predsedovia komisií 
a členovia a ani hlavný kontrolór nedostali žiadne odmeny už 2 roky. Výšku odmien navrhol 
starosta obce. Starosta obce dal slovo predsedovi návrhovej komisie Ing. Obertovi, ktorý 
uviedol, že tento bod uznesenia sa na porade poslancov nepreberal, preto sa spýtal poslancov, 
či má niekto k tomuto bodu uznesenia pripomienky. P. Červienka Ján sa vyjadril, že má 
námietku proti uzneseniu č. 18/2010, ktoré hovorí o vyplatení mimoriadnych odmien v r. 
2010 poslancom a členom komisií OZ, keďže je v rozpore s uznesením, ktoré bolo prijaté 
12.06.2009, uznesenie č. 60/2009, ktoré bolo prijaté na základe úsporných opatrení a teda je 
v protiklade s týmto novým uznesením.  Ďalej sa vyjadril poslanec Jozef Hagara k odmene 
pre kultúrnu komisiu s tým, že ľudia, ktorí v tejto komisii pracujú si odmenu určite zaslúžia. 
Ďalej uviedol, že suma, ktorá by sa použila na vyplatenie odmien, je približne suma o ktorú sa 
skrátilo poskytnutie príspevku cirkvi na rok 2010 s odôvodnením, že nie je dostatok peňazí 
a keď sa chce zrazu sa peniaze nájdu a na menšie aktivity, ktoré by chcela robiť stavebná 
komisia peniaz nie sú. MUDr. Jaroslav Kohút sa vyjadril k činnosti sociálnej komisie s tým, 



že keď sa pýtal pracovníčky Obecného úradu p. Gašparovičovej, ktorí občania z obce 
dostávajú peniaze od obce, tak mu bolo povedané, že ide o ochranu osobných údajov. Keďže 
nemôže vedieť kto dostáva peniaze, koľko dostáva peňazí, tak nevie o čom bude na komisii 
jednať a tiež nevie, kto sú pracovníčky zo sociálnej komisie. Reagovala p. Gašparovičová 
s tým, že p. Kohútovi neposkytla osobné údaje, ale išlo o osobné údaje opatrovateľov, ktoré 
žiadal. Opatrovatelia sú však zamestnancami Obecného úradu a títo nemajú s činnosťou 
sociálnej komisie nič spoločné. Ďalej uviedla, že informáciu o tom, kto je členom sociálnej 
komisie mu môže poskytnúť pracovníčka, ktorá má túto činnosť v náplni práce a to je p. 
Macková. Starosta obce povedal MUDr. Kohútovi, že sa nebol za ním nikdy informovať, kto 
je členom sociálnej komisie, preto mu povedal ich mená ako aj meno bývalej predsedníčky 
sociálnej komisie, ktorá sedela v hľadisku. Ďalej uviedol, že tieto pracovníčky pracovali na 
vysokej úrovni. Informoval MUDr. Kohúta, že musí spolupracovať s pracovníčkou 
Spoločného obecného úrad v Novákoch p. Pánisovou , ktorá mu poskytne všetky potrebné 
údaje súvisiace s opatrovanými osobami v obci. Vyzval predsedu sociálnej komisie, aby 
skutočne začala komisia fungovať, lebo je to potrebné pre občanov. Starosta obce následne 
vyzval predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia č. 17/2010. Uznesenie bolo 
prijaté 7 poslancami, proti nebol nikto a zdržal sa poslanec Ing. Ján Géczy.  

-   Predtým ako predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 18/2010 o vyplatení 
mimoriadnych odmien pre poslancov a členov komisií pri OZ na rok 2010, starosta obce 
vyjadril veľkú spokojnosť s ich prácou ako aj s prácou hlavného kontrolóra obce PHDr. 
Róberta Géczyho a uviedol, že výšku odmien navrhol v najnižšej možnej miere a podotkol, že 
tieto peniaze si za svoju prácu určite zaslúžia. Následne predseda návrhovej komisie prečítal 
návrh uznesenia č. 18/2010 a uznesenie bolo schválené 7 poslancami, proti nebol nikto 
a zdržal sa poslanec p. Ján Červienka. 

-   Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia č. 19/2010, 
ktorým sa schvaľuje odmena hlavnému kontrolórovi obce za február 2010. Uznesenie bolo 
schválené jednohlasne všetkými poslancami. 

