Zápisnica
z XX. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Divinke, konaného dňa 15.06.2018 v KD
Lalinok
_______________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení neprítomní: Ing. Jozef Molko – poslanec, Jozef Mikurda - poslanec
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Divinka za rok 2017
5. Schválenie použitia RF obce
6. Prerokovanie a schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb
7. Plán kontrolnej činnosti HK na 2 polrok 2018
8. Rozpočtové opatrenie
9. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022 a rozsah výkonu funkcie starostu obce
vo funkčnom období 2018 – 2022
10. Rôzne
11. Diskusia
12. 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 určil Bc. Janu Novosadovú a za overovateľov navrhol p. Holešu a p. Hajného

3. Schválenie programu rokovania OZ
Starosta oboznámil prítomných s programom XX. zasadnutia poslancov OZ a dal návrh na
doplnenie programu nasledovne:
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku - p. Kubáň
Bod Rôzne bude pokračovať v číslovaní číslom 11 a ostatné body sa v číslovaní budú posúvať.
Následne dal hlasovať.
Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili a doplnený program schválili.
Uznesenie č. 1./XX.18
OZ berie na vedomie:
• Určenie zapisovateľa zápisnice Bc. Janu Novosadovú
OZ schvaľuje:
• Overovateľov zápisnice – p. Holešu a p. Hajného
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• Program XX. zasadnutia poslancov OZ vrátane doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov ako
celok
za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

4. Schválenie záverečného účtu obce Divinka
Starosta oboznámil poslancov s obsahom záverečného účtu za rok 2017 a zároveň hlavná
kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková oboznámila OZ so stanoviskom hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu, ktorý je potrebné schváliť do 30.6.2018. Oba dokumenty malo OZ k dispozícii
na preštudovanie.
Uznesenie č. 2./XX.18
OZ berie na vedomie:
• rozbor rozpočtového hospodárenia obce Divinka za rok 2017
• odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Divinka a rozpočtovému
hospodáreniu za rok 2017
OZ konštatuje, že
• prerokovalo Záverečný účet obce Divinka a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
OZ schvaľuje:
• Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
• prebytok a zostatok finančných operácií za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu vo výške:
42 092,02 €.
Príloha č. 1 – Záverečný účet obce Divinka
za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Schválenie použitia rezervného fondu obce
Starosta navrhol použitie rezervného fondu vo výške 42 092,02 Eur na rekonštrukciu miestnych
komunikácií výšku 39568,35 € a 2523,67 na splátky úveru ŠFRB.
Poslanci OZ s návrhom súhlasili a následne tento schválili.
Uznesenie č. 3./XX.18
OZ schvaľuje:
• použitie rezervného fondu vo výške 42 092,02 € na rekonštrukciu miestnych komunikácií
vo výške 39568,35€ a 2523,67 na splátky úveru ŠFRB.
za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0
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6. Prerokovanie a schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb
Novelou zákona č. 448/2008 je obec povinná mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb,
ktorý je potrebný schváliť do 30.6.2018 a následne bude predložený na schválenie na VÚC.
Komunitný plán je spracovaný na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom sú
zohľadnené miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb. Celý
Komunitný plán dostali poslanci v podkladoch na preštudovanie.
Uznesenie č. 4 ./XX.18
OZ prerokovalo:
• Komunitný plán sociálnych služieb obce Divinka 2018 – 2020
OZ schvaľuje:
• Komunitný plán sociálnych služieb obce Divinka 2018 - 2020
Príloha č. 2: Komunitný plán sociálnych služieb obce Divinka
za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2018
Hlavná kontrolórka Ing. Elena Šuteková informovala OZ o pláne kontrolnej činnosti HK na 2. polrok
2018
Uznesenie č.5 /XX.18
•
•

OZ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018
OZ poveruje
Hlavnú kontrolórku obce vykonať kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2018

Príloha č. 3: Plán kontrolnej činnosti HK na 2. Polrok 2018
za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

8. Rozpočtové opatrenia
➢ Rozpočtové opatrenie schválené starostom
Starosta informoval o rozpočtových opatreniach č. 3 a 4. Rozpočtové opatrenie č. 3 poslanci berú
na vedomie, nakoľko upravený rozpočet je v rozsahu kompetencií starostu obce. Jedná sa o
presunutie niektorých položiek rozpočtu.
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Uznesenie č.6./XX.18
OZ berie na vedomie
• 3-tiu zmenu rozpočtu Obce Divinka vykonanú starostom k 01.04.2018 rozpočtovým
opatrením č. 3 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
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods.2 písm. a)
Výdavky
- 12 939,00 €
Výdavky
+ 12 939,00 €
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. 4: Zmena rozpočtu vykonaná starostom – rozpočtové opatrenie č.3/2018
Celkové príjmy:

1 157 997,45 €

Celkové výdavky :

