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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 05. 06. 2014.  
 

 

 

Miesto konania: zasadačka kultúrneho domu v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. –  20:00 hod. 

Prítomní poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny: Ing. Norbert Hrivňák, Ing. Igor Hanuska,  

Daniela Štrbáková, Mgr. Mária Kiabová, Mgr. Zdena Knýblová, Ľubomír Hagara, Mgr. Jana 

Masaryková, Daniel Dolník  

Starosta obce: Ivan Kohút 

Zástupca starostu obce: Peter Iliaš 

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Gabriela Macková  

Ostatní: 4 občania 

 

 

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 2014. 

8.   Návrh záverečného účtu obce za rok 2013. 

9.   Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2014. 

10. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2014 až 2018 a rozsah výkonu (úväzku)  

      starostu obce  na celé funkčné obdobie 2014 až 2018. 

  11. Rôzne. 

  12. Diskusia. 

  13. Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 6/2014 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

Starosta obce určil za zapisovateľku Gabrielu Mackovú. Za overovateľov zápisnice a uznesení 

určil Danielu Štrbákovú a Mgr. Máriu Kiabovú. 
 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice vzalo OZ na vedomie. 

 

3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, a to:  
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-  predseda Daniel Dolník 

-  člen Ing. Igor Hanuska 

-  člen Ing. Norbert Hrivňák 

 

          Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali.             viď. Uznesenie č. 7/2014 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 
 

-  ČOV – z envirofondu bolo obci oznámené, že pre rok 2014 bola pridelená dotácia vo výške 

70 000 eur. Obec v spolupráci s PDP Nitrianske Sučany pripravila všetky náležitosti, ktoré sú 

potrebné k uzatvoreniu zmluvy medzi obcou a envirofondom.  

 

- Ohľadom budovania kanalizácie v obci bolo viacero stretnutí. Stredoslovenská vodárenská 

spoločnosť dopracováva projektovú dokumentáciu. Nie je možné pohnúť sa ďalej nakoľko 

Územný plán TSK hovorí o spoločnom zberači Chotoma. My s obcou Diviaky nad Nitricou sme 

v spoločnej aglomerácii, asi jediným východiskom z toho všetkého je, že ČOV pre Diviaky nad 

Nitricou bude u nás. Ak by to tak nebolo musel by sa meniť Územný plán TSK, ktorý by to určil 

inak, no je to veľmi zložitý proces. Nestihli by sa vypracovať výzvy, ktoré by mali ísť v budúcom 

roku. 

 

- Rekonštrukcia kuchyne, vestibulu a OcÚ je dokončená. Musel sa riešiť havarijný stav vstupného  

schodiska obecného úradu a aj elektrifikácia. Statik označil stav vstupného schodiska za 

nevyhovujúci, nakoľko schodiskové ramená boli v mieste uloženia na podestu a medzipodestu 

zvislo posunuté. To isté je s elektrifikáciou.  

 

- Ďalšia vec ktorou sa zaoberalo OZ so starostom obce bol priechod pre chodcov pri OcÚ. Tento 

priechod bol dopravným inšpektorátom zrušený. Vybudovať nový znamená vybudovať  z jednej, 

či druhej strany nástupnú plochu, osvetliť ju a vyznačiť. Všetky náležitosti schvaľuje dopravný 

inšpektorát. Bol spracovaný situačný nákres, ako by to malo vyzerať. Riešia sa vzťahy pozemkov 

na ktorých to bude vybudované. Sú pripravené listy pre dotknuté osoby, inštitúcie a správcov sieti, 

aby sa k tomu vyjadrili. 

 

- Od 01. 04. 2014 obec zamestnáva p. Čičmanca cez ÚPSVaR na dobu deviatich mesiacov. Jeho 

mzda bude z 80% refundovaná ÚPSVaR a 20% sa bude podieľať obec.  

 

- Na §52 obec zamestnáva ďalších 6 ľudí na ktorých v priebehu 1/2 roka obec dostane          

2251,80 eur. 

 

- Na §10 obec zamestnáva 2 občanov, sú na PN. 

 

- S ÚPSVaR riešime tých občanov, čo poberajú dávku v hmotnej núdzi. Aktuálne má obec              

9 občanov.  

 

- Boli spracované a odoslané zámery na TSK ohľadom nového programovacieho obdobia 2014-

2020. Je to zatiaľ taký rozbeh. 

 

- Bolo zakúpených a  posadených 20 ks okrasných stromčekov - čerešní. 

 

- Do MŠ je prihlásených 64 detí. Pre rok 2014-2015 sa umiestnia všetky deti. Z toho dôvodu obec 

poskytla 2000 eur na zakúpenie detských stolov, lehatiek, matracov, obliečok a uterákov. 

Požiadali sme Regionálny  úrad verejného zdravotníctva o stanovisko. 

 

- MPSVaR SR vykonalo dňa 20.5.2014 kontrolu zúčtovania poskytnutých finančných 

prostriedkov obci na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. 
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Kontroloval sa rok 2012. Do konca marca boli zúčtované prostriedky voči Úradu vlády SR vo 

výške 38 400 eur na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a 8000 eur, ktoré boli obci 

poskytnuté na rekonštrukciu kultúrneho domu.  

 

- Prebehla kategorizácia dobrovoľných hasičských zborov. Náš DHZ prešiel z  kategórie C 

do kategórie A. V tomto prípade by im mala prislúchať paušálna finančná dotácia poskytnutá raz 

za príslušný kalendárny rok.  

 

Záverom by som sa chcel poďakovať poslancom OZ za ich pomoc pri riešení problémov v obci. 