9.   Diskusia 

Starosta obce otvoril ďalší bod programu a to diskusiu.                                                       
Slova sa ujal poslanec Ing. Pavel Obert – povedal, že keď sa v stredu 17.02.2010 sedelo kvôli 
rozpočtu, tak spomenul, že rozpočet sa bude v priebehu roka pravdepodobne meniť a pokiaľ 
má niekto nejaké pripomienky k rozpočtu, prípadne k žiadostiam o finančný príspevok, aby sa 
vyjadril. Niektorí sa vyjadrili, iní nie a práve tí, ktorí sa nevyjadrili sa vyjadrovali na druhý 
deň, alebo keď sa poslanci rozišli a nezdá sa mu to seriózne. Ing. Obert akceptuje názor, ktorý 
sa povie na porade a nie až po nej. Ďalšia pripomienka sa týkala stavebnej komisie, ktorá 
kvôli tomu, že nie je dosť peňazí, nebude mať čo robiť a nebude na nejaké drobné stavby. Ing. 
Obert si myslí, že komisia sa volá komisia výstavby a životného prostredia a členstvo 
v komisii prináša aj menej pozitívne povinnosti v súvislosti s občanmi. Ing. Obert si dovolí 
tvrdiť, že je toľko stavieb bez ohlásenia drobnej stavby a dokonca stavieb bez stavebného 
povolenia, nehovoriac o znečisťovaní životného prostredia, či už vody alebo ovzdušia, je toho 
toľko, že keby komisia zasadala každý týždeň, do konca roka by mala čo robiť a na 
nedostatok práce by sa sťažovať nemohla. V práci komisie výstavby a životného prostredia 
nevidí len zúčastňovať sa na akciách, ktoré sú v réžii obce, ale starať sa o veci ktoré súvisia so 
životným prostredím a so stavebným zákonom. 



Do diskusie sa zapojila poslankyňa p. Daniela Štrbáková, ktorá spomenula, že sa zúčastnila na 
zasadnutí rady školy, kde sa hovorilo o havarijnom stave zatekaním vody zo strechy. Žiada, 
aby sa napísal list firme, ktorá robila strechu, aby firma vedela, že prácu urobili zle, že tam išli 
peniaze z Úradu vlády a keď to neopravia, tak sa napíše aj na Úrad vlády, aby s nimi niečo 
robili. Ďalšia pripomienka smeroval k odhŕňaniu snehu, pričom uviedla, že ani občania ani 
ona sama nie je spokojná s odhŕňaním. Reagoval starosta obce, povedal, že človek, ktorý roky 
odhŕňal sneh v dedine je dlhodobo chorý a preto odhŕňal niekto iný a tak vznikla 
nespokojnosť ľudí, pretože tento podľa starostu neodhŕňal dobre. Starosta sa sťažoval aj 
u Ing. Oberta zástupcu Agrospolu Diviaky nad Nitricou, ktorý túto činnosť zabezpečoval.  

Ďalej sa do diskusie zapojil poslanec Jozef Hagara, ktorý reagoval na Ing. Pavla Oberta, ktorý 
povedal, že komisia výstavby a životného prostredia by sa mala zoberať aj inými vecami 
nielen budovaním. Poslanec Hagara mal na mysli dokončenie starej škôlky nakoľko to je 
pripravené a bolo by dobré tento rok to dokončiť. Nie sú na to prostriedky a Ing. Pavel Obert 
ho upozornil, že sú aj iné možnosti ako sa môže realizovať rekonštrukcia. P. Hagara 
skonštatoval, že treba povedať p. Badáňovej, nech prekontroluje, ktoré sú čierne stavby, 
keďže s tým pracuje a je ochotný s komisiou ochrany verejného poriadku a starostom ísť po 
dedine a tieto veci riešiť na podnet Ing. Pavla Oberta. Je ochotný prejsť po dedine a 
prekontrolovať spolu s KOVP a starostom odpadové rúry, ktoré vypúšťajú odpad do potoka. 
Pán Hagara pripomenul, že ide o veci, ktoré sa neriešili 50 rokov, preto si to treba dobre 
rozmyslieť.  

