Zápisnica
z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Divinke, konaného dňa 9.12.2016 na OÚ v Divinke
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce
5. Rozpočet obce na roky 2017-2019
6. Voľba hlavného kontrolóra obce
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 Ing.Molku.

a za overovateľov navrhol Ing.Miksáka

3. Schválenie programu rokovania OZ
Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu a následne dal hlasovať .
Uznesenie č.1./XIII.16
OZ berie na vedomie:
• zapisovateľa zápisnice Zuzanu Faltínovú
OZ schvaľuje:
• overovateľov zápisnice – Ing.Miksák a Ing.Molko
• program XIII. zasadnutia poslancov OZ
za: 7 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce
Starosta obce v krátkosti oboznámil poslancov s návrhom VZN, ktoré je predmetom schvaľovania.
Nakoľko uvedené VZN už bolo prerokované na pracovnom stretnutí poslancov, požiadal ich aby
pripomienky a doplnenia, ktoré majú predniesli. Poslanci k uvedenému nemali žiadne pripomienky.
Starosta dal následne hlasovať o VZN.
Uznesenia č. 2./XIII.16:
OZ prerokovalo:
• Návrh VZN č. 4 /2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Divinka.

OZ schvaľuje
• VZN č. 4 /2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Divinka.
za: 7 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

5. Rozpočet obce na roky 2016-2018
Starosta obce v krátkosti oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na
roky 2018 a 2019. Nakoľko tento návrh už bol prerokovaný na pracovnom stretnutí poslancov,
požiadal ich aby pripomienky a doplnenia, ktoré majú predniesli. Poslanci k uvedenému nemali
žiadne pripomienky. Starosta dal následne hlasovať o schválení rozpočtu.
Uznesenie 3./XIII.16:
OZ prerokovalo:
• Návrh finančného rozpočtu obce na roky 2017-2019
OZ schvaľuje
• Finančný rozpočet obce na rok 2017
OZ berie na vedomie:
• Rozpočet na roky 2018-2019
za: 7 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

6. Voľba hlavného kontrolóra obce
Starosta otvoril bod k tomuto programu, kde na úvod informoval poslancov OZ o tom, že o túto
funkciu sa uchádzal iba jeden kandidát. Zároveň prítomných oboznámil, že bola zriadená komisia na
otváranie obálok a vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov na túto funkciu. Táto na svojom
zasadnutí dňa 9.12.2016 skonštatovala, že Ing.Elena Šuteková splnila všetky podmienky. Následne
starosta udelil slovo Ing.Elene Šutekovej. Tá vo svojom príhovore sa predstavila, uviedla, že funkciu
HK vykonáva aj v ďalších obciach a preto je jej táto problematika blízka, čo by chcela využiť aj
v prospech obce Divinka. Zároveň požiadala o súhlas OZ, že môže túto funkciu vykonávať aj
v iných obciach ako aj vykonávať inú zárobkovú činnosť, či byť členom riadiacich, kontrolných
orgánoch iných právnických osôb. Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky a dotazy, starosta
dal hlasovať o návrhu na uznesenie. Toto bolo jednohlasne schválené. Po hlasovaní Ing.Elena
Šuteková poďakovala za dôveru a že sa teší na spoluprácu. Starosta poďakoval HK Ing.Solenskému
za prácu a činnosť v tejto funkcií a do ďalšieho života poprial veľa zdravia a šťastia.
Uznesenie č. 4./XIII.16:
OZ konštatuje:
• uznesením č. 5./XII.16 zo dňa 16.9.2016 obecné zastupiteľstvo obce Divinka vyhlásilo
voľby hlavného kontrolóra obce na deň 9.12.2016,
• starosta obce Divinka dňom 18.10.2016 zverejnil vyhlásenie voľby hlavného konrolóra na
úradnej tabuli obce, v obecnej televízií a na internetovej stránke obce,
• do voľby hlavného kontrolóra sa prihlásili uchádzači: Ing. Elena Šuteková, ktorá odovzdala
svoju písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi v lehote stanovenej vo vyhlásení voľby
a splnila podmienky na účasť vo voľbe hlavného kontrolóra obce Divinka

