Zápisnica
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Divinke, konaného dňa 9.6.2015 na OÚ v Divinke.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Záverečný účet obce 2014
5. Prevádzkový poriadok MI
6. Modernizácia káblovej televízie
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Divinke otvoril starosta obce Ing. Michal Krško, privítal
všetkých prítomných.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa starosta obce určil Zuzanu Faltínovú
a p.Holúbka.

a za overovateľov navrhol p.Hajného

3. Schválenie programu rokovania OZ
Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu a následne dal hlasovať .
Uznesenie č. 1./ IV.15
OZ berie na vedomie:
• zapisovateľa zápisnice Zuzanu Faltínovú
OZ schvaľuje:
• overovateľov zápisnice – p.Hajného, p.Holúbka
• program IV. zasadnutia poslancov OZ
za: 8 (Hajný,Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

4. Záverečný účet obce 2014
Starosta obce oboznámil prítomných so záverečným účtom obce Divinka za rok 2014 a zároveň ich
oboznámil so stanoviskom audítora. Následne svoje stanovisko predniesol hlavný kontrolór, ktorý
navrhol schváliť uznesenie tak ako bolo navrhnuté a taktiež bolo schválené aj použitie rezervného
fondu.
Uznesenie č.2./IV.15
OZ berie na vedomie:
• správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
• správu audítora za rok 2014.
OZ schvaľuje:
• Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

• použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 787
EUR.
za: 8 (Hajný,Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.3./IV.15
OZ schvaľuje:
• použitie celkového rezervného fondu za minulé roky vo výške 12 384€ na úhradu
kapitálového výdavku – Výstavba MŠ – splátky.
za: 8 (Hajný,Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

5. Prevádzkový poriadok MI
Nakoľko doteraz nebol schválený prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Lalinku, starosta
predložil návrh tohto poriadku. Poslanci k uvedenému návrhu nemali žiadne pripomienky.
Uznesenie č.4./IV.15
OZ prerokovalo:
• Návrh Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska v Lalinku
OZ schvaľuje:
• Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Lalinku
za: 8 (Hajný,Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

6. Modernizácia káblovej televízie.
Starosta oboznámil poslancov, že v súčasnosti je káblová televízia majetkom obce a prevádzkuje ju
na základe zmluvy o prevádzkovaní TES media. Rozvody sú vedené koaxiálnym káblom, čo
v dnešnej dobe začína byť trochu problém. Z toho dôvodu sa plánuje náhrada vedenia a to optickými
káblami. V prvej etape by to bolo prepojenie medzi Divinkou a Lalinkom + horná ulica v Divinke,
nakoľko v tejto časti sú už teraz problémy so signálom. Tieto optokáble by bolo možné využiť aj na
ďalšie veci – napr,kamerový systém a pod. Tento návrh bol riešený medzi obcou Divinka, Tes media
a Divina, pričom na samotnej realizácií by sa podieľali všetci. Následne starosta oboznámil
poslancov s výškou finančných prostriedkov, ktoré to bude vyžadovať, pričom financie na práce by
boli vyplatené v jednej splátke a náklady za materiál na základe zápočtov. Nasledovala diskusia
k uvedenému. Po jej skončení prebehlo hlasovanie, kde poslanci jednohlasne súhlasili s touto
investíciou.
Uznesenie č.5./IV.15
OZ berie na vedomie:
• Informácie starostu obce o možnosti rekonštrukcie obecnej káblovej televízie
OZ schvaľuje:
• Rekonštrukciu obecnej káblovej televízie podľa predloženého návrhu v spolupráci s obcou
Divina a spoločnosťou TES media, s.r.o
za: 8 (Hajný,Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

7. Rôzne
➢ Kronika obce
Starosta obce privítal na zasadnutí OZ Mgr.Mikušovú, ktorá bola na toto OZ prizvaná nakoľko
doteraz odmietala priniesť na obecný úrad Kroniku obce, hoci tá je majetkom obce. Následne dal
starosta slovo Mgr.Mikušovej, aby všetkých poslancov oboznámila so stavom Obecnej kroniky, kde