Do diskusie sa zapojil aj starosta, ktorý spomenul sťažnosť p. Masarykovej, ktorá sa sťažuje 
na to, že jej susedova žumpa spôsobuje vlhnutie základov na dome. P. Masaryková písala aj 
na Obvodný úrad životného prostredia do Prievidze a potom aj do Bratislavy. Zástupca 
starostu p. Ivan Kohút posielal list na životné prostredie do Prievidze Ing. Gilánovej, kde 
uviedol, že p. Masaryková nie je vlastníčkou domu, keďže ho darovala synovi. Starosta 
uviedol, že nikto ani stavebná komisia ani on nevedia dokázať, či múry vlhnú z jej žumpy 
alebo od jedného suseda alebo druhého suseda. To by vedel určiť len znalec. Starosta navrhol 
predsedovi stavebnej  komisie, aby tento problém ešte raz prešli a zaujali stanovisko, ktoré by 
tlmočil na životné prostredie do Bratislavy a následne táto pracovníčka odpíše p. 
Masarykovej. Starosta obce spomenul p. Krála, ktorý sľúbil, že do konca marca opíli orech 
a spýtal sa starostu, prečo sa neriešil pozemok p. Kohútovej, keďže tam bola stavebná 
komisia.  Starosta obce mu povedal, že toho času je to neriešiteľný problém, pretože by si 
musela dať ona zbúrať plot, alebo dom, keďže sa to stavalo asi pred 15 rokmi. Ďalej uviedol, 
že p. Jozef Vavro s manželkou sa veľmi rozčuľovali a chceli vedieť, kedy sa budú spilovať 
stromy a kedy sa bude pokračovať v kanáli. Starosta obce mu na to odpovedal, že stavebná 
komisia aj on sám ho upozorňovali, že kedy chce poriešiť dva odpady, ktoré mu vytekajú do 
potoka, keďže sľúbil, že to dá do poriadku. Starosta obce uviedol, že pokiaľ by stavebná 
komisia spolu s KOVP, chcela ísť kontrolovať po obci vytekanie odpadov do potoka, rád 
pôjde s nimi a bude postupovať podľa zákona, kde obec má právo vyvodzovať sankcie voči 
jednotlivým občanom. Pán Hagara navrhol, aby sa v súvislosti s múrikom p. Kohúta, ktorý 
zasahuje do obecného pozemku zaujal taký postup, že by sa mu tento pozemok odpredal 
a stavba múrika sa na základe jeho žiadosti zlegalizovala. Starosta obce s takýmto postupom 
súhlasil, ale uviedol, že je potrebné aby sa s týmto návrhom ešte raz komisia zaoberala. 

Ďalej sa do diskusie zapojil MUDr. Jaroslav Kohút, ktorý chcel vedieť, či boli pridelené 
nejaké prostriedky hasičskému a požiarnemu zboru. Starosta uviedol, že tieto prostriedky sú 
súčasťou rozpočtu. K otázke sa vyjadril aj predseda finančnej komisie Ing. Obert, ktorý 
uviedol, že dobrovoľný hasičský a požiarny zbor nie je spoločenská organizácia, preto sa 



prostriedky, ktoré im boli pridelené riešili v rámci rozpočtu a aj im podobne ako 
spoločenským organizáciám bola schválená nižšia suma ako žiadali.  

Starosta vyzval občanov, aby sa zapojili do diskusie.  

Ako prvý sa do diskusie zapojil p. Tomáš Vavro. Poďakoval sa za pridelený finančný 
príspevok pre záhradkárov, ale na druhej strane pripomenul, že tieto prostriedky nepostačujú 
na činnosť ZO SZZ, keďže výdavky na činnosť sú oveľa väčšie. Tieto sa snažia uhrádzať 
spolufinancovaním. Nevie, ako bude organizácia fungovať ďalej a tento prístup obecného 
zastupiteľstva je pre nich likvidačný. Povedal, že oni nie sú pod ochrannou rukou starostu ako 
sú iné organizácie. Ďalej sa spýtal, keďže tento rok je volebný, kde zostali sľuby poslancov 
o znižovaní poplatkov za odvoz domového odpadu a sľubované zníženie daní. Starosta 
reagoval v tom zmysle, že p. Vavro má ako bývalý starosta pravdu v tom, že keď nastupuje 
novozvolený starosta a poslanci, dávajú si svoje predsavzatia, no nie vždy sa dajú všetky 
splniť. Čo sa týka poplatkov za odpady, musíme sa prispôsobiť pri určovaní poplatkov 
reálnym nákladom za odpady a keď dôjde k zvýšeniu týchto nákladov, musí sa to prejaviť aj 
vo výške poplatkov pre občanov.  Spomenul, že ak chce obec postupovať podľa zákona 
a zabezpečovať aj separovaný zber odpadov, automaticky stúpajú aj náklady.  Starosta 
reagoval aj na pridelenie finančného príspevku pre záhradkárov a priznal, že suma, ktorá im 
bola schválená nie je veľká , no zároveň sa spýtal, či nie sú aj iné možnosti ako financovať 
organizáciu, či už formou sponzorstva alebo získania 2% z daní. Spomenul, že pri kultúrnych 
akciách, ktoré organizuje obec /kultúrna komisia/ napr. „Novjanske dni“ nie je možné 
rozpočet znížiť, pretože by sa táto akcia nemohla konať a rovnako sa to týka aj ďalších akcií 
organizovaných kultúrnou komisiou. Ďalej uviedol, že v prípade, že by obci nevyšla niektorá 
z pripravovaných investičných akcií, a budú k dispozícii finančné prostriedky, finančná 
komisia zváži dodatočne poskytnutie finančných príspevkov spoločenským organizáciám.  

