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Zápisnica 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Diviacka Nová Ves, konaného dňa 18. 03. 2013.  
 

 

 

Miesto konania: zasadačka kultúrneho domu v Diviackej Novej Vsi  

Čas konania: 18:00 hod. –  19:30 hod. 

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

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

Mgr. Jana Masaryková, p. Daniel Dolník  

Starosta obce: p. Ivan Kohút 

Zástupca starostu obce: p. Peter Iliaš 

Hlavný kontrolór obce (HKO): PhDr. Róbert Géczy  

Zapisovateľka: Gabriela Macková  

Ostatní: 5 

 

 

1.  Otvorenie 
 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves otvoril starosta obce p. 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. Návrh VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva. 

   7. Návrh programového rozpočtu obce na rok 2013. 

   8. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2013. 

   9. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2012. 

 10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. 

 11. Rôzne. 

 12. Diskusia. 

 13. Záver. 

 

viď. Uznesenie č. 1/2013 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
 

Starosta obce určil za zapisovateľku p. Gabrielu Mackovú. Za overovateľov zápisnice 

a uznesení určil p. Daniela Dolníka a p. Ľubomíra Hagaru. 

 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice vzalo OZ na vedomie. 

 

3.  Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta obce  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, a to:  

predseda: p. Ing. Norbert Hrivňák a členovia: Mgr. Mária Kiabova a Mgr. Zdena Knýblová.                    
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Následne požiadal poslancov, aby o návrhu hlasovali. 

 

viď. Uznesenie č. 2/2013 

 

4.   Správa starostu obce o činnosti obecného úradu. 
 

Starosta podal nasledovné informácie, ktoré sa v obci riešili od posledného zasadnutia OZ: 

 

- Kanalizácia v obci, bolo vyvolaných viacero stretnutí a to aj s riaditeľom vodárenskej 

spoločnosti ohľadom kanalizácie v obci. V tomto prípade vás bude vo svojej správe informovať 

predseda stavebnej komisie. 

 

- Viackrát som navštívil MPSVaR ohľadom finančného príspevku na úhradu výdavkov na 

zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi PE-ES, n.o. Diviacka 

Nová Ves. Zatiaľ sa mi veci vyriešiť nepodarilo, preto tieto prostriedky budú poskytnuté 

z rozpočtu obce. Bude to aj predmetom dnešného schvaľovania. Sme medzi šiestimi obcami ktoré 

prostriedky nedostali. Písal som aj ministrovi, ale aj predsedovi ZMOS. Bolo mi povedané, že sa 

hľadá legislatívny spôsob a je možno, možné, že by mohli obce tie prostriedky dostať. No neviem 

to odhadnúť, či to bude, či nebude. 

 

- Ďalej som riešil ZŠ, zosumarizoval  som všetky náležitosti a požiadal o ďalšie prostriedky 

z Ministerstva školstva SR a to na výmenu chýbajúcich podhľadov, dokončenie osvetlenia, 

opravenie omietok a vymaľovanie základnej školy. Podarilo sa mi vybaviť 26.000,- €. Suma 

sumár preinvestovaných finančných prostriedkov za rok 2012 a 2013 bude 127.500,- €. 

 

- K 31. 01. 2013 bol ukončený pracovný pomer s p. Tkáčovou, na jej pracovné miesto bola prijatá 

p. Gebrlínová na 4 hodiny denne. 

 

- Od 01. 04. 2013 obec zamestná p. Matúša Vavru cez ÚPSVaR, kde po dobu deviatich mesiacov 

bude jeho mzda refundovaná ÚPSVaR a na dobu deväť mesiacov ho bude musieť zamestnať obec. 

 

- Obec  si prevažne sama odhŕňala sneh. Družstvo vypomáhalo len dva krát. Na odhŕňaní sme 

ušetrili cca 4.000,- €. Obec zakúpila aj posýpač. 

 

- 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 fašiangov, kultúrnej komisií, slepej ulici, 

muzikantom, členom ZO SZZP v našej obci, futbalistom, ale aj všetkým tým, čo sa akýmkoľvek 

spôsobom pričinili o pekný fašiangoví priebeh. 