Mgr.Mikušová povedala, že na kronike stále pracuje a postupne ju dopisuje avšak vzhľadom k tomu,
že mala rodinné problémy nemala dostatok priestoru sa jej venovať. Ďalej povedala, že starosta obce
jej neposkytol priestory na písanie kroniky, preto ju mala doma a taktiež nemala priestor, kde by
mohla mať uloženú kroniku. Vo svojom prejave sa sťažovala, že jej neboli poskytované žiadne údaje
o ktoré žiadala a že tieto jej neposkytovali ani členovia komisie, ktorej je predsedkyňou a že tieto si
musela zháňať. Ďalej povedala, že počas predchádzajúceho starostu sa pravidelne zúčastňovala
zasadnutí OZ a dávala schvaľovať zápisy. Poslanci sa medzitým oboznamovali s Pamätnou knihou,
ktorú Mgr.Mikušová priniesla na OZ. Následne si vzal slovo p.starosta, ktorý podrobne informoval
o činnosti obecnej kronikárky ako aj so všetkými úkonmi, ktoré boli vykonané na to aby
Mgr.Mikušová odovzdala a predložila Kroniku na obecný úrad, tak ako to vyplývalo zo schváleného
uznesenia OZ. Prítomných oboznámil s listom, ktorý napísala Mgr.Mikušová, kde píše o dôvodoch
pre ktoré neodovzdala kroniku. V liste píše, že kroky starostu obce vyvolávajú napätie a stresové
situácie – strosta odpovedal, že nechce nič iné, len aby si Mgr.Mikušová plnila povinnosti Obecnej
kronikárky. Od jeho nástupu nepredložila kroniku obce ani žiadne zápisy na schválenie, hoci tak má
robiť každý rok. Taktiež nerešpektovala Uznesenie OZ z roku 2011 podľa ktorého mala predložiť na
ďalšie OZ tieto zápisy na schválenie. Ďalej sa v liste sťažuje, že jej neboli poskytnuté priestory na
OÚ na jej činnosť. Starosta jej povedal, že Mgr.Mikušová ani raz nepožiadala o ich poskytnutie
a taktiež nebol problém vytvoriť jej priestor na odkladanie potrebných dokumentov týkajúcich sa
Kroniky, ba naopak starosta ju sám vyzýval na ich preloženie na OÚ. Mgr.Mikušová potvrdila, že
o tieto priestory nežiadala.Ďalej píše, že predtým bola pravidelne pozývaná na zasadnutia OZ ako aj
podujatia k čomu jej starosta odpovedal, že prešiel všetky zápisnice z OZ z minulosti a za
posledných 20 rokov sa zúčastnila na 3 zasadnutiach z toho na jednom v roku 2011. Ďalej bolo
v liste písané, že jej členovia komisie pre spoluprácu neposkytujú informácie. Starosta odpovedal, že
predsa predsedkyňou komisie je ona sama a ona je zodpovedná za činnosť tejto komisie a nie
starosta obce. Ďalej chcela vedieť ako sú vynakladané finančné prostriedky na vedenie kroniky.
Starosta odpovedal, že od roku 2011 neboli na vedenie kroniky vynaložené žiadne finančné
prostriedky, nakoľko nebol žiadny dôvod, pretože nebola v tomto smere vykonávaná žiadna činnosť.
Mgr.Mikušová povedala, že ona mala náklady na písacie potreby, kde je starosta odpovedal, že
o náhradu týchto nákladov nikdy nepožiadala. Vynakladanie finančných prostriedkov na právne
služby – starosta k tomuto prečítal uznesenie OZ, kde bolo uvedené, že má využiť všetky zákonné
prostriedky na vrátenie kroniky. Nakoľko nepomohli listy, výzvy na jej vydanie, taktiež bol o pomoc
požiadaný aj archív, ale taktiež neúspešne, celú vec sme postúpili na zastupovanie advokátovi.
Na záver starosta konštatoval, že voči Mgr.Mikušovej nemá osobný spor a nepochybuje o jej
odbornosti avšak doteraz v tomto smere nebola doložená žiadna činnosť a dokonca bolo odmietnuté
aj predloženie kroniky ako aj ostatných dokumentov. Konštatoval, že aj v Pamätnej knihe, ktorú
predložila na toto OZ chýba mnoho údajov, zápisov.
Následne otvoril diskusiu. Pani Hofericová požiadala Mgr.Mikušovú aby predložila aj Kroniku,
ktorú píše od roku 2010, načo povedal, že ju má doma a nemá ju dopísanú. Pani Hofericová
povedala, že nie je problém skočiť pre ňu a požiadala ju aby ju priniesla. Následne bol tento bod OZ
prerušený a Mgr.Mikušová odišla spoločne s p.Holúbkom a p.Hofericovou pre túto Kroniku.
Následne OZ pokračovalo ďalším bodom.
• Potvrdenie účasti obce v občianskom združení verejno-súkromného partnerstva
Starosta informoval prítomných, že v súčasnosti sme členmi občianskeho združenia MAS Javorníky
– Hričov, ktoré zastrešuje 14 obcí Divina, Divinka, Dlhé Pole, Svederník, Hôrky, Bitarová, Brezany,
Ovčiarsko, Paština Závada, Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Dolný Hričov, Kotešová, Veľké
Rovné , predsedom ktorého je starosta obce Divinka. Toto OZ vzniklo z dôvodu možnosti získania
finančných prostriedkov z EÚ. Aby sme mali väčšiu možnosť byť úspešný po rokovaniach toto OZ
rozširujeme o ďalších 12 obcí Hvodznica, Štiavnik, Jablonové, Súľov-Hradná, Petrovice, Kolárovice,