Poslanec Hagara reagoval na slová Ing. Oberta s tým,  že je hanba, keď sa poslanci navzájom 
ohovárajú a nevedia nájsť spoločnú reč. Vyzval poslancov, aby ak niečo majú povedali to 
rovno do očí a situáciu vyriešili. Ďalej vyzval občana obce p. Oboňu, aby sa vyjadril 
k problému spilovania stromov, pretože podal sťažnosť na Obvodný úrad životného prostredia 
do Prievidze na neodborne spilovanie stromov v obci. Podotkol, že bezpečnosť občanov je 
podľa neho na prvom mieste. Starosta obce ešte predtým ako dal slovo p. Oboňovi povedal, 
že ho mrzí skutočnosť, prečo ak si myslel, že ide o neodborné spilovanie stromov, neprišiel so 
svojou námietkou najskôr za ním a potom sa mohol sťažovať inde. Podotkol, že stromy bolo 
treba spíliť, lebo prekážali tak elektrikárom ako aj TEZASU, ktorí zabezpečujú odvoz 
odpadu, takisto konáre zasahujú a poškodzujú aj miestny rozhlas. Starosta následne dal slovo 
p. Oboňovi. Pán Oboňa  vytkol starostovi a poslancom, že tento problém nebol prejednaný 
v dostatočnom časovom predstihu na verejnej schôdzi, kde by sa bol k danej problematike 
vyjadril. Povedal, že nevie aké príde stanovisko z Ministerstva životného prostredia ale podľa 
neho bolo spilovanie spravené protiprávne. Podľa neho obec potrebovala stanovisko nejakého 
odborníka, či boli spilované stromy zdravé a podľa jeho neodborného názoru boli stromy 
zdravé a priamo neohrozovali ani majetok a ani ľudí. Starosta odpovedal, že čo bránilo p. 
Oboňovi  keď je odborník aby  pri prvom spílení, keď nebol spokojný prišiel za starostom 
a povedal s čím je nespokojný a akým spôsobom by sa to podľa neho malo robiť. Povedal, že 
ani pracovníčky Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi nevedeli posúdiť, či sú 
stromy spílené odborne alebo nie. Oni privolali odborníka z Nitry, ktorý spílené stromy 
pofotil, ale do dnešného dňa neprišlo žiadne stanovisko, čo je už skoro mesiac, pričom 
prisľúbil, že do  15 dní dostane obec  odpoveď. Starosta obce vyzval predsedu komisie 
životného prostredia p. Hagaru, aby sa k uvedenému vyjadril, ak má záujem. Pán Hagara sa 



vyjadril, že keď je niekto občanom tejto obce a vidí, že sa niečo robí zle a rozumie sa tomu, je 
dobré prísť a povedať, čo sa robí zle, prípadne poradiť ako to robiť lepšie. Obec by chcela 
namiesto existujúcich stromov spraviť novú výsadbu. Pán Hagara povedal, že podľa neho 
nespravili nič protiprávne, keďže sa umravnenie stromov nahlásilo a povolenie bolo, avšak pri 
práci došlo k určitým chybám a to z dôvodu, že neboli pri spilovaní k dispozícii plošiny, preto 
bola táto práca dosť náročná a aj nebezpečná. Podľa pána Hagaru boli tieto stromy 
nebezpečné hlavne pre ľudí a mohlo dôjsť k nešťastiu.  Pán Hagara priznal, že spôsob akým 
sa stromy spílili bola v určitom zmysle likvidácia stromov, ale ako spomenul, chceli by urobiť 
namiesto nich novú výsadbu. Ale podotkol, že on nie je odborník.  