Ďakujem patrí aj všetkým tým ktorí boli pri organizovaní stavania májov, čo pripravovali 1 

májový výstup, Deň Matiek. Ďakujem. 

 

 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. 

 

Mgr. Mária Kiabová, predsedníčka kultúrnej komisie podala tieto informácie: komisia zasadala 

viackrát, kde sa zaoberali organizáciou a prípravou akcií – Stavanie májov, turistický výstup na 

Rokoš, Deň matiek a usporiadala zájazd do Rakúska. 

 

Daniel Dolník, predseda finančnej komisie oznámil, že komisia zasadala 2 x, kde sa zaoberala 

úpravou rozpočtu obce. 

 

Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka sociálnej komisie oznámila, že pomáhajú dlhodobo 

nezamestnaným občanom pri uzatváraní zmlúv pri odrábaní sociálnej dávky. 

 

Ing. Igor Hanuska, predseda stavebnej komisie povedal, že pomáhali pri investičných akciách, ako 

pokračovanie výstavby ČOV, rekonštrukcia havarijného stavu vstupného schodiska obecného 

úradu a príprava projektov z výnosov emisií z envirofondu – zateplenie budov 

 

 Správu 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 2014.  Kontrolná činnosť a kontroly  boli  vykonané na základe  

schváleného plánu  kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce  na I. polrok 2014.  

 

PLNENIE ÚLOH,  SPOLUPRÁCA PRI VYPRACOVANÍ  ZÁKLADNÝCH 

ORGANIZAČNÝCH PRAVIDIEL, SMERNÍC OBCE A VZN, VZDELÁVANIE. 

 

1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013. 

2. Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014. 

3. Správa o činnosti a výsledku kontrol za I. polrok 2014 

4. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013. 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014. 

6. Spolupráca pri návrhu smernice o postupoch pri verejnom obstarávaní. 
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7. Vybavovanie sťažnosti na riaditeľku ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves. 

8. Vzdelávanie – semináre v RVC Nitra: 

 novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

 zákon o cestovných náhradách, 

 zákon o správe daná (daňový poriadok). 

9. Účasť na poradách poslancov a zasadnutí OZ. 

 

 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

Inventúry pokladne 

 

Inventúru pokladne  vykonala 24. 2. a 9. 5. 2014  inventarizačná komisia v zloženíhlavný 

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. 

Kontrola  dodržiavania zákona  č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách za obdobie január 

– marec 2014. 

 

V kontrolovanom období bolo vystavených 30 cestovných príkazov. 

Obec pri poskytovaní cestovných náhrad postupuje podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov. 

- cestovné náhrady za pracovné cesty boli poskytnuté osobám, ktoré majú nárok na 

cestovné náhrady – starosta obce 3x, zamestnanci obce  4x, starosta obce, zamestnanci 

obce a členovia volebnej komisie pre I. a II. kolo prezidentských volieb 23x  

- splnené a uvedené na cestovných príkazoch boli základné podmienky  pracovnej 

cesty: súhlas zamestnávateľa na vykonanie pracovnej cesty, miesto nástupu na pracovnú 

cestu, miesto výkonu práce, čas trvania pracovnej cesty , spôsob dopravy a miesto 

skončenia pracovnej cesty. 

- pri použití súkromného motorového vozidla je doložená spotreba podľa 

technického preukazu vozidla a cena pohonných látok v SR v aktuálnom týždni.  

- vo všetkých prípadoch boli preukázateľne a správne vypočítané a doložené 

nárokové náhrady - cestovné výdavky, stravné, vedľajšie výdavky. Pri použití súkromného 

motorového vozidla aj základná náhrada a náhrada za pohonné látky za jeden kilometer 

jazdy. 

- dodržaná je 10-dňová lehota na predloženie vyúčtovanie pracovnej cesty 

zamestnancom po jej ukončení  i 10-dňová lehota vykonania vyúčtovania a vyplatenia 

náhrad zo strany zamestnávateľa. 

Pri vyúčtovaní nákladov nedošlo k neoprávnenému poskytnutiu cestovných náhrad a ani 

k neoprávnenému kráteniu cestovných náhrad. Tieto sú preukázateľne prevzaté príslušnými 

osobami   a ich výška súhlasí s účtovnou evidenciou v pokladničnej knihe. 

 

Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu v roku 2013. 

 

Sociálny fond je fond, ktorý vytvára zamestnávateľ na realizáciu sociálnej politiky 

v oblasti starostlivosti o svojich zamestnancov v rozsahu a za podmienok ustanovených 

zákonom. 

Obec Diviacka Nová Ves (ďalej len „obec“) ako zamestnávateľ je povinná tvoriť sociálny 

fond v rozsahu a za  podmienok ustanovených zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a 

vyššou kolektívnou zmluvou pre  zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa 

zákona č. 553/2003 Z. z.   o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme, a to  povinným prídelom vo výške 1,05 %  zo súhrnu funkčných platov 
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zamestnancov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný mesiac. Prípadná vyššia tvorba 

sociálneho fondu musí byť dohodnutá v podnikovej kolektívnej zmluve. 

Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu 

zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom musí  zamestnávateľ 

dohodnúť s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, a ak u zamestnávateľa nepôsobí 

odborová organizácia, upraví ich vo vnútornom predpise. U zamestnávateľa, ktorý je obec 

nepôsobí odborová organizácia. Podmienky tvorby a čerpania sú určené vo vnútornom 

predpise   Zásady pre tvorbu sociálneho fondu  a pre použitie finančných prostriedkov zo 

sociálneho fondu obce Diviacka Nová Ves. Tieto Zásady sa uplatňujú sa vo vzťahu ku 

všetkým zamestnancom obce. Súčasťou týchto zásad je rozpočet sociálneho fondu, ktorým sa 

určuje výška tvorby  a použitie tohto fondu na príslušný rok. 