 

Stav na účtoch OcÚ k 18. 03. 2013:  

 

- bežný účet VÚB                     70 615,98 € 

- bežný účet PRIMA banka      16 510,66 € 

  disponibilné prostriedky      87 126,64 € 

 

- dotačný účet VÚB                  26 000,97 € 

- rezervný fond                              4 556,83 € 

- garančný fond (nájom bytov)  24 997,38 € 

- sociálny fond                                     188,73 € 

 

Neuhradené záväzky k 31. 01. 2013:  569,32 € v lehote splatnosti  (bez neuhradených splátok za 

multifunkčné ihrisko).      

 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 ich činnosti. 

 

p. Daniel Dolník, predseda finančnej komisie podal nasledovné informácie: 

Komisia zasadala dva krát, kde sa zaoberali možnosťou financovania sociálnych služieb 

neziskovej organizácie PE-ES a preto navštívil so starostom MPSVaR SR v Bratislave. 

                      

Mgr. Mária Kiabová, predsedníčka KKVMaŠ podala tieto informácie: komisia zasadala viackrát, 

kde sa zaoberali organizáciou a prípravou akcií - Uvítanie detí do života- 3. februára a 18. – 19. 

februára - fašiangovanie po obci a pochovávanie basy. Poďakovala všetkým, ktorí sa akokoľvek 

pričinili na príprave a uskutočnení týchto akcií. 

 

Ing. Igor Hanuska, predseda stavebnej komisie podal nasledovné informácie: 

- Kanalizácia v našej obci by sa mala riešiť spoločne s obcou Diviaky nad Nitricou, nakoľko sme 

v spoločnej aglomerácii odkanalizovania obcí. Toto bude predmetom ďalšieho spoločného 

riešenia s obcou Diviaky nad Nitricou.  

 

- Zaoberali sa riešením vyčistenia potoka pretekajúceho cez obec smerom od pekárne po dolnú 

autobusovú zastávku. Čistenie by sa riešilo v rámci protipovodňového opatrenia v zmysle §51j -  

príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na 

riešenie následkov mimoriadnej, kde by sa zamestnali občania našej obce. Uvidí sa, či tento 

príspevok bude možné využiť aj v roku 2013.   

 

Mgr. Jana Masaryková, predsedníčka sociálnej komisie oznámila, že komisia zasadala 1 x, kde sa 

zaoberali plánom činnosti na rok 2013 a analýzou pracovných návykov pracovníkov na aktivačnej 

činnosti 

 

Správu o činnosti komisií pri OZ Diviacka Nová Ves vzalo OZ na vedomie. 

 

 

6.  Návrh VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce  

     na úseku školstva. 

 
Starosta obce dal slovo kontrolórovi obce PhDr. Róbertovi Géczymu, aby predniesol návrh VZN. 

Ten stručne informoval o určení: 

- výšky finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa  

  MŠ, žiaka ŠKD, skutočného stravníka v ŠJ  a na správu školských objektov, 

- účelu a použitia finančných prostriedkov, 

- lehoty na predloženie údajov potrebných na financovanie ŠKD a ŠJ, 

- dňa v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky ZŠ s MŠ, 

- podmienok poskytovanie finančných prostriedkov  na záujmové vzdelávanie detí s trvalým  

  pobytom na území obce v  CVČ. 

 

Po týchto informáciách požiadal starosta predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na  

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 3/2013 

OZ    s c h v a ľ u j e    VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku 

školstva. 
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7.  Návrh programového rozpočtu obce na rok 2013. 

 
Starosta požiadal hlavného kontrolóra obce, aby podal stanovisko k vypracovanému 

programovému rozpočtu obce na rok 2013. Ten sa ujal slova: 

 

Na zasadnutí OZ 18. 12. 2012 som odporučil obecnému zastupiteľstvu v priebehu I. štvrťroka 

2013  doplniť výdavkovú časť rozpočtu o programovú štruktúru (programový rozpočet), čo bolo 

vykonané.  

