Zápisnica
z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Divinke, konaného dňa 21.03.2018 v zasadačke
OÚ Divinka
_______________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení neprítomní: Hajný Ľubomír - poslanec
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Štatút obce prerokovanie a schválenie
5. VZN Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Divinka
7. Dodatok č.1 k VZN č.2/2015 o ostatných poplatkoch za služby a prenájmy obecného majetku
8. Darovanie pozemku od p. Hrabovského a p. Hrabovskej
8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
10. Investičné akcie 2018 – návrh na financovanie
11. Projekt preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Divinka - preschválenie
12. Výzva na rekonštrukciu a výstavbu hasičských zbrojníc
13. Rozpočtové opatrenia
14. Rôzne
15. Diskusia
16. 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 obce určil Bc. Janu Novosadovú a za overovateľov zápisnice p. Ing. Molka
a p. Ing. Miksáka

3. Schválenie programu rokovania OZ
Starosta oboznámil prítomných s programom XIX. zasadnutia poslancov OZ a dal návrh na
doplnenie programu nasledovne:
14. Kúpa pozemku od Ing. Trabelssieho
Bod Rôzne bude pokračovať v číslovaní číslom 15 a ostatné body sa v číslovaní budú posúvať.
Následne dal hlasovať.
Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili a schválili doplnený program.
Uznesenie č. 1./XIX.18
OZ berie na vedomie:
• Určenie zapisovateľa zápisnice Bc. Janu Novosadovú
OZ schvaľuje:
• Overovateľov zápisnice – Ing.Molka a Ing.Miksáka
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• Program XIX. zasadnutia poslancov OZ vrátane doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov ako
celok
za: 7(Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Mikurda, Ing. Molko, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

4. Štatút obce
Pán starosta v krátkosti oboznámil prítomných so Štatútom obce, ktorý mali poslanci v podkladoch
na OZ. Poslanci uvedený dokument schválili bez výhrad.
Uznesenie č. 2./XIX.18
OZ prerokovalo:
• Návrh Štatútu obce Divinka
OZ schvaľuje:
• Štatút obce Divinka
za: 7 (Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Mikurda, Ing. Molko, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2018
Starosta predložil OZ návrh VZN č. 1/2018 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Divinka. Vzhľadom na to, že došlo k viacerým zmenám v zákonoch bolo potrebné tieto zásady
aktualizovať. Sú pripravené novým VZN. K zásadným zmenám v zásadách nedošlo. S uvedeným
VZN poslanci súhlasili a následne schválili.
Uznesenie č. 3./XIX.18:
OZ prerokovalo:
• Návrh VZN č. 1 /2018 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Divinka
OZ schvaľuje
• VZN č. 1 /2018 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Divinka
za: 7(Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Mikurda, Ing. Molko, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Starosta predložil OZ návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. Taktiež došlo
k niektorým zmenám v zákonoch, bolo potrebné aktualizovať tieto zásady a tie sú pripravené
novými. Kompetencie a limity stanovené v zásadách ostávajú nezmenené.
Uznesenie 4./XIX.18:
OZ prerokovalo:
• Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Divinka
OZ schvaľuje
• Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Divinka
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za: 7(Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Mikurda, Ing. Molko, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Prerokovanie a schválenie dodatku č.1 k VZN č. 2/2015
Starosta predložil OZ návrh dodatku č.1 k VZN č.2/2015 o ostatných poplatkoch za služby
a prenájmy obecného majetku a zároveň OZ oboznámil s jeho obsahom. V dodatku sú doplnené nové
položky, ktoré sme doteraz nemali (napr. poplatok za použitie miešačky, centrála, dodávka Citroen
Jumper so šoférom atď.). Poslanci postupne prešli jednotlivé sadzby a následne tento dodatok
schválili.
Uznesenie 5./XIX.18:
OZ prerokovalo:
• Návrh dodatku č.1 VZN č. 2 /2015 o ostatných poplatkoch za služby a prenájmy obecného
majetku
OZ schvaľuje
• VZN č. 2 /2015 o ostatných poplatkoch za služby a prenájmy obecného majetku.
za: 7(Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Mikurda, Ing. Molko, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