Obec tvorila sociálny fond prídelom vo výške 1,05 % zo súhrnu hrubých platov 

zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok 2013. 

Prídel bol tvorený mesačne a je súčasťou bežných výdavkov  mimo položky mzdových 

prostriedkov. Odvádzal sa na základe výpočtu zo súhrnu funkčných platov zamestnancov 

zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný mesiac.  Prostriedky sociálneho fondu 

sa vedú na osobitnom účte v  peňažnom ústave. 

Obec poskytovala v roku 2013 zamestnancom zo sociálneho fondu príspevok na 

stravovanie nad rámec ustanovený Zákonníkom práce vo výške 0,20 € na jeden odobratý obed. 

Sociálny fond bol použitý  aj na regeneráciu pracovnej sily, na účasť na kultúrnych 

a športových podujatiach a  v jednom prípade pre zamestnanca, ktorí sa nezavinene dostali do 

zlej sociálnej situácie. Na koncoročné  darčekové poukážky v prípade nižšieho čerpania SF ku 

koncu roka sociálny fond v roku 2013 čerpaný nebol. 

 

Kontrola  výberu príspevkov od zákonných zástupcov detí a žiakov v ZŠ  s MŠ Diviacka 

Nová Ves v roku 2013, 

 

Výšku príspevkov a podmienky úhrady má obec upravenú od vo VZN č.  4/2009 o  výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves. Úhrada bola učená vo výške 9,- € za dieťa  a mesiac v MŠ 

a 1,70 € za žiaka a mesiac v ŠKD. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Diviacka Nová Ves č. 4/2009 bolo zmenené dodatkom 

č. 2/2011 s účinnosťou od 1. 1. 2012, v ktorom bola výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka 

v ŠKD určená na 3,50 € za mesiac. 

Ku kontrole boli predložené zoznamy detí a žiakov prijatých do MŠ a ŠKD, výpisy z účtov 

školy vedené v bankovej inštitúcii a evidencia o zaplatených poplatkoch v roku 2013.  

 

Kontrolné zistenia -  ŠKD: 

 v ŠKD je prijatých 25 žiakov,  v správnej výške (3,50 €/žiak/mesiac) sú vyberané poplatky 

od zákonných zástupcov žiakov podľa Doplnku  č. 2 k VZN č. 4/2009 o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a určenie podmienok 

tejto úhrady. 

 poplatky platia zákonní zástupcovia nepravidelne bezhotovostne prevodom na účet školy, 

 škola vedie evidenciu platiteľov. 

 

Kontrolné zistenia – MŠ: 

 v MŠ je prijatých 54 žiakov,  v správnej výške (9,- €/dieťa/mesiac) sú vyberané poplatky 

od zákonných zástupcov žiakov podľa VZN č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a určenie podmienok tejto úhrady. 

 poplatky platia zákonní zástupcovia nepravidelne bezhotovostne prevodom na účet školy, 

 škola vedie evidenciu platiteľov. 
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 Po týchto informáciách požiadal starosta obce poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže 

nemal nik žiadne pripomienky, požiadal ich, aby takto predloženú správu vzali na vedomie. 

 

7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2014. 
     

 Hlavný kontrolór obce podal informácie: 
 

        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  II. polroku roka  2014 na 

nasledovné kontroly a úlohy: 

 

Kontrolná činnosť a  plnenie úloh HK :  

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

2. inventarizácia peňažných prostriedkov a kontrola  pokladničných dokladov v ZŠ s MŠ  

Diviacka Nová Ves, 

3. kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých  z rozpočtu obce v roku 2013, 

4. kontrola dodržiavania zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti  

5. odborné stanovisko k návrhu  rozpočtu obce na rok 2015, 

6. návrh plánu  kontrolnej činnosti na I. polrok roka 2015, 

7. účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OcZ. 

 

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: 

 spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných 

smerníc obce a OcÚ, 

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

 

Uznesenie č. 8/2014 
OZ    s c h v a ľ u j e     plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2014. 

 

8.   Návrh záverečného účtu obce za rok 2013. 
 

Starosta požiadal predsedu finančnej komisie, aby podal bližšie  informácie: 

 

Daniel Dolník podal nasledovný komentár: 

 

 Finančné hospodárenie obce DNV sa v roku 2013 riadilo schváleným rozpočtom obce, 

ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18. 12. 2012 ako vyrovnaný s celkovými 

príjmami a výdavkami vo výške 990 146,- €. Rozpočet obce bol v priebehu roka 2013 upravovaný 

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

vyplývajúce z jej kompetencií a úloh. 

  

 Za rok 2013 bol výsledok rozpočtového hospodárenia obce + 82 383,84 €, pri dosiahnutom 

prebytku bežného rozpočtu vo výške 118 603,65 €, schodku kapitálového rozpočtu – 42 695,98 €  

a hospodárení z finančných operácií + 6 476,17 €. 

  

Bežný rozpočet: 
Celkové príjmy bežného rozpočtu dosiahli výšku 661 685,31- €, čo predstavuje plnenie na 104,62 

%  oproti upravenému rozpočtu. 

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

samosprávu vo výške 303 766,17,- €, ostatné daňové príjmy (daň z nehnuteľnosti, miestne dane     

a poplatky) vo výške 79 743,- € a nedaňové príjmy – príjem z prenájmu, administratívne poplatky,  

úroky 105 207,12,- €. 
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Celkové výdavky bežného rozpočtu dosiahli výšku 543 081,66 €, čo predstavuje 91,20 % oproti 

upravenému rozpočtu. 