 Programový rozpočet má podať zjednodušené informácie najmä občanom obce, kde sa 

môžu prehľadne informovať v jeho jednotlivých častiach, aký je tam naplánovaný rozpočet a čo je 

jeho cieľom. Programový rozpočet teda bližšie vyjadruje zámery a ciele obce v jednotlivých 

oblastiach jej života. 
 

 Na záver hlavný kontrolór obce dodal, že programový rozpočet bol v stanovenej lehote 

zverejnený a odporúča takto predložený programový rozpočet schváliť. 
 

Po týchto informáciách požiadal starosta predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na  

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 4/2013 

OZ    s c h v a ľ u j e    programový rozpočet obce Diviacka Nová Ves na rok 2013. 

 

 

8.   Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2013. 
 

Slovo dostal p. Daniel Dolník, predseda finančnej komisie: 

 

 Na základe odpovede MPSVaR SR Bratislava zo dňa 22. 10. 2012 obci neboli poskytnuté 

finančné prostriedky zo ŠR na sociálne služby pre neziskovú organizáciu PE-ES n.o. Diviacka 

Nová Ves pre rok 2013. Z uvedeného dôvodu obec tieto prostriedky poskytne z vlastných zdrojov 

do doby vyriešenia problému na Úrade vlády SR a to formou mesačných splátok.  

 

Po týchto informáciách požiadal starosta predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na  

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 4/2013 

OZ    s c h v a ľ u j e    zmenu rozpočtu obce na rok 2013 nasledovne: 

 

Mení sa zdroj 111 na 41 u bežných výdavkoch u položky 10203 Transfery neziskovej organizácii 

poskytujúcej všeobecne prospešné služby v sume 40 000 €, pričom sa nemení celková výška 

bežných výdavkov. 
 

 Starosta dal opäť slovo predsedovi finančnej komisie, aby informoval o zmene rozpočtu 

obce Rozpočtovým opatrením č. 1/2013: 

 

p. Daniel Dolník informoval:  

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 vydané na základe Uznesenia č. 37/2011 zo dňa 18.04.2011 

starosta obce mení rozpočet nasledovne: 

 

Úprava a rozpis rozpočtu obce pre rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ vo výdavkoch na 

prenesené kompetencie  
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1/ vo výške 6 300 € 

Ako zvýšenie bežných príjmov obce (tuzemské bežné transfery zo ŠR)  a zvýšenie bežných 

výdavkov ZŠsMŠ v rámci bežného rozpočtu na základe 

 oznámenia Obvodného úradu Trenčín odbor školstva o výške normatívnych 

a nenormatívnych prostriedkov : 

č. oznámenia G/2013/001027 zo dňa 28.1.2013: výška normatívnych prostriedkov   90 789 € 

č. oznámenia G/2013/001024 zo dňa 28.1.2013: výška nenormatívnych prostriedkov 1 276 € 

č. oznámenia G/2013/001022 zo dňa 25.1.2013: výška príspevku pre MŠ: 2 558 € 

 oznámenia MF SR (uznesenie vlády č. 52/2013) 

č. oznámenia MF/009010/2013-442 zo dňa 30.1.2013: výška dotácie na zvýšenie platov 971 € 

 

Tuzemské bežné transfery zo ŠR   položka 312    + 6 300 € 

Bežné výdavky oddiel 09121, 09111                     + 6 300 € 

 

SUMARIZÁCIA v € 
 

Rozpočet 2013 
 

Úprava 
 

Rozpočet 
po úprave 

Bežné príjmy 563 776    +6300 570 076 

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 8 000 
 

8 000 

Bežné výdavky 319 216 
 

319 216 

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie 200 000 +6300 206 300 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU 52 560 
 

52 560 

Kapitálové príjmy 400 000 
 

400 000 

Kapitálové výdavky  426 000 
 

426 000 

SCHODOK KAPITÁL. ROZPOČTU 
             
           -26 000        

 
-26 000 

Príjmové finančné operácie 18 370 
 

18 370 

Výdavkové finančné operácie 44 930 
 

44 930 

PREBYTOK  Z FINANČNÝCH OPERÁCII  26 560 
 

26 560 

ROZPOČET CELKOM 0 
 

0 

 
Po týchto informáciách požiadal starosta poslancov OZ, aby Rozpočtové opatrenie            

č. 1/2013  vzali na vedomie. 