8. Darovanie pozemku od PaedDr. Hrabovského a Mgr. Hrabovskej
Starosta informoval, že ide o darovanie pozemku, ktorý sa nachádza pred p. Kočitým a to časť od
zastávky po oplotenie p.Švaňu, nie celý ale iba časť, ktorá zachádza do cesty a kúsok na prípadné
vybudovanie chodníka. Išlo by o napojenie chodníka, ktorý budeme realizovať od zastávky smerom
do obce. Ide o 51 m2 z parcely CKN 192 vedený na LV 1143, kde sú vlastníkmi p. Hrabovský
s manželkou. Poslanci s uvedeným po krátkej diskusii súhlasili.
Uznesenie č. 6./XIX.18
OZ prerokovalo:
• Darovanie pozemku CKN č.192/3 v k. ú. Divinka, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51
m2 ktorý vznikol na základe geometrického plánu č.82/2017, ktorý vyhotovila Anna
Panoušková, dňa 6.12.2017 a úradne overila 15.12.2017 Ing. Božena Harvancová od PaedDr.
Mariána Hrabovského bytom Pittsburgská 1673/15, Žilina a Mgr. Jany Hrabovskej rod.
Hančinovej, Trenčianska 1584/9 Žilina.
OZ schvaľuje:
• Darovanie pozemku CKN č.192/3 v k. ú. Divinka, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51
m2 ktorý vznikol na základe geometrického plánu č.82/2017, ktorý vyhotovila Anna
Panoušková dňa 6.12.2017 a úradne overila 15.12.2017 Ing. Božena Harvancová od PaedDr.
Mariána Hrabovského bytom Pittsburgská 1673/15, Žilina a Mgr. Jany Hrabovskej
rod.Hančinovej, Trenčianska 1584/9 Žilina.
za: 7(Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Mikurda, Ing. Molko, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0
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9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
Starosta dal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Elene Šutekovej, ktorá OZ oboznámila so správou o
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017.

Uznesenie 7./XIX.18:
OZ berie na vedomie:
• Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Divinka za rok 2017
za: 7(Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Mikurda, Ing. Molko, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

10. Investičné akcie 2018 – návrh na financovanie
Starosta informoval OZ, že je potrebné doriešiť financovanie rozhľadne, kde musíme najskôr celú
investičnú akciu zaplatiť a potom nám na základe žiadosti prídu financie – ide o tzv. refundáciu. Tak
ako bolo v minulosti predjednané obec by zobrala preklenovací úver vo výške 65 179,92 €, ktorý by
bol iba na tento projekt. Hlavná kontrolórka obce prikladá svoje stanovisko pred prijatím tohto úveru
a súčasne OZ so stanoviskom oboznámila.
Uznesenie č. 8./XIX.18
OZ berie na vedomie:
• stanovisko hlavného kontrolóra pred prijatím úveru do výšky 65 179,92,- € na dofinancovanie
potrieb obce - prefinancovanie schváleného projektu z EÚ v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020,
OZ schvaľuje:
• Podľa príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
prijatie úveru vo výške 65 179,92 Eur poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s.,
so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina. Slovenská republika, IČO:31575951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline. Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na
dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania mikroprojektu: „Zvyšovanie
atraktivity pohraničia“ s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva podľa Rozhodnutia Výboru pre
mikroprojekty č.8 zo dňa 7.12.2016, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko-Slovensko 2014-2020.
za: 7(Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Mikurda, Ing. Molko, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