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

195 443,46  €, transfery neziskovej organizácií poskytujúcej sociálne služby 38 400 €, nakladanie 

s odpadmi 25 590,18 € a transakcie verejného dlhu (úroky pre ŠFRB a Prima banku) vo výške 

11 089,27 €. 

  

Kapitálový rozpočet: 
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu dosiahli 99,23 % plnenie rozpočtu, čo predstavuje                  

119 083,90  €. 

V roku 2013 tvorila kapitálové príjmy aj  dotácia Ministerstva životného prostredia SR 

prostredníctvom Environmentálneho fondu vo výške 70 000 € a príjem z predaja pozemkov vo 

výške 15 083,90 €. 

  

Celkové výdavky kapitálového rozpočtu dosiahli 90,37 % rozpočtu obce, jedná sa      

o 161 779,88 €. 

Obec v roku 2013 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 €, zároveň bol 

prepracovaný projekt splaškovej kanalizácie v hodnote 9 960,00 €. Obec spláca spoločnosti 

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

čo v roku 2013 predstavovalo 6 000 €.  

 

 Finančné operácie: 

Medzi príjmové finančné operácie bol zahrnutý zostatok finančných prostriedkov                           

z predchádzajúceho roku vo výške 51 406,39 €. 

  

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 44 930,22 €. 

  

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. 2013 bol stav úveru so ŠFRB € 850 260,06 € a v roku 2013 bola splatená istina vo výške 

26 857,26 €. K 31. 12. 2013 bol konečný stav úveru 823 402,80 €. 

  

K 01. 01. 2013 bol stav úveru s Prima bankou  160 099,69  € a v roku 2013 bola splatená istina      

18 072,96 €. K 31. 12. 2013 bol konečný stav úveru 142 026,73 €. 

  

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce k 31. 12. 2013 bol vo výške: 132 468,95 €     

a v pokladni 1 379,09  €. Po odpočítaní peňažných fondov, záväzkov voči zamestnancom  za 

mesiac december 2013, záväzkov voči poisťovniam, daňovému úradu a záväzkov za platby 

služieb k bývaniu bol výsledok hospodárenia 82 383,84 €. 

 

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 rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 8 000,00 € 

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

    23,11 €. 

 

      Výsledok hospodárenia obce za rok 2013 po odpočítaní  nevyčerpaných finančných 

prostriedkov je 74 360,73 €. 
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Starosta požiadal hlavného kontrolóra obce, aby podal stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 

2013:   

           Predložený návrh rozpočtu je formulovaný ako trojročný na roky 2014– 2016 a  vyjadrujú 

sa v ňom zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov na 3 rozpočtové roky. Rozpočet na roky 

2015 a 2016 je  len orientačný a nie je záväzný. 

           Návrh rozpočtu na rok 2014 je vypracovaný  a jeho štruktúra i obsah má 

požadované členenie, ktoré predpisuje zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v platnom znení. V návrhu rozpočtu je správne uplatňovaná funkčná                

a ekonomická klasifikácia, ktorú vydáva a vyžaduje MF SR. 

          Návrh rozpočtu je rozčlenený na bežné príjmy a výdavky – bežný rozpočet, 

ďalej na kapitálové príjmy a výdavky – kapitálový rozpočet a na príjmové a výdavkové finančné 

operácie. 

Celkový rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný. 

Bežný rozpočet je navrhovaný ako  prebytkový. Sú v ňom zahrnuté daňové a nedaňové 

príjmy, bežné granty a transfery v rámci verejnej správy, ako i výdavky na verejnú správu, CO, 

PO, cestnú dopravu, nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie, verejnú zeleň a údržbu MK, 

bývanie a občiansku vybavenosť, šport a kultúru, školstvo a sociálnu oblasť. 

Kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový. V kapitálových príjmoch obec ráta 

s dotáciami na ďalšiu etapu výstavby ČOV. Tieto príjmy budú spolu s vlastnými zdrojmi na tento 

účel v kapitálových výdavkoch aj použité. Kapitálové výdavky sú ďalej navrhované na 

rekonštrukciu kultúrneho domu , realizácie prechodu pre chodcov do MČ Vrbany, na splátku 

polyfunkčného ihriska a zakúpenia nového programového vybavenia pre OcÚ. 

Finančné operácie príjmové predstavujú prevody finančných prostriedkov z fondov obce 

a ich zapojenie do rozpočtu pre rok  2014.  S  komerčným bankovým úverom obec v roku 2014 

neráta. Výdavkové  FO sú všetko splátky   istiny z dlhodobých úverov  na výstavbu NOB a ich 

technickú infraštruktúru.    

 

           Rozpočet vychádza z reálneho prepočtu objemu príjmov  a výdavkov obce pri súčasných 

platných podmienkach, zohľadňuje očakávané skutočnosti príjmov  a výdavkov v roku 2014. 

 Návrh bol v zákonnej lehote najmenej 15 dní pred jeho prerokovávaním v obecnom 

zastupiteľstve vyvesený v úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam  obecnému zastupiteľstvu takto 

predložený rozpočet obce na rok 2014 schváliť. 
 

Po týchto informáciách starosta požiadal poslancov OZ aby vzali na vedomie: 

 

a)  Správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2013.  

b)  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves  

     za  rok 2013. 

