Divinka 25.09. 2017
POZVÁNKA
Starosta Obce Divinka Ing. Michal Krško v zmysle § 13 ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva
v poradí XVII. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Divinke, ktoré sa uskutoční dňa
29.09. 2017 o 18:00 hodine na Obecnom úrade v Divinke
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Darovania pozemku obci
5. Rozpočtové opatrenie
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

Ing. Michal Krško
starosta obce

Doplnenie programu
6. Schválenie účelového úveru
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Zápisnica
zo XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Divinke, konaného dňa 29. 9. 2017 v zasadačke OÚ
Divinka.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení neprítomní: p. Holúbek – poslanec a p. Ing. Šuteková – hlavný kontrolór obce
Program :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Darovanie pozemku obci
5. Rozpočtové opatrenie
6. Schválenie účelového úveru
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Divinke otvoril starosta obce Ing. Michal Krško, privítal
prítomných.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa starosta určil Bc. Janu Novosadovú a za overovateľov zápisnice p. Holeša
a Ing.Miksáka.

3. Schválenie programu rokovania OZ
Starosta oboznámil prítomných s programom XVII. Zasadnutia poslancov OZ a s jeho doplňujúcim
a pozmeňujúcim návrhom programu rokovania OZ a následne dal hlasovať.
Uznesenie č. 1./XVII.17
OZ berie na vedomie:
• Určenie zapisovateľa zápisnice Bc. Janu Novosadovú
OZ schvaľuje:
• Overovateľov zápisnice – Ing. Miksáka a p. Holešu
• Doplňujúce a pozmeňujúce návrhy programu rokovania OZ
• Program XVII. zasadnutia poslancov OZ
za: 7 (Hájny, Hofericová, Holeša, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

4. Darovanie pozemku obci
Ide o darovanie časti podielu pozemku EKN č.959 - orná pôda v k.ú.Divinka od PhDr. Michaely
Ďurajkovej v prospech obce. Ide o cca 73m2. Pozemok sa nachádza vedľa komunikácie z druhej
strany oproti p.Ďurajkovej – viď príloha č.1. Poslanci uvedený návrh schválili.
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Uznesenie č. 2./XVII.17
OZ prerokovalo:
• Darovanie časti pozemku z EKN č.959 v k.ú. Divinka, orná pôda o výmere 1/64 z 4670 m2
(73,00 m2) od Mgr. Michaely Ďurajkovej, bytom Divinka - Lalinok 42, 013 31 Divina v
prospech obce Divinka.
OZ schvaľuje:
• Prijatie daru - časti pozemku z EKN č.959 v k.ú. Divinka, orná pôda o výmere 1/64 z 4670
m2 (73,00 m2) od Mgr. Michaely Ďurajkovej, bytom Divinka - Lalinok 42, 013 31 Divina v
prospech obce Divinka.
za: 6 (Hájny, Hofericová, Holeša, Ing. Miksák, Ing. Molko, Ťažký) proti: 0 zdržal sa: 1 (Mikurda)
5. Rozpočtové opatrenia
➢ Rozpočtové opatrenia schválené starostom
Poslancom OZ boli predložené spracované rozpočtové opatrenia č. 5 a č. 6, kde bol upravený
rozpočet starostom obce v rozsahu jeho kompetencií. Jednalo sa o presunutie niektorých položiek
rozpočtu. OZ rozpočtové opatrenia č. 5 a č. 6 zobralo na vedomie. Ďalej bolo predložené
rozpočtové opatrenie č. 7 o ktorom starosta podrobnejšie informoval a poznamenal, že toto
rozpočtové opatrenie je potrebné schváliť OZ.
Uznesenie č.3./XVII.17
OZ berie na vedomie
• 5–tu zmenu rozpočtu Obce Divinka vykonanú starostom k 30.06.2017 rozpočtovým
opatrením č. 5 v súlade s ustanovením § 14 ods.1 a ods.2 zákona č. 583 / 2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a nadväzne na Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Divinka
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods.2 písm. a)
Výdavky

- 6 650,00 €

Výdavky

+ 6 650,00 €

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu
1. Bežné príjmy - 605 620,08 €
2. Kapitálové príjmy - 311 000,00 €
3. Finančné operácie príjmové –369 748,32 €
4. Bežné výdavky - 548 258,68 €
5. Kapitálové výdavky - 711 070,43 €
6. Finančné operácie výdavkové –22 252,92 €
Príloha č. 2: Zmena rozpočtu vykonaná starostom – rozpočtové opatrenie č.5/2017
Celkové príjmy:

1 286 368,40 €
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Celkové výdavky :

1 281 582,03 €

za: 7 (Hájny, Hofericová, Holeša, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.4./XVII.17
OZ berie na vedomie
• 6–tu zmenu rozpočtu Obce Divinka vykonanú starostom k 02.08.2017 rozpočtovým opatrením
č. 6 v súlade s ustanovením § 14 ods.1 a ods.2 zákona č. 583 / 2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nadväzne na Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Divinka
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods.2 písm. a)
Výdavky