OZ volí:
• v súlade s § 18 ods. 1, a § 18a ods. 1, ods. 3 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. Ing.Elenu
Šutekovú na funkciu hlavného kontrolóra obce Divinka na 6 rokov.
• Funkčné obdobie novo zvoleného hlavného kontrolóra začína dňom 22.12.2016, ktorý je
určený ako deň nástupu do práce.
OZ schvaľuje:
• v zmysle § 18c ods. 1 až 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, plat hlavného kontrolóra obce Divinka vo výške 204,- € mesačne
OZ berie na vedomie:
• že plat hlavného kontrolóra obce upraví každý nasledujúci kalendárny rok pri zmene
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky zamestnávateľ v súlade s ustanovením §18c
ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s platnosťou k 01. 01. príslušného roka.
OZ súhlasí:
• že zvolená hlavná kontrolórka môže vykonávať činnosť hlavného kontrolóra pre viaceré obce
a iné činnosti – teda vykonávať inú zárobkovú činnosť ako aj byť členom riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť a tento súhlas je prijatý v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení
OZ žiada:
• starostu obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu
v najneskôr deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného
kontrolóra
OZ pripomína:
• zvolenému hlavnému kontrolórovi, že podľa § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov je povinný deklarovať svoje majetkové
pomery do 30 dní od ustanovenia do funkcie hlavného kontrolóra a následne vždy do 31.
marca každého kalendárneho roka.
za: 7 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

7. Rôzne
➢ Úver na dofinancovanie verejného osvetlenia
Starosta informoval podrobne o projekte Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Nakoľko nebol
vyplatený celý úver na tento projekt, je potrebné tento pretransformovať na dlhodobý úver. Starosta
navrhol splatnosť 6 rokov. Po diskusií s uvedeným poslanci OZ súhlasili.

Uznesenie č.5./XIII.16
OZ prerokovalo:
• Zmenu Zmluvy o Municipálnom úvere – Eurofondy (B) č. 02/025/15 na dlhodobý
termínovaný úver vo výške 43 835 Eur so splatnosťou na 6 rokov poskytnutého zo strany
Prima banky Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11, IČO: 31 575 951, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok
v príslušnej úverovej zmluve, na projekt „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Divinka“.
OZ schvaľuje:
• Zmenu Zmluvy o Municipálnom úvere – Eurofondy (B) č. 02/025/15 na dlhodobý
termínovaný úver vo výške 43 835 Eur so splatnosťou na 6 rokov poskytnutého zo strany
Prima banky Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11, IČO: 31 575 951, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok
v príslušnej úverovej zmluve, na projekt „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Divinka“.
za: 7 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

➢ Informácie starostu
Starosta informoval poslancov o nasledovnom
- Žiadosť občanov o ošetrenie lipy na cintoríne v Divinke – podaná žiadosť o stanovisko na
ŽP, ošetrenie musí vykonať odborne spôsobilá osoba, vykonanie v prvý mesiacoch 2017
a financované z rozpočtu obce.
- O schválenom projekte na zberný dvor
- O schválenom projekte vyhliadková veža
- O plánovanej cyklotrase Žilina smer Bytča prechádzajúcej cez našu obec – investícia ŽSK
- O procese žiadosti na prestavbu OÚ
- Biologicky rozložiteľný odpad – nedodržanie zákona, potreba vyplnenia dotazníka, ktorý
bude súčasťou Informačníka, potreba aktivity poslancov
- Kašteiľ – vyrovnávka terénu ŽSK
- Príprava projektu regulácie potoka Divinka
- Coop jednota – rekonštrukcia objektu
- Obecná kniha
- Podanie projektu na opravu ČOV pri Bytovkách – enviromentálny fond
- Plán akcií
- Zrealizované práce v roku 2016 – vyhodnotenie
Uznesenie č.6./XIII.16
OZ berie na vedomie informácie starostu obce o:
• Žiadosti občanov o ošetrenie lipy na cintoríne v Divinke
• Schválenom projekte na zberný dvor
• Schválenom projekte vyhliadková veža
• Plánovanej cyklotrase Žilina smer Bytča prechádzajúcej cez našu obec – investícia ŽSK

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procese žiadosti na prestavbu OÚ
Biologicky rozložiteľnom odpade
Kaštieľ Divinka – vyrovnávka terénu ŽSK
Príprava projektu regulácie potoka Divinka
Coop jednota – plánovaná rekonštrukcia objektu
Obecnej knihe
Podaní projektu na opravu ČOV pri Bytovkách – enviromentálny fond
Pláne akcií na rok 2017
Zrealizovaných prácach v roku 2016 – vyhodnotenie

za: 7 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

8. Diskusia
V diskusií nevystúpil nikto
9. Záver.
Starosta poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí OZ, poprial príjemné vianočné sviatky a do
Nového roku zaželal všetkým veľa zdravia, šťastia a veľa dobrých rozhodnutí. Následne zasadnutie
OZ ukončil.

V Divinke, dňa 9.12.2016
Zapisovateľ : Zuzana Faltínová

Overovatelia : Ing. Jozef Molko
Ing.Ján Miksák

Ing. Michal Krško
starosta obce