 

 

9.  Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2012. 
 

PhDr. Róbert Géczy predložil správu nasledovne: 

 
 V súlade s §18f, odsek (1) písmeno e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Diviacka Nová Ves za rok  2012. 

Rozsah kontrolnej činnosti a plnenie úloh hlavného kontrolóra obce boli v priebehu roka 

2012  v súlade s  § 18d  a  § 18f  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení. Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe schválených plánov kontrolnej činnosti na 

rok 2012 a uznesení OZ. 

 

Kontrolná činnosť: 

- inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce (4x), 

- kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce, 

- kontrola aktuálnosti vybraných VZN a organizačných smerníc obce, 

- kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách, 

- kontrola aktuálnosti vybraných VZN a organizačných smerníc obce, 
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- kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zverejňovanie zmlúv 

faktúr a objednávok), zákona o verejnom obstarávaní v ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves 

 

Plnenie úloh: 

- správy o činnosti a výsledku kontrol (2x). 

- odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011 

- odborné stanoviská k návrhu rozpočtov obce na rok 2012 a rok 2013, 

- návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 a I. polrok 2013, 

- účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OZ 

 

Spolupráca  pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a smerníc obce: 

- VZN obce č. 1/ 2012 o podmienkach držania psov na území obce Diviacka Nová Ves, 

- VZN č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach, 

- VZN obce č. 3/ 2012 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole, 

- VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  a  Zásad poskytovanie darov na reprezentačné, propagačné a sociálne 

účely z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves. 

 

 

Vzdelávanie  (odborné semináre v RVC Nitra): 

- Novela zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch, 

- Zákon č. 582/1994 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO  

- Katastrálny zákon a súvisiace predpisy, ich aplikácia v praxi samospráv, 

- Tvorba VZN k zákonu č. 382/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 

a DSO, 

- Rozpočtové pravidlá verejnej a územnej samosprávy, 

- Obecné byty : majetkovo právny a účtovný pohľad, 

- Novela Zákonníka práce od 1. 1. 2013. 

 

 Po týchto informáciách požiadal starosta poslancov OZ, aby Správu hlavného kontrolóra 

obce o kontrolnej činnosti za rok 2012 vzali na vedomie. 

 

10.    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. 

 
 Starosta informoval, že hlavnému kontrolórovi obce končí 30. 6. 2013 6-ročné volebné 

obdobie a preto je potrebné opäť vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra obce:  

 
Uznesenie č. 6/2013 

OZ    v y h l a s u j e   v zmysle § 18a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu 

hlavného kontrolóra obce Diviacka Nová Ves nasledovne: 

 

- deň konania voľby hlavného  kontrolóra : 17. 06. 2013 

- uzávierka prihlášok:    31. 05. 2013 do 12,00 hodiny 

- deň nástupu do práce:   01. 07. 2013 

- pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 0,1  

- plat podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

- hlavný kontrolór musí byť bezúhonný a mať minimálne úplné stredné vzdelanie, 

- hlavný kontrolór môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť, 

- miesto výkonu práce je obec Diviacka Nová Ves 

 

Zoznam požadovaných dokladov od kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce: 
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- prihláška, 

- profesijný životopis, 

- overený doklad o vzdelaní – minimálne úplné stredné vzdelanie, 

- bezúhonnosť - výpis z registra trestov, originál nie starší ako 3 mesiace ku dňu konania   voľby, 

- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle § 7, zákona NR SR      

  č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 

 

Výhodou bude: 

- prax v oblasti verejnej správy a v kontrolnej činnosti 

- skúška - certifikát kontrolóra vo verejnej správe 

- znalosť právnych predpisov  súvisiacich so správou a hospodárením obce 

- užívateľské ovládania PC, 

 

Prihlášku je potrebné doručiť v zalepenej obálke  poštou alebo osobne na adresu Obecný úrad          

v Diviackej Novej Vsi,  972 24  Diviacka Nová Ves č. 1 najneskôr do 31. 05. 2013 do 12,00 

hodiny s označením „Neotvárať - Voľba HK“ 
 

 

11.  Rôzne. 
 

Keďže do tohto bodu programu nikto nepredložil žiaden návrh alebo riešenie, starosta 

prešiel na ďalší bod rokovania.   