- 8 184,00 €

Výdavky

+ 8 184,00 €

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu
1. Bežné príjmy - 605 620,08 €
2. Kapitálové príjmy - 311 000,00 €
3. Finančné operácie príjmové – 369 748,32,00 €
4. Bežné výdavky - 548 258,68 €
5. Kapitálové výdavky - 711 070,43 €
6. Finančné operácie výdavkové –22 252,92 €
Príloha č. 3: Zmena rozpočtu vykonaná starostom – rozpočtové opatrenie č.6/2017
Celkové príjmy:

1 286 368,40 €

Celkové výdavky :

1 281 582,03 €

za: 7 (Hájny, Hofericová, Holeša, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.5./XVII.17
OZ schvaľuje
• 7 – mu zmenu rozpočtu obce Divinka k 29.09.2017 rozpočtovým opatrením č. 7 v súlade s
ustanovením § 14 ods.1. a ods. 2 zákona č. 583 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rámci
ktorej boli zapojené do rozpočtu obce účelovo určené aj finančné prostriedky zo ŠR podľa
prílohy č. 4.
1. Bežné príjmy - 595 975,72 €
2. Kapitálové príjmy - 311 000,00 €
3. Finančné operácie príjmové –369 748,32,00 €
4. Bežné výdavky - 549 077,73 €
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5. Kapitálové výdavky - 709 493,21 €
6. Finančné operácie výdavkové –17 952,92 €
Príloha č. 4: Návrh na zmenu rozpočtu OZ č.7/2017 – rozpočtové opatrenie č. 7/2017
Celkové príjmy:

1 276 724,04 €

Celkové výdavky :

1 276 532,86 €

za: 7 (Hájny, Hofericová, Holeša, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

6. Schválenie úveru pre projekt cezhraničnej spolupráce SR - PL
P. starosta pripomenul OZ schválený europrojekt, ktorý bol podaný v roku 2016 v rámci výzvy
cezhraničnej spolupráce SR-PL, kde máme schválených 65 179,92 Eur, z toho je 5% spoluúčasť
obce. Tento projekt je potrebné zrealizovať do konca roka 2018.
Nakoľko financovanie prebieha tak, že najskôr je potrebné projekt zaplatiť a až následne nám budú
finančné prostriedky vrátené, navrhuje toto riešiť formou prekleňovacieho úveru vo výške max.
65 000 Eur, kedy toto bude hradené z neho a po refundácii financií bude úver ihneď vyplatený.
Uznesenie č.6./XVII.17
OZ berie na vedomie:
• Informáciu starostu o schválení projektu Divinka a Spytkowice, Zvyšujeme atraktivitu
pohraničia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014-2020
OZ berie na vedomie
• Stanovisko hlavného kontrolóra obce Divinka k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania
OZ schvaľuje:
• Prijatie účelovo určeného úveru na financovanie projektu Divinka a Spytkowice, Zvyšujeme
atraktivitu pohraničia vo výške maximálne 65 200,00 Eur, ktorý bude zabezpečený vlastnou
zmenkou obce.
OZ poveruje:
• Starostu obce vykonať všetky úkony súvisiace s prijatím úveru
za: 7 (Hájny, Hofericová, Holeša, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

7. Rôzne
➢ Informácie starostu
Starosta informoval poslancov OZ:
− Cintorín v Lalinku – urobené oporné múry, dlažba, osadenie kríža, bude sa robiť vŕtaná
studňa a oplotenie druhá etapa.
− Zberný dvor –oplotenie spravené, pod váhu je potrebné urobiť základ + asfalt
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− Chodník medzi Divinkou a Lalinkom – robí sa projektová dokumentácia
− Asfaltovanie ciest – bude v Divinke a v Lalinku aj časť pri škôlke a k cintorínu v Lalinku
− Vodovod Lalinok
− Potoky Divinka – pripravuje sa žiadosť
− Odstránenie skládky – do konca októbra musí byť zrealizované, čaká sa na podpis zmluvy
s ministerstvom
− Kamerový systém – na zberný dvor + ústredňa na úrade pre ďalších 16 kamier
− Šport
− Akcie, ktoré sa udiali v obci - Uličkový turnaj, Staroslovanská Divinka, dôchodcovia boli
v Pieninách, turisti na Sivom vrchu,
− Akcie, ktoré nás v obci čakajú – Posedenie so staršími obyvateľmi, Ondrejovské hody
− Rozvoz stravy pre dôchodcov – záujem o rozvoz vo väčšej miere nebol
8. Diskusia
P. Mikurda žiada osloviť p. Ardamicu ohľadne husí, ktoré sú voľne pustené po ceste a deti sa ich
boja. P. starosta prisľúbil p. Ardamicu upozorniť.
P. Hájny mal otázku čo s križovatkou na hlavnej ceste zo Žiliny do Bytče – Dohoda bola, že výkroj
ani ostrovček sa riešiť nebude. Riešenie je namontovanie zvodidiel a starosta prisľúbil riešenie
v tejto veci.
Uznesenie č.7./XVII.17
OZ berie na vedomie:
➢ Informácie starostu obce
➢ Pripomienky poslancov OZ
za: 7 (Hájny, Hofericová, Holeša, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

9. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí OZ a následne zasadnutie ukončil.

V Divinke, dňa 29.09.2017
Zapisovateľ: Bc. Jana Novosadová
Overovatelia: Holeša Róbert
Ing. Miksák Ján

Ing. Michal Krško
Starosta obce
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