 

Následne starosta opäť požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na  

Uznesenie č. 9/2014: 

 

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e 

a) celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad 

 

bežné príjmy                                      661 685,31 € 

bežné výdavky                                   543 081,66 € 

bilancia bežného rozpočtu              +118 603,65 € 

 

kapitálové príjmy                               119 083,90 € 

kapitálové výdavky                           161 779,88 € 

bilancia kapitálového rozpočtu       - 42 695,98 € 
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fin. operácie príjmové                         51 406,39 € 

fin. operácie výdavkové                      44 930,22 €  

                     bilancia finančného hospodárenia  + 6 476,17 € 

  

                     príjmy celkom                                  832 175,60 € 

                     výdavky celkom                               749 791,76 € 

                     bilancia hospodárenia obce            + 82 383,84 € 

              

             b/ prebytok hospodárenia za rok 2013 vo výške 74 360,73 € 

 

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

  územnej samosprávy použitie zostatku finančných prostriedkov z roku 2013: 

- na tvorbu rezervného fondu                          35 623,84 

- na tvorbu ostatných peňažných fondov        38 736,89 

 

 

9.   Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2014. 
 

Starosta  požiadal predsedu finančnej komisie, aby podal informácie o zmene rozpočtu obce 

Rozpočtovým opatrením č. 3/2014: 

 

Daniel Dolník sa ujal slova: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 vydané na základe Uznesenia č. 37/2011 zo dňa 18.04.2011, 

ktorým starosta obce mení rozpočet nasledovne: 

 

1. Úprava bežného rozpočtu vo výške 1 415 €, pričom sa nemení celková výška rozpočtu 

obce na rok 2014. 

Ako úpravu bežných výdavkov: 

 

Zníženie výdavku o sumu  1 415 € u funkčnej klasifikácie 0160, ekon. klasifikácia: 614                  

1 415 € odmeny /voľby/ 

 

Zvýšenie výdavku o sumu 60 € u funkčnej klasifikácie  0160, ekon. klasifikácia: 631001                       

60 € cestovné náhrady-tuzemské /voľby/ 

Zvýšenie výdavku o sumu 10 € u funkčnej klasifikácie 0160, ekon. klasifikácia: 625001                      

10 € poistné do SP na nemocenské  poistenie /voľby/                                                                                                                                                                       

Zvýšenie výdavku o sumu 235 € u funkčnej klasifikácie 0160, ekon. klasifikácia: 627007                    

235  €  - cestovné náhrady  /voľby/ 

Zvýšenie výdavku o sumu 900 € u funkčnej klasifikácie 0160, ekon. klasifikácia: 637026                     

900  €  - odmeny a príspevky /voľby/ 

Zvýšenie výdavku o sumu 210 € u funkčnej klasifikácie 0160, ekon. klasifikácia: 637027                      

210  €  - odmeny pracovníkov /voľby/ 

 

2. Úprava kapitálového rozpočtu vo výške 8 000 €, pričom sa nemení celková výška 

rozpočtu obce na rok 2014. 

 

Ako úpravu kapitálových výdavkov 

Zvýšenie výdavku o sumu 8 000 € u funkčnej klasifikácie 01116, ekon. klasifikácia: 717002               

8 000 € rekonštrukcia a modernizácia 

Zníženie výdavku o sumu 8 000 € u funkčnej klasifikácie 0520, ekon. klasifikácia: 717001                  

8 000 €  realizácia nových stavieb 
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3. Úprava finančných operácií rozpočtu vo výške 8 023 €, pričom sa nemení celková výška 

rozpočtu obce na rok 2014. 

 

Ako úpravu príjmových finančných operácií: 

Zvýšenie príjmu o sumu 8 023,11 €, zdroj 131D, ekon. klasifikácia: 453               

8 023,11  € zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 

Zníženie príjmu o sumu  8 000 €, zdroj  131D, ekon. klasifikácia: 454002            

8 000 €  prevod prostriedkov z ostatných fondov obce           

Zníženie príjmu o sumu 23,11 €,  zdroj 46, ekonomická klasifikácia: 454002            

23,11 € prevod prostriedkov z ostatných fondov obce  a ostatných fondov vyšších územných 

celkov 
 

SUMARIZÁCIA v € Rozpočet 2014 Úprava 

Rozpočet  

po 2. úprave 

Rozpočet  

po 3. úprave  

Bežné príjmy 602 106   +12 202 614 308 614 308 

Vlastné príjmy RO s právnou 

subjektivitou 8 000 

 

8 000 8 000 

Bežné výdavky 354 126 + 1 883 356 009 356 009 

Výdavky na prenesené a originálne 

kompetencie 206 300 + 10 319 216 619 216 619 

PREBYTOK BEŽNÉHO 

ROZPOČTU 49 680 

 

49 680 49 680 

Kapitálové príjmy 100 000 

 

100 000 100 000 

Kapitálové výdavky  151 300 

 

151 300 151 300 

SCHODOK KAPITÁL. 

ROZPOČTU 

             

-51 300        

 

-51 300 -51 300 

Príjmové finančné operácie 46 760 

 

46 760 46 760 

Výdavkové finančné operácie 45 140 

 

45 140 45 140 

PREBYTOK  Z FINANČNÝCH 

OPERÁCII  1 620 

 

1 620 1 620 

ROZPOČET CELKOM 0 

 

0 0 

 

Poslanci OZ vzali zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2014 na vedomie. 

 

Opäť starosta požiadal predsedu finančnej komisie, aby podal informácie o zmene rozpočtu obce 

Rozpočtovým opatrením č. 4/2014: 

 

Daniel Dolník uviedol: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 vydané na základe Uznesenia č. 5/2012 zo dňa 28.02.2012, 

ktorým starosta obce mení rozpočet nasledovne: 

 

1. Úprava bežného rozpočtu vo výške 273 €, pričom sa nemení celková výška rozpočtu 

obce na rok 2014. 