Predmier, Maršová-Rašov, Hlboké, Makov, Vysoká nad Kysucou, Korňa a mestá Turzovka a mesto
Bytča. Z toho dôvodu je potrebné schváliť schváliť v každom OZ tieto zmeny, ktoré vyplývajú zo
stanov. Po diskusií poslanci navrhnuté uznesenie schválili.
Uznesenie č.6./IV.15
OZ potvrdzuje:
• uznesenie č. 6 /X.12 zo dňa 30.3.2012 (OZ schvaľuje: Členstvo v občianskom združení
„MAS Pre rozvoj mikroregiónov Javorníky – Hričov“)
OZ schvaľuje
• účasť obce Divinka v občianskom združení verejno-súkromného partnerstva
OZ berie na vedomie
• zmenu názvu občianskeho združenia verejno-súkromného partnerstva z pôvodného názvu
„Miestna akčná skupina pre rozvoj mikroregiónov Javorníky – Hričov“ skrátený názov
„MAS Javorníky-Hričov“
• nový názov: Miestna akčná skupina Zem Palatína Thurzu „MAS Zem Palatína Thurzu“
OZ poveruje:
• starostu obce zastupovať obec v občianskom združení verejno-súkromného partnerstva
Miestna akčná skupina Zem Palatína Thurzu „MAS Zem Palatína Thurzu“
za: 6 (Hajný, Holeša, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa:0

• Prenájom pohostinstva v KD Lalinok.
Starosta informoval poslancov OZ, že v súčasnosti ukončil prevádzku pohostinstva v KD Lalinok
p.Martiniak, nakoľko na jeho prevádzkovaní nebol ziskový. Voči obci mu zostal dlh vo výške
936,85€. Preto sa začal hľadať nový nájomca s tým, že tento by prevzal jeho záväzky a taktiež by
vykonával aj správu multifunkčného ihriska a Kultúrneho domu. Ohľad sme brali aj na to, aby bol
predpoklad, že toto pohostinstvo bude vykonávať svoju činnosť podľa pravidiel a nie tak ako doteraz
(viaceré sťažnosti občanov). Po dlhšom hľadaní, keď nikto neprejavoval záujem tento prejavil
p.Šikulinec. Starosta vyjadril presvedčenie, že vzhľadom na skúsenosti s ním pri pomoci pri konaní
obecných akcií je vysoký predpoklad, že toto zariadenie bude fungovať tak ako má. Taktiež
informoval poslancov, že zámer prenajať tieto priestory bol vyvesený aj na úradnej tabuly. Starosta
navrhol prenajať tieto priestory ako prípad hodný osobitého zreteľa. Následne starosta otvoril
diskusiu. Na OZ sa vrátil p.Holúbek a p.Mikušová. P.Hajný sa pýtal, či by nebolo lepšie aby
p.Martiniak zaplatil dlžobu, na čo mu starosta odpovedal, že väčšia istota bude, keď toto zaplatí
p.Šikulinec, nakoľko by sa mohlo stať, že tento dlh by sme museli vymáhať súdnou cestou. Ďalej sa
diskusia viedla okolo výšky nájomného, kde starosta obce navrhol vzhľadom k tomu, že p.Šikulinec
bude vykonávať aj správu KD a MI 30 € mesačne. Pán Holúbek ako aj pán Miksák sa vyjadrili, že
táto cena je adekvátna, pretože v prvom rade je potrebné, aby pohostinstvo fungovalo a slúžilo pre
občanov a až neskôr ak to bude všetko fungovať môžeme tento nájom, prehodnotiť. Potom sal
starosta hlasovať.
Uznesenie č.7./IV.15
OZ určuje:
• v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom nebytových priestorov a to:

- zasadačka o výmere 49,35 m2
- vedľajšia miestnosť o výmere 14,10 m2
- sklad o výmere 3,9 m2
- sociálne zariadenie o výmere 7,55 m2
nachádzajúcich sa v stavbe – Kultúrny dom so súpisným číslom 114 postavenej na parcele
983/2 zastavené plochy a nádvoria o výmere 320 m2 zapísanej Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 379 pre k. ú. Divinka, obec Divinka, okres Žilina
za účelom prevádzkovania pohostinstva na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.7. 2015 za cenu
30,00 EUR mesačne (bez energií), pričom výšku nájomného je možné každoročne
jednostranne zo strany obce zvyšovať o mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských
cien, ktorá bola zverejnená Štatistickým úradom SR s tým, že energie bude nájomca uhrádzať
podľa skutočnej nameranej spotreby pre Jaroslava Šikulinca, s miestom podnikania Lalinok
51, 013 31 Divinka, IČO: 45 695 792 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Odôvodnenie:
Dňa 14.9.2010 bola uzatvorená medzi obcou Divinka a Ladislavom Martiniakom – Hostinec
LM, s miestom podnikania 013 31 Divina 1, IČO: 33 856 796 zmluva o nájme, ktorej
predmetom bol prenájom nebytových priestorov a to
- zasadačka o výmere 49,35 m2
- vedľajšia miestnosť o výmere 14,10 m2
- sklad o výmere 3,9 m2
- sociálne zariadenie o výmere 7,55 m2
nachádzajúcich sa v stavbe – Kultúrny dom so súpisným číslom 114 postavenej na parcele
983/2 zastavené plochy a nádvoria o výmere 320 m2 zapísanej Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 379 pre k. ú. Divinka, obec Divinka, okres Žilina
(ďalej len „zmluva o nájme“).
Zo zmluvy o nájme zostali medzi obcou Divinka a Ladislavom Martiniakom nevysporiadané
záväzky vo výške 936,85 EUR z titulu neuhradeného nájomného, pričom Jaroslav Šikulinec,
s miestom podnikania Lalinok 51, 013 31 Divinka, IČO: 45 695 792 ako nový záujemca
o nájom nebytových priestorov sa zaviazal za Ladislava Martiniaka jeho záväzky voči obci
Divinka uhradiť. Navyše, Jaroslav Šikulinec sa zaviazal bezodplatne vykonávať dohľad
a správu Kultúrneho domu ako aj priľahlého multifunkčného ihriska a to aj v čase mimo
otváracích hodín pohostinstva, nakoľko býva v blízkosti, čo umožní efektívne a praktické
využívanie oboch zariadení.
Výška nájomného je stanovená v súlade s § 9a ods. 9. zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a to vo výške, za akú sa v súčasnosti na tom istom resp.
obdobnom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel porovnateľné nebytové
priestory.
Vzhľadom k tomu, že ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa vzťahujú aj na
prenechanie majetku obce do nájmu a nie je potrebné uskutočniť prenájom nebytových
priestorov podľa § 9a ods. 1 tohto zákona, obec môže uplatniť § 9a ods. 9 písm. c) zákona o
majetku obcí, t.z. uplatniť prípad hodný osobitného zreteľa.
Podľa stanoviska Ministerstva financií SR zo dňa 12.8.2009 zákon o majetku obcí
nekonkretizuje prípady hodné osobitného zreteľa, ale malo by ísť o prípady, kedy by bolo
neprimerane tvrdé postupovať podľa § 9a od.1, alebo by tým vznikli neprimerane vysoké
náklady.
S prihliadnutím na vyššie uvedené, s ohľadom špecifickú požiadavku obce zabezpečiť správu
a dohľad nad kultúrnym domom ako aj multifunkčným ihriskom nie je možné predpokladať,
že o nájom nebytových priestorov by za týchto podmienok prejavili záujem aj ďalší

