Uznesenia
z XVIII. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Divinke, konaného dňa 14.12.2017
__________________________________________________________
________
Uznesenie č. 1./XVIII.17
OZ berie na vedomie:
7. Určenie zapisovateľa zápisnice Bc. Janu Novosadovú
OZ schvaľuje:
8. Overovateľov zápisnice – Ing. Miksáka a p. Holešu
9. Doplňujúce a pozmeňujúce návrhy programu rokovania OZ
10. Program XVIII. zasadnutia poslancov OZ
za: 6 (Hofericová, Holúbek, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Divinka 14.12.2017
Vypracoval: Bc.Jana Novosadová
Ing.Michal Krško
starosta obce
Uznesenie č. 2./XVIII.17
OZ v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje:
• Prenájom časti pozemku parc. č. CKN 171/1 o výmere 181 m2, zapísaná Okresným úradom
Žilina, katastrálny odborom na LV č. 1076 pre k. ú. Divinka, obec Divinka, okres Žilina
v rozsahu podľa predloženého situačného nákresu, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia od Ing.
Jozefa Solenského za nasledovných podmienok:
• Predmet nájmu sa prenajíma za účelom revitalizácie, zabezpečovania protipovodňovej
ochrany, výstavby nových protipovodňových a vodohospodárskych úprav, opravy
jestvujúcich brehových úprav a zabezpečenia optimálnych prietokových pomerov v zmysle
platnej legislatívy (hlavne zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane
pred povodňami),
• Nájom sa dojednáva na dobu určitú do 31.12.2027,
• Nájomné predstavuje 1,- EUR za celú dobu trvania nájmu.
Príloha č. 1 – Situačný nákres
za: 6 (Hofericová, Holúbek, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Divinka 14.12.2017
Vypracoval: Bc.Jana Novosadová
Ing.Michal Krško
starosta obce

Uznesenie č. 3./XVIII.17
OZ v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje:
• Prenájom časti drobného vodného toku Divina, správcovské číslo toku 502, v hydrologickom
poradí číslo 4-21-07-002 v k. ú. Divinka, obec Divinka, okres Žilina a to v úseku od r. km
0,000 po r. km 0,651 od Slovenskej republiky, v mene a na účet ktorej koná SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, so sídlom Radničné námestie 8, 969 55
Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047 za nasledovných podmienok:
• Predmet nájmu sa prenajíma za účelom realizácie stavby „Preventívne opatrenia a
ochrana pred povodňami v obci Divinka“
• Nájom sa dojednáva na dobu určitú do 31.12.2027,
• Nájomné predstavuje 1,- EUR ročne za celý predmet nájmu.
za: 6 (Hofericová, Holúbek, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Divinka 14.12.2017
Vypracoval: Bc.Jana Novosadová
Ing.Michal Krško

starosta obce
Uznesenie č. 4./XVIII.17
OZ v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje:
• Zmeny vyplývajúce z návrhu dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 03.04.2012,
ktorého predmetom hlavne je:
• Zmena predmetu nájmu podľa čl. II. ods. 1 nájomnej zmluvy z pôvodnej rozlohy 1194 m2 na
výmeru 666 m2, a to konkrétne pozemku CKN parc. č. 81/4 ostatné plochy o výmere 590 m2
a pozemku CKN parc. č. 1283/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2, ktoré vznikli
odčlenením od pôvodných parciel na základe geometrického plánu č. 47766816-116/2017,
ktorý dňa 06.11.2017 vyhotovil Ing. Peter Mičík a autorizačne overila dňa Ing. Mária
Koššútová
• Zmena výšky ročného nájomného podľa čl. IV. ods. 1 nájomnej zmluvy zo sumy 955,20 €
(0,8 € / m2 / rok) na sumu 666 € (1,0 € / m2 / rok),
• Vypustenie možnosti jednostranne zvyšovať nájomné o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým
úradom Slovenskej republiky podľa čl. IV. ods. 1 nájomnej zmluvy.
za: 6 (Hofericová, Holúbek, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Divinka 14.12.2017
Vypracoval: Bc.Jana Novosadová
Ing.Michal Krško