Ďalej starosta informoval, že vzhľadom na plánované investície - ide najmä o opravu komunikácií,
prefinancovanie knihy, bytovka (je potrebné rátať vlastné zdroje na siete, spevnené plochy,
zateplenie úradu a pod.), taktiež realizácie, ktoré sa budú realizovať s našimi zamestnancami
(dokončenie cintorína v Lalinku, chodník Divinka a pod.), kúpy pozemkov, starosta navrhuje, aby
obec prijala úver vo výške 50 000 €, ktorým by obec tieto investície zafinancovala. A tak by sa
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vytvorila rezerva na účte pre prípad nepredvídateľných situácií. Úver by bol formou kontokorentu.
K uvedenému predložila svoje súhlasné stanovisko aj hlavná kontrolórka obce. Po diskusii poslanci
s uvedeným návrhom súhlasili.
Uznesenie č. 9./XIX.18
OZ berie na vedomie:
• stanovisko hlavného kontrolóra pred prijatím Municipálneho úveru – Univerzál do výšky
50.000,- € na dofinancovanie potrieb obce
OZ schvaľuje:
• Podľa príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) úveru vo výške 50 000,00 Eur
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina.
Slovenská republika, IČO:31575951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline. Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
• že, v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho
výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého
úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec
je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05.
daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou
výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver
zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
za: 7(Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Mikurda, Ing. Molko, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

11. Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Divinka
Starosta informoval, že tento projekt sme už schvaľovali, ale v zmysle podmienok výzvy je potrebné
doložiť presnú výšku spolufinancovania. Celkové náklady na projekt sú 994598,88 € z čoho 5%
musí financovať obec, čo predstavuje 49729,94 €. K žiadosti už sú všetky povolenia a po tomto
schválení už bude všetko k podaniu projektu na MŽP.
Uznesenie č. 10./XIX.18
OZ schvaľuje:
• Predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia s kódom
OPKZP-PO2_SC11-2017-21 projektu s názvom „Preventívne opatrenia a ochrana pred
povodňami v obci Divinka“.
• zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
5% zo sumy 994598,88 eur, čo predstavuje sumu 49729,94 €.
OZ poveruje:
• starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s podaním žiadosti o NFP projektu
s názvom Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Divinka.
za: 7(Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Mikurda, Ing. Molko, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

5

12. Výzva na rekonštrukciu a výstavbu hasičských zbrojníc
Starosta informoval, že dňa 20.2.2018 vyšla výzva Ministerstva vnútra, kde je možné získať 30 000
eur na výstavbu hasičskej zbrojnice resp. rekonštrukciu jestvujúcej. V minulosti obec požiadala
o pridelenie nového hasičského vozidla a prívesného vozíka, kde podľa informácií by mali byť tieto
opäť prerozdeľované. Aby ho bolo kde umiestniť je potrebná zbrojnicú. Sú dve možnosti, buď
zrekonštruovať jestvujúce priestory v KD, kde je stolárstvo a tam ju umiestniť, alebo vybudovať
novú. Je možnosť takúto zbrojnicu vybudovať z kontajnerového systému, ktorá by stála podľa
cenovej ponuky 46 000 € + vybudovanie spevnenej plochy, čo by bolo pre obec asi 25 000 €
dofinancovanie. Starosta navrhoval umiestniť zbrojnicu hneď vedľa nového zberného dvora v areáli,
ktorý ma v prenájme p.Badiar. Poslanci súhlasili s výstavbou novej zbrojnice.
Uznesenie č. 11./XIX.18
OZ schvaľuje:
• Podanie žiadosti na Výstavbu budovy Hasičskej zbrojnice kontajnerového systému v obci
Divinka v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR, Prezídia hasičského a záchranného zboru
v Bratislave.
• Minimálne 5% spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov ako aj financovanie zvyšných
nákladov na stavbu nad rámec dotácie z vlastných prostriedkov obce.
za: 7(Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Mikurda, Ing. Molko, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

13. Rozpočtové opatrenia
➢ Rozpočtové opatrenie schválené starostom
Starosta informoval OZ o rozpočtových opatreniach 1 a 2, kde bol upravený rozpočet starostom
obce v rozsahu jeho kompetencií. Jednalo sa o presunutie niektorých položiek rozpočtu.
Uznesenie č. 12./XIX.18
OZ berie na vedomie
• 1–vú zmenu rozpočtu Obce Divinka vykonanú starostom k 05.01.2018 rozpočtovým opatrením
č. 1 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 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Divinka
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods.2 písm. a)
Výdavky