uchádzači. Navyše, vynaloženie finančných prostriedkov na organizovanie obchodnej
verejnej súťaže alebo iného postupu predpokladaného zákonom o majetku obcí by vzhľadom
k výške nájomného nebolo hospodárne, účelné a efektívne.
OZ schvaľuje:
• prenájom nebytových priestorov a to:
- zasadačka o výmere 49,35 m2
- vedľajšia miestnosť o výmere 14,10 m2
- sklad o výmere 3,9 m2
- sociálne zariadenie o výmere 7,55 m2
nachádzajúcich sa v stavbe – Kultúrny dom so súpisným číslom 114 postavenej na parcele
983/2 zastavené plochy a nádvoria o výmere 320 m2 zapísanej Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 379 pre k. ú. Divinka, obec Divinka, okres Žilina
za účelom prevádzkovania pohostinstva na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.7.2015 za cenu
30,00 mesačne (bez energií) s tým, že energie bude nájomca uhrádzať podľa skutočnej
nameranej spotreby pre Jaroslava Šikulinca, s miestom podnikania Lalinok 51, 013 31
Divinka, IČO: 45 695 792. Výšku nájomného je možné každoročne jednostranne zo strany
obce zvyšovať o mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien, ktorá bola zverejnená
Štatistickým úradom SR.
za: 7 (Hajný, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

➢ Kronika obce – pokračovanie
Na rokovanie OZ sa vrátila aj p.Hofericová a OZ pokračovalo. Vzhľadom k tomu, že Mgr.
Mikušová priniesla na OZ Kroniku obce starosta pokračoval v prerušenom bode a požiadal o jej
predloženie k nahliadnutiu poslancom OZ. Po jej nahliadnutí požiadal starosta poslancov o ich
stanovisko a názor k jej vedeniu. Ing.Molko sa vyjadril, že táto je spracovaná vo veľmi slabom
stave, keď je spracované veľmi krátke obdobie. Podobne sa vyjadrila aj p.Hofericová a podobný
názor mali aj ostatní poslanci. Vzhľadom k uvedenému starosta dal hlasovať o odvolaní Obecnej
kronikárky Mgr.Mikušovej, kde boli za jej odvolanie 3 poslanci a ostatní sa hlasovania zdržali.
Následne požiadal starosta obce poslancov o návrhy ako sa bude ďalej pokračovať vo vedení
kroniky. Ing.Miksák navrhol aby sa dal Mgr.Mikušovej nejaký čas na jej doplnenie a dopísanie cca 3
mesiace a následne sa uvidí, či je Mgr.Mikušová schopná viesť Kroniku obce. Takto predložené
podklady predloží ihneď po vyžiadaní na Obecný úrad. K tomuto názoru sa pridali aj ostatní
poslanci. Mgr.Mikušová s týmto súhlasila a sľúbila, že doplní Obecnú kroniku podľa požiadaviek
poslancov. Zároveň však požiadala, aby mohla mať k dispozícií podklady z OÚ. Starosta odpovedal,
že s tým nemá problém, ale musí napísať čo potrebuje a zamestnanci obce jej to pripravia.
Uznesenie č.8./IV.15
OZ odvoláva:
• Mgr.Mikušovú z funkcie Obecnej kronikárky.
za: 3 (p.Hofericová, Holúbek, Ing.Molko,) proti: 0

zdržal sa: 5 (Hajný, Holeša, Ing. Miksák, Mikurda, Ťažký)