 

Ako úpravu bežných príjmov: 

Zvýšenie príjmu o sumu 90 €, ekon. klasifikácia: 292006                          

90 € príjmy z náhrad poistného plnenia 

Zvýšenie príjmu o sumu 183 €, ekon. klasifikácia: 292027                       

183 € iné                                                                      

Zníženie príjmu o sumu 273 €, ekonomická klasifikácia: 133013              

273 € daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
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2.  Úprava kapitálového rozpočtu vo výške 9 000 €, pričom sa nemení celková výška  

rozpočtu obce na rok 2014. 

Ako úpravu kapitálových výdavkov: 

Zvýšenie výdavku o sumu 9 000,00 € u funkčnej klasifikácie 01116, ekon. klasifikácia: 717002     

9 000 €  rekonštrukcia kultúrneho domu 

Zníženie výdavku o sumu 9 000,00 € u funkčnej klasifikácie 0520, ekon. klasifikácia: 717001         

9 000  € realizácia ČOV 
 

 

SUMARIZÁCIA v € 

Rozpočet 

2014 Úprava 

Rozpočet  

po 2. úprave 

 

Rozpočet  

po 3. úprave  

 

Rozpočet  

po 4. úprave 

Bežné príjmy 602 106   +12 202 614 308 614 308 614 308 

Vlastné príjmy RO s právnou 

subjektivitou 8 000 

 

8 000 8 000 8 000 

Bežné výdavky 354 126 + 1 883 356 009 356 009 356 009 

Výdavky na prenesené a originálne 

kompetencie 206 300 + 10 319 216 619 216 619 216 619 

PREBYTOK BEŽNÉHO 

ROZPOČTU 49 680 

 

49 680 49 680 49 680 

Kapitálové príjmy 100 000 

 

100 000 100 000 100 000 

Kapitálové výdavky  151 300 

 

151 300 151 300 151 300 

SCHODOK KAPITÁL. 

ROZPOČTU 

             

-51 300        

 

-51 300 -51 300 -51 300 

Príjmové finančné operácie 46 760 

 

46 760 46 760 46 760 

Výdavkové finančné operácie 45 140 

 

45 140 45 140 45 140 

PREBYTOK  Z FINANČNÝCH 

OPERÁCII  1 620 

 

1 620 1 620 1 620 

ROZPOČET CELKOM 0 

 

0 0 0 

 

Starosta požiadal poslancov OZ, aby vzali zmenu rozpočtu obce rozpočtové opatrenie č. 4/2014 

na vedomie. 

 

Opäť poprosím predsedu finančnej komisie, aby podal informácie o zmene rozpočtu obce 

Rozpočtovým opatrením č. 5/2014: 

 

Zmena rozpočtu obce Rozpočtovým opatrením č. 5/2014  je nasledovná: 

 

1. Úprava finančných operácií rozpočtu vo výške 45 623 €, pričom sa nemení celková 

výška rozpočtu obce na rok 2014. 

Ako úpravu príjmových finančných operácií: 

Zvýšenie príjmu o sumu 45 623 €, zdroj 46, ekon. klasifikácia: 454001                 

45 623 € prevod prostriedkov z rezervného fondu 

 

2.  Úprava kapitálového rozpočtu vo výške 45 623 €, pričom sa nemení celková výška  

rozpočtu obce na rok 2014. 

            Ako úpravu kapitálových výdavkov: 

Zvýšenie výdavku o sumu 10 000,00 € u funkčnej klasifikácie 0460, ekon. klasifikácia: 717001             

10  000 €  realizácia výstavby prechodu pre  chodcov 

 

Zvýšenie výdavku o sumu 10 623,00 € u funkčnej klasifikácie 01116, ekon. klasifikácia: 717002             

10 623 €  rekonštrukcia havarijného stavu vstupného schodišťa obecného úradu                                                                                                                       
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Zvýšenie výdavku o sumu 5 000,00 € u funkčnej klasifikácie 0620, ekon. klasifikácia: 717001              

5 000 €  realizácia nových stavieb /jarok/ 

 

Zvýšenie výdavku o sumu 10 000,00 € u funkčnej klasifikácie 0620, ekon. klasifikácia: 717002              

10 000 €  rekonštrukcia /prekládka plynového potrubia/ 

 

 Zvýšenie výdavku o sumu 10 000,00 € u funkčnej klasifikácie 0460, ekon. klasifikácia: 718007              

10 000 €  rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry - most 

 

Po týchto informáciách vyzval starosta poslancov OZ k pripomienkovaniu. Keďže neboli žiadne 

pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 10/2014 
OZ    s c h v a ľ u j e    zmenu rozpočtu obce Rozpočtový opatrením č. 5/2014 nasledovne: 

 

 

10. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2014 až 2018  

      a rozsah výkonu (úväzku) starostu obce  na celé funkčné obdobie  

      2014 až 2018. 