- 5 866,00 €

Výdavky

+ 5 866,00 €

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu
1. Bežné príjmy - 576 525,00€
2. Kapitálové príjmy - 263 873,53 €
3. Finančné operácie príjmové –323 105,92 €
4. Bežné výdavky - 547 994,03 €
5. Kapitálové výdavky - 596 365,42 €
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6. Finančné operácie výdavkové –19 145,00 €
Príloha č. 1: Zmena rozpočtu vykonaná starostom – rozpočtové opatrenie č.1/2018
Celkové príjmy:

1 163 504,45 €

Celkové výdavky :

1 163 504,45 €

za: 7(Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Mikurda, Ing. Molko, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 13./XIX.18
OZ berie na vedomie
•

2–vú zmenu rozpočtu Obce Divinka vykonanú starostom k 05.02.2018 rozpočtovým
opatrením č. 2 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 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Divinka , v rámci ktorej boli zapojené do rozpočtu obce účelovo určené finančné prostriedky
zo ŠR pre RO Zš s Mš Divinka podľa prílohy č.1. a 1 – vú zmenu rozpočtu RO Zš s Mš
Divinka podľa prílohy č.2

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods.2 písm. a)
Výdavky

- 11 578,00 €

Výdavky

+ 11 578,00 €

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu
1. Bežné príjmy - 571 018,00€
2. Kapitálové príjmy - 263 873,53 €
3. Finančné operácie príjmové –323 105,92 €
4. Bežné výdavky - 539 216,03 €
5. Kapitálové výdavky - 599 636,42 €
6. Finančné operácie výdavkové –19 145,00 €
Príloha č. 1: Zmena rozpočtu vykonaná starostom – rozpočtové opatrenie č.2/2018
Príloha č. 2 : Úprava rozpočtu pre ZŠ s MŠ Divinka
Celkové príjmy:

1 157 997,45 €

Celkové výdavky :

1 157 997,45 €

za: 7(Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Mikurda, Ing. Molko, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0
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14. Rozpočtové opatrenia – Kúpa pozemku od Ing. Trabelsieho
Starosta informoval OZ, že je možnosť odkúpiť od p. Trabelsieho pozemok na parkovacie miesta pri
obecnom úrade smerom ku kaštieľu o výmere približne 150 m². P. Trabelsie požaduje cenu za m² 30
€. Tým pádom by sa zrušilo plánované parkovisko pozdĺž cesty a bolo by umiestnené na tento
pozemok. Poslanci OZ s týmto návrhom jednohlasne súhlasili.
Uznesenie č. 14./XIX.18
OZ schvaľuje:
• kúpu časti pozemku parcely CKN 211 v k.ú.Divinka od Ing.Trabelssieho pre potreby výstavby
parkoviska. Jedná sa o plochu okolo 150m2, pričom presná plocha bude stanovená podľa
stanoviska projektanta a následne podľa spracovaného geometrického plánu. Kúpna cena bude
najviac vo výške do 30,- € /m2 a táto časť prejde 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: 7(Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Mikurda, Ing. Molko, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

15. Rôzne
Poslanci OZ v bode rôzne prerokovali nasledovné:
• Výrub topoľov futbalové ihrisko – OZ súhlasí s výrezom topoľov vzhľadom na ich zlý stav
a neporiadku z konárov ktoré padajú na ihrisko a poveruje starostu vykonať všetky úkony
súvisiace s tým spojené
• Oprava futbalového ihriska – dotácia – V rámci národného športového projektu rekonštrukcie
a dobudovania futbalovej infraštruktúry sú schválené financie zo SFZ na obnovu futbalového
ihriska ( nové striedačky, sitá, atď.). Starosta navrhol stretnutie na mieste a dohodnúť celkový
vzhľad ihriska. Stretnutie zvolá starosta obce.
• Rozvoz obedov pre dôchodcov - Starosta žiada OZ o zistenie (každý vo svojom obvode) či nie
je záujem o dovoz stravy pre dôchodcov, keďže túto službu zo strany obce je možné občanom
poskytnúť – Poslanci súhlasili a po zistení záujmu tento nahlásia na obecný úrad.
• Parkovanie pri Coop Jednota Divinka – Obec dala vyhotoviť projekt na státie pri škôlke max.
30 minút, priestor pri transformátore – je možnosť postaviť kontajnery na separovaný odpad,
zvažuje sa, že tento parkovacie priestory budú v budúcnosti monitorované kamerami vzhľadom
na problémy s parkovaním.
• Postupnosť opravy ciest dohodli poslanci nasledovne:
Divinka Záhumnie, Holeša – Pilát, Zvonica – Poliak – Kubáň, Čačkovci
Lalinok Sobola Miroslav – p.Chrachala, Sobola Jozef – Lutišan, Jaroš – Mazúr, Papučík –
Gašpierik, Riedel – Novosad Marián
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• Kanalizácia – starosta informoval OZ, že na základe ďalších rokovaní firma SEVAK začne
s prípravou projektov na územné rozhodnutie, ktoré bude aj financovanie. Jedná sa o spoločný
projekt s obcami Dlhé Pole, Svederník, Divina.
Zrealizované a rozpracované investície v obci:
rozpracovaných a ukončených investičných akciách