starosta obce

Uznesenie č. 5./XVIII.17
OZ berie na vedomie:
• Správu audítora o overení Konsolidovanej účtovnej závierky a súladu výročnej správy
konsolidovanej s Individuálnou účtovnou závierkou a Konsolidovanou účtovnou závierkou za
rok 2016.
Prílohe č. 2 – Správa audítora
za: 6 (Hofericová, Holúbek, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Divinka 14.12.2017
Vypracoval: Bc.Jana Novosadová
Ing.Michal Krško

starosta obce

Uznesenie č.6./XVIII.17
OZ berie na vedomie:
➢ 8–mu zmenu rozpočtu Obce Divinka vykonanú starostom k 01.11.2017 rozpočtovým
opatrením č. 8 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 Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami obce podľa
prílohy č.1
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods.2 písm. a)
Výdavky
- 9 511,00 €
Výdavky
+ 9 511,00 €
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu
1. Bežné príjmy - 595 975,72 €
2. Kapitálové príjmy - 311 000,00 €
3. Finančné operácie príjmové – 19 128,32 €
4. Bežné výdavky - 547 577,73 €
5. Kapitálové výdavky - 360 373,21 €
6. Finančné operácie výdavkové –17 952,92 €
Celkové príjmy:
926 104,04 €
Celkové výdavky : 925 903,86 €
Príloha č. 3: Zmena rozpočtu vykonaná starostom – rozpočtové opatrenie č. 8/2017
za: 6 (Hofericová, Holúbek, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Divinka 14.12.2017
Vypracoval: Bc.Jana Novosadová
Ing.Michal Krško

starosta obce

Uznesenie č.7./XVII.17
OZ schvaľuje
➢ 9 – tú zmenu rozpočtu obce Divinka k 14.12.2017 rozpočtovým opatrením č. 9 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 finančné prostriedky zo ŠR,
EÚ a z Enviromentálneho fondu podľa prílohy 1.
1. Bežné príjmy - 610 560,21 €
2. Kapitálové príjmy - 35 945,74 €
3. Finančné operácie príjmové – 19 128,32 €
4. Bežné výdavky - 537 612,59 €
5. Kapitálové výdavky - 100 896,83 €
6. Finančné operácie výdavkové –10 952,92 €
Celkové príjmy:
Celkové výdavky :

703 634,27 €
687 462,34 €

Príloha č. 4: Návrh na zmenu rozpočtu OZ č.9/2017 – rozpočtové opatrenie č. 9/2017
za: 6 (Hofericová, Holúbek, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Divinka 14.12.2017
Vypracoval: Bc.Jana Novosadová
Ing.Michal Krško

starosta obce
Uznesenie č. 8./XVIII.17:
OZ prerokovalo:
➢ Návrh VZN č. 1 /2017 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
1) VZN č. 1 /2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Divinka.
Príloha č. 5: VZN č. 1 /2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Divinka.
za: 6 (Hofericová, Holúbek, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Divinka 14.12.2017
Vypracoval: Bc.Jana Novosadová
Ing.Michal Krško

starosta obce

Uznesenie č. 9./XVIII.17:
OZ berie na vedomie
2) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k dokumentu Rozpočet obce Divinka na
rok 2018 a výhľadovo na roky 2019 – 2020
• Viacročný rozpočet na roky 2019 - 2020 v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
OZ schvaľuje
• V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy neuplatňovanie programu obce – teda bez Programového rozpočtu pre rok
2018
• Rozpočet obce Divinka s poukazom na bod vyššie spracovaného v zmysle § 9 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na rok 2018.
Príloha č. 6: Návrh rozpočtu Obce Divinka na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019-2020
za: 6 (Hofericová, Holúbek, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Divinka 14.12.2017
Vypracoval: Bc.Jana Novosadová
Ing.Michal Krško

starosta obce

Uznesenie č. 10./XVIII.17:
OZ schvaľuje:
• Použitie rezervného fondu obce Divinka v zmysle § 15, ods.2 Zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vo výške 7 306,00 € na :
➢ Splátky investičného úveru č. 029 515 obce Divinka
za: 6 (Hofericová, Holúbek, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Divinka 14.12.2017
Vypracoval: Bc.Jana Novosadová
Ing.Michal Krško

starosta obce

Uznesenie č. 11./XVIII.17:

OZ schvaľuje
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. Polrok 2018
OZ poveruje
• Hlavnú kontrolórku obce vykonať kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej
činnosti na I. polrok 2018
Príloha č. 7: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. Polrok 2018
za: 6 (Hofericová, Holúbek, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Divinka 14.12.2017
Vypracoval: Bc.Jana Novosadová
Ing.Michal Krško

starosta obce
Uznesenie č. 12./XVIII.17
OZ v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje:
• kúpu pozemku registra „C“ parc. č. 1258/6 ostatné plochy o výmere 13 m2 v k. ú.
Divinka, obec Divinka, okres Žilina vo výlučnom vlastníctve (v podiele 1/1) Ing. Suhela
Mourtadu, rod. Mourtada, ktorá vznikla odčlenením z pozemku registra „C“ parc. č.
1258/4 ostatné plochy o výmere 282 m² na základe geometrického plánu č. 80/2017 zo
dňa 05.12.2017, ktorý vyhotovila Anna Panoušková dňa 05.12.2017 a autorizačne overil
dňa 05.12.2017 Ing. Juraj Rosinčin za kúpnu cenu najviac vo výške do 30,- € /m2 do
výlučného vlastníctva obce Divinka.
OZ poveruje:
• starostu obce zapracovať výdaj do rozpočtu v roku 2018
• vykonať všetky právne úkony súvisiace s nadobudnutím majetku obce v zmysle
uznesenia
za: 6 (Hofericová, Holúbek, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Divinka 14.12.2017
Vypracoval: Bc.Jana Novosadová
Ing.Michal Krško

starosta obce

Uznesenie č. 13./XVIII.17

OZ v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje:
•

kúpu pozemku registra „C“ parc. č. 476/12 zastavané plochy a nádvoria ostatné plochy
o výmere 4m2 v k. ú. Divinka, obec Divinka, okres Žilina vo výlučnom vlastníctve (v
podiele 1/1) Margity Špiriakovej rod. Melišová, ktorá vznikla odčlenením z pozemku
registra „C“ parc. č. 476/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 211 m² na základe
geometrického plánu č. 80/2017 zo dňa 05.12.2017, ktorý vyhotovila Anna Panoušková
dňa 05.12.2017 a autorizačne overil dňa 05.12.2017 Ing. Juraj Rosinčin za kúpnu cenu
najviac vo výške do 30,- €/m2 do výlučného vlastníctva obce Divinka.

OZ poveruje:
• starostu obce zapracovať výdaj do rozpočtu v roku 2018
• vykonať všetky právne úkony súvisiace s nadobudnutím majetku obce v zmysle
uznesenia
za: 6 (Hofericová, Holúbek, Ing. Miksák, Ing. Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Divinka 14.12.2017
Vypracoval: Bc.Jana Novosadová
Ing.Michal Krško

starosta obce

Uznesenie č. 14./XVIII.17

OZ schvaľuje:
- v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP – P01 –
SC111 -2016 – 10/91 zo dňa 09.01.2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a
článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“,
Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej
pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej
blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo
životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej
len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského
28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra
životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s
názvom: Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka, kód projektu ITMS2014+:
310011B562.
OZ poveruje:
-

starostu obce podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú
blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa podľa
Zmluvy o poskytnutí NFP.

za: 6 (Holúbek, Hofericová, Ing. Miksák, Mikurda, Ing.Molko, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Divinka 14.12.2017
Vypracoval: Bc.Jana Novosadová

Ing.Michal Krško

starosta obce
Uznesenie č. 15./XVIII.17
OZ berie na vedomie:
➢ Informácie starostu obce
➢ Pripomienky poslancov OZ

za: 6 (Holúbek, Hofericová, Ing. Miksák, Mikurda, Ing.Molko, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Divinka 14.12.2017
Vypracoval: Bc.Jana Novosadová
Ing.Michal Krško

starosta obce