 
 Starosta oznámil, že poslanci OZ sa nasledovným uznesením zaoberali na pracovnej 

porade a požiadal ich k pripomienkovaniu. Keďže neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu 

návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 11/2014: 

OZ    u r č u j e 

 

SUMARIZÁCIA v € 

Rozpočet 

2014 

 

Úprava 

Rozpočet 

po  

2. úprave 

Rozpočet 

po  

3. úprave  

Rozpočet 

po 

   4. úprave 

 

Úprava 

Rozpočet 

po  

5. úprave 

Bežné príjmy 602 106   +12 202 614 308 614 308 614 308  614 308 

Vlastné príjmy RO s právnou 

subjektivitou 8 000 

 

8 000 8 000 8 000 

  

8 000 

Bežné výdavky 354 126 + 1 883 356 009 356 009 356 009  356 009 

Výdavky na prenesené a 

originálne kompetencie 206 300 + 10 319 216 619 216 619 216 619 

  

216 619 

PREBYTOK BEŽNÉHO 

ROZPOČTU 49 680 

 

49 680 49 680 49 680 

 49 680 

Kapitálové príjmy 100 000 

 

100 000 100 000 100 000  100 000 

Kapitálové výdavky  151 300 

 

151 300 151 300 151 300 +45 623 196 923 

SCHODOK KAPITÁL. 

ROZPOČTU 

             

-51 300        

 

-51 300 -51 300 -51 300 

  

          -96 

923 

Príjmové finančné operácie 46 760 

 

46 760 46 760 46 760 +45 623 92 383 

Výdavkové finančné 

operácie 45 140 

 

45 140 45 140 45 140 

 45 140 

PREBYTOK  Z 

FINANČNÝCH 

OPERÁCII  1 620 

 

1 620 1 620 1 620 

  

47 243 

ROZPOČET CELKOM 0 

 

0 0 0 

  

0 



 13 

I. v súlade s  § 11 ods. 3  písm.  d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  počet 

poslancov Obecného zastupiteľstva obce Diviacka Nová Ves na celé volebné obdobie  

2014 až 2018 v počte 7, 

 

II. v súlade s  § 11 ods. 4 písm. i ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení výkon 

funkcie starostu obce Diviacka Nová Ves na celé funkčné obdobie  v  rozsahu celého 

úväzku. 

 

11.  Rôzne. 

 
Starosta oznámil, že poslanci OZ sa nasledovným uznesením zaoberali na pracovnej 

porade a požiadal ich k pripomienkovaniu. Keďže neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu 

návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 12/2014 

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 (ďalej len „zákon“) plat starostu obce, 

II. s c h v a ľ u j e  

v súlade § 4 ods. 2 zákona zvýšenie platu starostovi obce ustanoveného podľa  § 3 

ods. 1 zákona o  20 % s platnosťou od 1.7. 2014. 

 

Starosta  na záver doplnil, že plat má taký istý, ako v predchádzajúcom roku, bez zvýšenia. 

 

12.   Diskusia.  
 

V diskusii boli zaznamenané nasledovné príspevky: 

 

Margita Baková, bývalá zamestnankyňa ZŠ s MŠ Div. Nová Ves požiadala zapisovateľku        

Gabrielu Mackovú o úpravu v zápisnici z decembra 2013 v jej príspevku, v ktorom vraj 

nepovedala, že ju riaditeľka ZŠ s MŠ prepustila z pracovného pomeru počas PN. 

 

Gabriela Macková, zapisovateľka povedala, že na zasadnutí OZ v decembri 2013 bola diskusia 

veľmi búrlivá, kde sa ľudia prekrikovali, odznelo to tam, ale že to ešte preverí. 

 

Margita Baková sa vyjadrila k podanej sťažnosti na riaditeľku ZŠsMŠ Diviacka Nová Ves a to 

tým, že nedodržala zákonné lehoty pri zaslaní potrebných dokladov na zaevidovanie do 

Sociálnej poisťovne a ÚPSVaR po skončení pracovného pomeru. Z toho dôvodu nedostala 

vyplatené dávky v nezamestnanosti a boli jej zadržane rodinné prídavky na deti. Riaditeľka jej 

mala dať odpoveď do 15.4.2014 

 

PhDr. Róbert Géczy, hlavný kontrolór obce je povedal, že prišlo vyjadrenie so Sociálnej 

poisťovne a ÚPSVaR v budúci týždeň dostane oznámenie o výsledku sťažnosti. 

 

Ing. Pavel Obert, občan sa spýtal, ako je to  s pripravenou kanalizáciou v obci. 

 

Starosta obce mu odpovedal, že naša obec je v aglomerácii s obcou Diviaky nad Nitricou 

a preto sa bude odkanalizovanie obci riešiť spoločne. 

 

Ing. Igor Hanuska, predseda stavebnej komisie dodal, že do projektu odkanalizovania obcí 

Diviacka Nová Ves a Diviaky sa zapojila  StVS, a.s. B. Bystrica. Finančne sa to obce nebude 
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týkať. Kanalizácia obce Diviaky nad Nitricou bude ústiť do ČOV v našej obci. Po realizácii 

prejde spáva kanalizácie do správy StVS. 

Ing. Pavel Obert, občan vyjadril nespokojnosť s článkom 2. Obecných novín, kde predseda 

finančnej komisie píše, že obec získala po nástupe do nového volebného obdobia prázdnu 

pokladňu, čím sa obec stala dlžníkom pri vyplatení záväzkov a takmer sa dostala do  nútenej 

správy. Dodal, že niektorí terajší poslanci boli v poslaneckom zbore aj v minulom období 

a dobre vedia, že štát znižoval obciam podielové dane, platil sa úver na miestnu komunikáciu 

Diely, splácal sa úver so ŠFRB na výstavbu bytoviek a vyplácalo sa veľké odstupné 

predchádzajúcemu starostovi obce pri ukončení funkčného obdobia. Dodal, že obec skončila 

s prebytkom a záverečný účet obce bol schválený, čiže obci nehrozila nútená správa. Finančná 

komisia pozývala aj ostatných poslancov OZ na ich zasadnutie komisie, ale nezúčastňovali sa 

ho. Vedeli o plánoch. 