Do diskusie sa zapojila p. Ľubica Géczyová, ktorá sa spýtala na knižnicu. Chcela vedieť, či 
knižnica funguje, či je efektívne, aby sa v budove kúrilo, keď ju využíva iba organizácia 
zdravotne postihnutých. Starosta obce informoval, že knižnicu oficiálne nezrušili, ale od 
septembra nefungovala, keďže sa presťahovávala do iných priestorov.  V súčasnosti je už 
presťahovaná, p. Lomnický v nej poopravoval podlahu, regále a robil aj ročný štatistický 
výkaz o knižnici a v prípade, že by bol záujem, mohol by pokračovať vo vedení knižnice aj 
naďalej.  Starosta predloží tento návrh na najbližšom zasadnutí OZ. Ďalej starosta odpovedal 
v tom zmysle, že čo sa týka efektívnosti vykurovania budovy, chceli by využiť aj iné 
miestnosti, ktoré si však vyžadujú rekonštrukciu a na to sú potrebné finančné prostriedky 
o ktoré by chcel starosta požiadať Úrad vlády. Informoval, že z Úradu vlády môžu poskytnúť 
maximálnu pomoc vo výške  300,000,- -Sk, táto suma sa odvíja od počtu obyvateľov v obci. 
Spomenul ďalej, že oslovil firmu, ktorá robila strechu na Základnej škole a sú ochotní strechu 
opraviť, hneď ako to počasie umožní. Sľúbil, že napíše list, aby firma zaujala písomné 
stanovisko. 

Starosta obce vyzval p. Ladislav Luptáka, aby povedal obecnému zastupiteľstvu, kto dal 
povolenie na rozkopanie detského ihriska, keďže sa ho na to pýtal poslanec OZ MUDr. 
Jaroslav Kohút. Starosta povedal, že on plány výstavby videl aj vykonané práce, keďže ho 
telovýchovná jednota zavolala a spýtal sa ako je to s financovaním, či bola na multifunkčné 
ihrisko pridelená dotácia z Úradu vlády. Pán Lupták informoval, že v súčasnosti sú práce na 
výstavbe multifunkčného ihriska zastavené, keďže ich počasie neumožňuje. Informoval 
o prácach, ktoré sa vykonali /stĺpy stoja, sú privezené stožiare na elektriku, mali sa dávať 
obrubníky, čomu zabránilo počasie/.  08.02.2010 bol p. Lupták v Turčianskych Tepliciach na 
stretnutí s p. Gálisom a jeho sekretárom p. Gašajom, štyrom obciam tam boli odovzdané 
dekréty o pridelení dotácie, naša obec ho nedostala, lebo nemala papier, kde stavebné 
povolenie vydáva vedľajšia obec, t.j.  Diviaky nad Nitricou a nie Diviacka Nová Ves, tento 
papier tam už zaniesli. 09.02.2010 mala zasadať komisia, ktorá však nezasadala, keďže 
premiér Fico mal nejaké koaličné problémy. Dotácia je prisľúbená a dostali sme ako jediná 
obec pochvalu, keďže máme za sebou väčšinu prác, ktoré niektoré obce ani nezačali. Ihriská, 
ktorým bude poskytnutá dotácia, by mal prísť aj osobne otvoriť premiér SR, pričom by sa 
mohli získať peniaze aj na účely, ktoré spomínal starosta obce. Do volieb by malo byť ihrisko 
spravené. Spomenul, že do 11.02.2010 bolo možné podať žiadosť o dotáciu na športové 
vybavenie, ktorú p. Lupták pripravil a 11.02.2010 odoslal na Úrad vlády. 

Pán Lupták sa ešte spýtal, že má informáciu, že väčšina kníh z knižnice skončila v kontajnery, 
ktorý bol na papier pri škole. Chcel by sa spýtať, či je to pravda. Starosta obce sa spýtal p. 
Luptáka, či začali s výstavbou multifunkčného ihriska z vlastnej iniciatívy a pán Lupták 
potvrdil, že áno. Na otázku o knihách starosta odpovedal, že išlo o staré knihy, pričom bola 
vykonaná inventarizácia a knihy boli riadne vyradené. Išlo o tzv. ležiaky, ktoré už neboli ani 



v regáloch. Pani Géczyová sa spýtala, či sa tieto knihy nemohli odpredať ľuďom za 
symbolickú cenu a starosta reagoval, že tieto knihy boli poškodené.  