Starosta

informoval

o zrealizovaných

• Kamerový systém – starosta oboznámil poslancov s miestami kde sú umiestnené kamery ako aj
Ďalšou postupnosťou ich osadenia. Zároveň informoval, že bola podaná žiadosť na
Ministerstvo vnútra na dotáciu na kamerový systém.
• Podaná žiadosť na detské ihrisko – starosta informoval, že bola podaná žiadosť na dotáciu na
nové detské ihrisko v materskej škôlke.
• Rozhlas – V Lalinku bol problém s rozhlasom. Urobená nová ústredňa a kvalita hlásenia je
lepšia.
• Brána v základnej škole – financovala škola, realizovali pracovníci obecného úradu
• SMS správy - Možnosť zasielať dôležitých hlásení formou SMS. Starosta žiada OZ o oslovenie
občanov aby vypísali tlačivá (Žiadosť o zasielanie SMS) a následne podali na OÚ
• Kabeláž obecný úrad – nová serverová skriňa
• Zberný dvor Divinka – ukončené, čaká sa na kontrolu na mieste
• Cintorín Lalinok – pokračovanie v realizácií
• Rozhľadňa - starosta informoval o postupe prác
• Prerábka obecného úradu – starosta informoval, že s prácami sa začne po veľkej noci
Akcie uskutočnené
• Silvestrovský výstup
• Stolnotenisový turnaj
• Fašiangy
• Zimná liga
Pripravované akcie
• Jarné upratovanie – plánované 7.4.2018
• Deň detí
• Nohejbalový turnaj
• Futbalový turnaj
• Staroslovanská Divinka – Väčšia akcia za účasti občanov z Poľska v rámci družby, starosta
prosí poslancov o pomoc a súčinnosť pri akcii.
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16. Diskusia
• Pani Matejčíková – Žiada o presunutie kontajnerov na separovaný odpad od jej domu z dôvodu
znečisťovania a zápachu. P. starosta a OZ súhlasia s presunom na parkovisko ku škole.
• Pani Čerňavová sa informovala ohľadne svahu oproti p.Porubcovi. Pán starosta jej povedal, že
spevnenie svahu bude realizovať SSE-D. Ďalej sa pani Čerňavová informovala o úprave
cesty smerom k p. Pilátovi, na čo jej starosta odpovedal, že táto sa bude rekonštruovať
v najbližších mesiacoch a k tomu, že im voda tečie do dvora pri veľkých búrkach starosta
odpovedal, že pokiaľ sa na ulici stavia a pokiaľ táto cesta nie je obecná obec s ňou nebude nič
robiť.
Uznesenie č. 15./XIX.18
OZ schvaľuje:
• Postupnosť rekonštrukcie miestnych komunikácií
• Výrub topoľov na futbalovom ihrisku za dodržania povinnosti vyplývajúcich z platných
predpisov
OZ berie na vedomie:
• Informácie starostu obce
• Podnety poslancov OZ
• Prejednané dotazy v bode rôzne
• Podnety občanov obce
za: 7(Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Mikurda, Ing. Molko, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa

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

V Divinke, dňa 21.03.2018
Zapisovateľ: Bc. Jana Novosadová
Overovatelia: Ing.Molko Jozef
Ing. Miksák Ján

Ing. Michal Krško
Starosta obce
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