 

Starosta obce mu odpovedal, že určite si dobre pamätá, že obec mala málo finančných 

prostriedkov a pokladnica bola takmer prázdna. Potrebovala sa riešiť havarijná situácia v obci - 

zatekanie strechy základnej školy a iné veci. Nakoniec sa pristúpilo na rôzne úsporné opatrenia 

v obci a napokon sa podarilo vykonať sa veľa práce. Výsledok hospodárenia je oveľa vyšší ako 

v predchádzajúcom volebnom období. Dodal, že na zasadnutia finančnej komisie boli poslanci 

a starosta pozývaní, ale aj tak si finančná komisia urobila podľa  svojho uváženia. 

 

Ing. Obert sa opätovne spýtal, ako to bude s potokom pred jeho domom. Potok ja celý zanesený 

rôznymi nánosmi, bahnom, bylinami so zemiakov a fazule, vypúšťa sa tam odpadová voda zo 

žúmp. Pri veľkých dažďoch, keď sa z neho vyleje voda, zatopí časť obce Lúky a Dolný koniec. 

Po kosení brehov sa to poriadne nevyčistí a tým sa koryto potôčika zanáša. Z jeho domu má 

stiahnuté zvody do potoka a vtedy boli na hladinou vody vo výške 70 cm. Dnes zvody vôbec 

nevidno. Treba zvolať občanov žijúcich v okolí potoka a vysvetliť im, aby nesypali nič do 

potoka, nezastavali ho žiadnymi prekážkami, aby voda plynule pretekala. Koryto by sa zišlo 

prehĺbiť. 

 

Starosta obce mu dal za pravdu a dodal, že koryto potoka je tak zúžené, že sa na čistenie nedajú 

použiť mechanizmy. Potok sa prostredníctvom mechanizmov vyčistil pri dolnej zastávke od 

pána Gerega po pána Iliaša. 

 

Daniela Štrbáková, poslankyňa OZ povedala, že aj potôčik od Olavca až do dediny je zanesené 

a zarastené, tiež by potreboval poriadne vyčistiť. Dodala, že ona si pri jej dome sama potôčik 

vyčistila. 

 

Peter Iliaš, zástupca starostu obce doplnil, že na brehoch koryta potoka sú postavené rôzne 

stavby a preto vlastníci nedovolia s mechanizmami vstup na pozemky.  

 

Ing. Igor Hanuska povedal, že treba zvolať ľudí a zabezpečiť spoluúčasť pri vyčistení potoka. 

 

Ing. Pavel Obert vyjadril nespokojnosť na situáciu v základnej škole. Rodičia sú nespokojní, 

boja sa vyjadriť a tiež aj zamestnanci školy sa boja vyjadriť. Riaditeľka neustále porušuje 

zákony. Tiež poukázal na neoprávnené prepustenie ekonómky ZŠ s MŠ Aleny Kováčovej. 

Riaditeľka ZŠ s MŠ sa zodpovedá svojou činnosťou starostovi obce a preto sa spýtal, či už nie 

je vhodný čas na personálne zmeny. 

 

Starosta obce mu na otázku personálnej zmeny v ZŠ s MŠ nedal odpoveď, iba dodal, že nie je 

jednoduché riešiť personálne zmeny. Sťažnosť Aleny Kováčovej na riaditeľku ZŠ s MŠ sa 

rieši. 

 

Viera Čajková, občianka prišla obhájiť svoju dcéru Tatianu, ktorá istý čas zastupovala 

ekonómku školy. Vravela, že pracovný úväzok mala na 4 hod. a pracovnú náplň na 8 hodín 
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a preto svoju prácu nestíhala robiť. Mala vyše 600 hod. nadčasov. Chcela aspoň 6 hod. 

pracovný úväzok. Dodala, že na 4 hod. pracovný úväzok nikoho nenájdu.  

 
Starosta obce povedal, že sa škola dala do poriadku, netečie do nej, nakúpilo sa nové zariadenie 

a dodal, že v minulosti finančné prostriedky, ktoré boli určené aj na údržbu školy, boli použité na 

odmeny zamestnancov a materská škola nemala prostriedky na uhlie. 

 

PhDr. Róbert Géczy povedal, že nikoho neteší, že sa prehral súd s pani Kováčovou Môže do práce 

nastúpiť, ale nenastúpila. Účtovníctvo teraz robí niekto iný. Inšpektorát práce poukázal na 

porušovanie zákonov v ZŠ s MŠ, ale riaditeľka sa proti tomu odvolala. Rada školy môže dať návrh 

na ukončenie pracovného pomeru riaditeľky ZŠ s MŠ. 

 

Margita Baková povedala, že rada školy asi nevie, že riaditeľka porušuje zákony. Veď aj medzi 

poslancami sú členovia rady školy, prečo nič neriešia. Napíše teda list aj na radu školy. 

 

Mgr. Jana Masaryková, poslankyňa OZ zareagovala, že nie je v obraze školy, lebo na rade školy sa 

nič takéto neriešilo. 

 

Ing. Pavel Obert pochválil na záver starostu za skrášlenie obce vysadenými okrasnými stromčekmi 

popri hlavnej ceste. 

 

Ivan Kohút, starosta povedal, že najnutnejšie veci v obci sa opravili a teraz je čas riešiť veci aj 

zvonku – skrášlenie okolia obce a podobne. 

 

 

 

13.   Záver. 

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

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 05. 06. 2014 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:       Daniela Štrbáková ...................................... 

 
         Mgr. Mária Kiabová ...................................... 
 

 

                           

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 05. 06. 2014. 

- Záverečný účet obce za rok 2013. 