Slova sa ujal Ing. Pavel Obert, ktorý chcel reagovať na pár vecí. Súhlasil s p. Hagarom, že 
veci by sa mali vybavovať z očí do očí a v kruhu medzi poslancami a pokiaľ mal niekto 
pripomienky k rozpočtu, mal sa vyjadriť na porade poslancov. Čo sa týka spilovania stromov, 
má sa stanovisko p. Podžgaja z Nitry urgovať, aby sa nestalo to, že kým je čas, tak sa so 
stromami nič nerobí a všetko sa bude robiť na poslednú chvíľu a vtedy sa to spraví najmenej 
vhodným spôsobom , alebo keď začne vegetačné obdobie od 01.04.2010, tak sa to dovtedy 
nestihne. Ďalej Ing. Obert reagoval na p. Vavru, povedal, že je rád, že ako jediný zástupca 
spoločenskej organizácie prišiel. Povedal, že všetkým organizáciám boli znižované príspevky, 
a ak by nejaké peniaze boli, záhradkári a chovatelia by boli prví, ktorým by on dal peniaze. 
Povedal, že ak to finančná situácia dovolí v priebehu roka, budú ako finančná komisia, tieto 
príspevky prehodnocovať. Ďalej povedal, že čo sa týka znižovania poplatkov za komunálny 
odpad a dane, tento rok sa s tým už nič neurobí i keď sú voľby, pretože Všeobecné záväzné 
nariadenia sú prijaté a v priebehu roka ich nemožno meniť. Nevie, či niekto z poslancov mal 
predsavzatia o znižovaní týchto poplatkov a daní, keď sa uchádzal o post poslanca 
v posledných komunálnych voľbách. Boli vtedy dvaja kandidáti na starostu a jeden z nich mal 
zrejeme takéto názory a starosta alebo kandidát, ktorý ide kandidovať a má takéto názory by 
si mal uvedomiť a mal by si do volebnej kampane dať len reálne predsavzatia, pokiaľ sa mu 
nepodarí presvedčiť väčšinu poslancov, môže sľubovať zníženie daní aj poplatky, nič sa mu 
nepodarí, pokiaľ ho nepodporia poslanci. Ďalej informoval, že za komunálny odpad za rok 
2009 boli výdavky o 100.000,- Sk navyše oproti roku 2008, zúčtovalo sa veľa odpadu 
zbytočne draho, kde napríklad stavebný odpad, ktorý sa mohol vyviesť za 500,- Sk sa 
vyviezol ako komunálny odpad za 5.000,- Sk. Povedal, že betón z múrika pri cintoríne sa 
nahádzal do kontajnera na komunálny odpad a vyviezol sa ako komunálny odpad zbytočne 
draho a z jeho pohľadu je aj toto príspevok pre rímsko-katolícku cirkev.  Reagoval zástupca 
starostu Ivan Kohút, ktorý uviedol, že v kontajneri sa nachádzal  aj komunálny odpad a po 
dohode so starostom tam hodili aj tieto zvyšky betónu z múrika. Pani Géczyová reagovala, že 
ona objednala odvoz stavebného odpadu a ju stál vývoz 5.000,- Sk. Pani Badáňová jej podala 
informáciu, že ak je vydané povolenie na drobnú stavbu je možné zadarmo vyviesť jeden 
kubík drobného stavebného odpadu na osobu, čo potvrdil aj Ing. Obert. Kontajner pre tento 
odpad je k dispozícii na Obecnom úrade, treba tam tento odpad odviesť.  Starosta obce k tomu 
uviedol, že túto problematiku má na starosti pracovník obecného úradu p. Vaško.  Informoval, 
že sa stiahli kontajnery z obce aj z cintorína, pretože ľudia do nich hádzali všetko možné. 
Ďalej potvrdil, že stavebný odpad sa skutočne dá vyviesť za 500,- Sk. Po pripomienke 
poslankyne Daniely Štrbákovej, aby sa na cintorín dali aspoň smetné nádoby, starosta 
prisľúbil, že od 01.03.2010 dá na pohrebisko znovu kontajner pristaviť. Starosta obce na záver 
poďakoval za účasť tak poslancom, ako aj občanom a ešte odpovedal p. Vavrovi, že termín 
komunálnych volieb je 23.11.2010. 

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

 
 

 
V Diviackej Novej Vsi, dňa: 19. 02. 2010 
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