 

12.   Diskusia. 
 

V diskusii boli zaznamenané nasledovné príspevky: 

 

- Jozef Hagara, občan sa spýtal, či obec neplánuje ani tento rok umravniť stromy oproti 

jeho pozemku až po obecný úrad. Sú veľmi veľké a pri silných vetroch sa už lámu konáre. 

Môže sa stať nejaký úraz. 

- Ing. Igor Hanuska, poslanec OZ odpovedal, že by bolo potrebné vypracovať zámer aj s 

finančnými nákladmi a v prípade možnosti to dať odborníkom umravniť. Budú sa s tým na 

stavebnej komisii zaoberať. 

 

- pán Beňo, predseda SD COOP Jednota prišiel s návrhom, opäť prehodnotiť výšku ceny 

pozemku na výstavbu predajne COOP Jednota v našej obci pri základnej škole. Obecné 

zastupiteľstvo navrhlo predaj pozemku za 25,- €/m² s tým, že COOP Jednota na vlastné 

náklady vybuduje prístupovú cestu. S touto cenou COOP Jednota nesúhlasila – bola vysoká. 

Pán Beňo dodal, že občania našej obce túto predajňu v obci chcú, tak prečo to obecné 

zastupiteľstvo nepodporí. 

- Jozef Hagara, občan poznamenal, že COOP Jednota je organizácia v našej obci, ako 

hociktorá iná organizácia, ktorá tiež môže žiadať od obce pozemok. Prečo by sa mal predať 

práve COOP Jednote. V našej obci je dostatok potravín, ktoré zamestnávajú občanov obce, 

majitelia poctivo obci platia dane. Dodal, že nech si uvedomia, koľko museli do svojich 

obchodov investovať financií pri výstavbe a prestavbe. Teraz, ak by prišla do obce COOP 

Jednota, ich obchody budú pomaly v krachu. Už i tak ich pomaly likvidujú veľké 

hypermarkety. Myslí si, že 5 obchodov v obci je postačujúcich. 

- Ľubomír Hagara, poslanec OZ doplnil, že pozemok je lukratívny, je na začiatku obce pri 

hlavnej ceste. Je tam autobusová zastávka, ZŠ, MŠ dve bytovky a inžinierske siete 

s možnosťou napojenia na ČOV. Ak sa obecné zastupiteľstvo dohodne na odpredaji pozemku, 

nech teda opäť dohodne cenu, dá sa vytýčiť a rozparcelovať pozemok a zverejní sa zámer. 

Určite budú aj iní záujemcovia o kúpu. 
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- Božena Uhlárová, občianka dodala, že chápe podnikateľov v obci a ich situáciu 

s veľkými hypermarketmi. Jednota bola pred pár rokmi v takej istej situácii, keď nastúpili 

podnikatelia s potravinami. Postupne museli majetok rozpredávať. Dodala, že naši občania 

COOP Jednotu v obci chcú . 

Na záver sa obecné zastupiteľstvo dohodlo, že sa budú žiadosťou COOP Jednoty 

o opätovné prerokovanie ceny pozemku na výstavbu predajne, zaoberať. 

 

13.   Záver. 

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

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 18. 03. 2013 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:      p. Daniel Dolník  ...................................... 

 
         p. Ľubomír Hagara         ...................................... 
 

 

                           

 

 

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

                                 Ivan Kohút                 

           starosta obce 

 

 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

- Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 18. 03. 2013. 

- VZN obce č. 1/2013 o o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva. 

- Programový rozpočet obce na rok 2013.  

 