Uznesenie č.9./IV.15
OZ berie na vedomie:
• Informácie Mgr.Mikušovej o stave a vedení kroniky
• Informácie a stanoviská starostu obce k spôsobu vedenia kroniky
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0
Uznesenie č.10./IV.15

zdržal sa: 0

OZ ukladá:
• Mgr.Mikušovej kompletne doplniť a dopísať Kroniku obce v termíne do 3 mesiacov
a následne ju predložiť na obecný úrad.
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0
zdržal sa: 0
➢ Získané dotácie z Envirofondu
Starosta informoval prítomných o získaných dotáciách z enviromentálneho fondu kde sme získali
finančné prostriedky vo výške 34040,90 € na výmenu všetkých okien a dverí na Kultúrnom dome
v Lalinku. Podmienkou je naša spoluúčasť vo výške 5%, z celkovej výšky žiadosti, t.j. 1791,63 €.
Výmena okien musí byť zrealizovaná do konca augusta 2015. Poslanci sa k uvedenému vyjadrili, že
v tomto prípade nie je o čom rozprávať a jednohlasne uvedené schválili.
Uznesenie č.11./IV.15
OZ berie na vedomie:
• Informácie starostu obce o získaných dotáciách z envirofondu
OZ schvaľuje:
• 5% spolufinancovanie projektu „Výmena okien a dverí na objekte Kultúrneho domu
v Lalinku“, ktorý bol podaný na Enviromentálny fond.
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

➢ Výzvy na verejné osvetlenie a kamerové systémy
Starosta informoval poslancov o výzve na verejné osvetlenie a kamerové systémy z fondov
Európskej únie. Je však neisté, či sa to ešte bude dať realizovať nakoľko toto je potrebné to
realizovať do konca roka 2015. Tak ako pri všetkých projektoch je však potrebná 5% spoluúčasť.
Poslanci sa vyjadrili, že ak to bude možné treba sa o tieto prostriedky uchádzať.
Uznesenie č.12./IV.15
OZ schvaľuje:
• Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Divinka“, ktorý je realizovaný „obcou Divinka“,
• zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci
OZ poveruje:
• starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s podaním žiadosti na verejné
osvetlenie
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.13./IV.15
OZ schvaľuje:
• Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí na realizáciu
projektu „Kamerový systém obce Divinka“, ktorý je realizovaný „obcou Divinka“,
• zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci
OZ poveruje:

• starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s podaním žiadosti na kamerový
systém
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

➢ Aktualizácia PHSR
Starosta oboznámil poslancov s potrebou aktualizovať PHSR a následne ich oboznámil
s aktualizáciami. Poslanci s uvedeným súhlasili.
Uznesenie č.14./IV.15
OZ prerokovalo:
• Aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Divinka na rok 2015
OZ schvaľuje:
• Aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Divinka na rok 2015
za: 8 (Hajný,Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0
zdržal sa: 0
➢ Sťažnosť Mgr.Anny Grandtnerovej
Starosta predložil poslancom na OZ doručenú sťažnosť Mgr.Anny Grantnerovej k neoprávnenému
vstupu na pozemok. Následne informoval poslancov o krokoch ktoré podnikol k riešenie sťažnosti,
t.j. ústne upozornenie firmy realizujúcej Reguláciu vodného toku(Erpos) na uvedenú sťažnosť
a zatiaľ bolo dohodnuté, že v tejto časti sa zatiaľ nebude pokračovať v regulácií. Nakoľko toto je
kompetencií firmy a sú za to zodpovedný starosta navrhuje zaslať im upozornenie na to aby stavbu
realizovali v zmysle projektovej dokumentácie a na pozemkoch Obce. S uvedeným poslanci
súhlasili.
Uznesenie č.15./IV.15
OZ berie na vedomie:
➢ Sťažnosť Mgr.Anny Grandtnerovej
OZ poveruje:
➢ Starostu obce listom upozorniť firmu na sťažnosť Mgr.Gartnerovej a upozorniť ju na
dodržiavanie projektovej dokumenácie.
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

➢ Uloženie buniek na vodnom toku ako aj na Obecnom pozemku.
Starosta informoval, že počas regulácie vodného toku bolo zistené, že na vodnom toku v Lalinku pri
Jednote sú umiestnené na vodnom toku dve Unimobunky, ktoré patria Mgr.Gartnerovej. Tieto z časti
ležia na pozemku, ktorý patrí Obci Divinka. Obec Divinka neeviduje žiadnu nájomnú zmluvu ani
povolenie na umiestnenie týchto buniek v tomto mieste. Poslanci sa k uvedenému vyjadrili, že
pokiaľ sú tieto umiestnené na obecnom pozemku je potrebné toto riešiť s majiteľom buniek
a v prípade, že sú skutočne na obecnom pozemku tieto dať odstrániť.
Uznesenie č.16./IV.15
OZ berie na vedomie
• Informáciu starostu obce o nelegálnom umiestnení unimobuniek Mgr.Gartnerovej na
obecnom pozemku
OZ poveruje:
• Starostu obce v prípade, že sú bunky uložené na obecnom pozemku riešiť ich odstránenie,
resp. hľadať iné riešenie.
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

➢ Získané dotácie z Nadácie Pontis
Starosta obce informoval o tom, že sme získali z Nadácie Pontis 3000€ na opravu fasády na Kaplnke
v Divinke, ale že bude potrebné pravdepodobne ďalšie finančné prostriedky na dokončenie jej
opravy, cca vo výške 2000€. Poslanci uvedené zobrali na vedomie a súhlasili s opravou ako aj
dofinancovaním prostriedkov z rozpočtu obce. Uvedené je však potrebné riešiť so stavebnou
komisiou.
Uznesenie č.17./IV.15
OZ berie na vedomie:
• Informáciu starostu obce o získanej dotácie z Nadácie Pontis.
OZ schvaľuje:
• Dofinancovanie opravy z rozpočtu obce cca 2000€
OZ ukladá:
• Stavebnej komisií hľadať vhodné riešenie opravy Kaplnky.
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

➢ Rozpočtové opatrenie
Starosta predložil poslancom návrh na zmennu rozpočtu, kde podrobne informoval o jednotlivých
zmenách. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.
Uznesenie č.18./IV.15
OZ prerokovalo:
• Návrh rozpočtového opatrenia č.6 – OZ 02/2015
OZ schvaľuje:
• Rozpočtové opatrenie č. 6 – OZ 02/2015
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

➢ Informácie starostu obce
Starosta obce informoval o:
- Vybudovaní prístrešku na ihrisku v Divinke
- Priebehu regulácie vodných tokov
- Výstavbe nájomných bytov
- Plánovaných akciách
Uznesenie č. 19./ IV.15
OZ berie na vedomie:
• Informácie starostu obce o činnosti vykonanej od posledného OZ
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

7. Diskusia
Do diskusie sa prihlásil p.Pilát, ktorý sa pýtal, kedy sa bude opravovať cesta k nemu. Na čo mu
starosta odpovedal, že bude záležať na finančných prostriedkoch, ale že je to v pláne. Ďalej mal
pripomienku, že skalka pri.p.Holešovi bráni v rozhľade pri výjazde na cestu na čo mu starosta
odpovedal, že on si to nevšimol. Ostatní poslanci taktiež v tomto nevidia problém. Ďalej mal
pripomienku ku skládke dreva, že sa odtiaľ vyváža blato pri zvoze. Starosta povedal, že toto budú
riešiť pri vzájomnom stretnutí Urbárskych spoločenstiev s Obecnou radou, ktoré sa plánuje.

Pán Mikurda mal pripomienku k zlému koseniu trávy na Hôrke, starosta prisľúbil nápravu. Pán
Holúbek mal pripomienku ku psom od p.Gorelčíka, ktoré sa stále pohybujú po ceste, starosta
povedal, že ich upozorní.
Uznesenie č. 20./ IV.15
OZ berie na vedomie:
• Pripomienky p.Piláta, Mikurdu a Holúbka
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

8. Záver.
Starosta poďakoval všetkým poslancom OZ za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

V Divinke, dňa 9.6.2015
Zapisovateľ : Zuzana Faltínová
Overovatelia : Ľubomír Hajný
Richard Holúbek

Ing. Michal Krško
starosta obce