1 157 997,45 €

za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

➢ Rozpočtové opatrenie schválené starostom
Starosta informoval poslancom o predloženom návrhu rozpočtového opatrenia, ktoré zároveň mali
poslanci k dispozícií. K uvedenému poslanci nemali pripomienky.
Uznesenie č.7./XX.18
OZ schvaľuje:
• 4 – tú zmenu rozpočtu obce Divinka k 15.06.2018 rozpočtovým opatrením č. 4
v súlade s ustanovením § 14 ods.1. a ods.2 , § 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 v rámci ktorej boli zapojené do rozpočtu obce účelovo
určené finančné prostriedky podľa prílohy č.1.
•

2-hú zmenu rozpočtu pre RO Zš s Mš Divinka v rámci ktorej boli zapojené do

rozpočtu príjmové finančné operácie vo výške 713,00 € ktoré budú použité na potraviny
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pre školské stravovanie a navýšenie orig.kompetencií vo výške 878,00 €. Podľa prílohy
č.2
1. Bežné príjmy - 610 806,08 €
2. Kapitálové príjmy - 273 873,53 €
3. Finančné operácie príjmové – 415 910,94 €
4. Bežné výdavky - 560 410,37 €
5. Kapitálové výdavky - 725 751,99 €
6. Finančné operácie výdavkové –14 428,19 €
Príloha č. 1: Návrh na zmenu rozpočtu OZ č.4/2018 – rozpočtové opatrenie č.4/2018
Príloha č. 2: Úprava rozpočtu Zš s Mš Divinka č.2/2018
Celkové príjmy:

1 300 590,55 €

Celkové výdavky :

1 300 590,55 €

za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

9. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022 a rozsah výkonu
funkcie starostu obce vo funkčnom období 2018 – 2022
Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je
potrebné určiť počet poslancov na celé volebné obdobie. Toto určí pred voľbami obecné
zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov.
Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obecné zastupiteľstvo musí určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
rozsah výkonu funkcie starostu.
Počet poslancov starosta navrhol zachovať doterajší pomer t.j. 4 poslanci Divinka a 4 poslanci
Lalinok, ktorí sa budú voliť v dvoch volebných obvodoch a to obvod č.1 Divinka a obvod č.2
Lalinok. Úväzok starostu je určite potrený ako plný úväzok.
Uznesenie č. 8. /XX.18
OZ určuje:
• v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov 8 mandátov poslancov obecného zastupiteľstva obce Divinka na celé volebné
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obdobie 2018 – 2022, ktorí budú volení v dvoch volebných obvodoch a to vo volebnom
obvode Divinka 4 mandáty poslancov a vo volebnom obvode Lalinok 4 mandáty poslancov.
• v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi
obce Divinka na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu na plný
úväzok
za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Anton Kubáň
Starosta informoval, že p. Anton Kubáň žiada od obce odkúpiť pozemok (parcela C-KN č. 1108/5
o výmere 1m² vedená na LV č. 379) na ktorom je postavená budova označená súpisným číslom vo
vlastníctve žiadateľa, ktorá bola postavená dávno v minulosti.
Uznesenie č. 9./XX.18
Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Divinke
1. schvaľuje
a) trvalú prebytočnosť časti nehnuteľného majetku vedeného na LV č. 379 a to parcela
C-KN č. 1108/5 zastavané plochy s kódom 15 o výmere 1 m2 , ktorá bola odčlenená na
základe GP č. 64/2018, ktorý vyhotovil Ing. Miroslav Trháč dňa 12. 06. 2018, autorizačne
overil Juraj Rosinčin dňa 13. 06. 2018, z parcely E-KN č. 1108/3 zastavané plochy o výmere
1520 m2. Zostatok výmery 1519 m2 je vytvorená parcela C-KN č. 1108/3 zastavené plochy
s kódom 22. V čase schvaľovania zámeru GP nebol úradne overený.
b) v súlade § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať nehnuteľný majetok,
vedený na LV č. 379 – obec Divinka a to nehnuteľný majetok parcela C-KN č. 1108/5
zastavané plochy o výmere 1 m2 žiadateľovi Anton Kubáň, Divinka-Lalinok 81, 013 31
Divinka do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, na základe spracovaného geometrického
plánu č. 64/2018, ktorý vyhotovil Ing. Miroslav Trháč dňa 12. 06. 2018, autorizačne overil
Juraj Rosinčin dňa 13. 06. 2018. Úradné overenie GP bude predložené na nasledujúcom
rokovaní OZ.
c) spôsob jeho prevodu – odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého
schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm. e),
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce.
d) zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa bude definované a zverejnené
v zákonnej lehote – 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej
tabuli a na internetovej stránke obce. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že
predmetný pozemok je zastavaný bytovou budovou označenou súpisným číslom vo
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vlastníctve žiadateľa, čo sa udialo v minulosti a je potrebné dať do súladu súčasný stav
v teréne so stavom právnym, pričom záber miestnej komunikácie v požadovanom rozsahu – 1
m2 nemá negatívny a obmedzujúci dopad na užívanie miestnej komunikácie.

za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

11. Rôzne
Zrealizované a rozpracované investície v obci:
rozpracovaných a ukončených investičných akciách

Starosta

informoval

o zrealizovaných,

• Cintorín Lalinok – ostáva dopojiť vodu a dorobiť parkovisko
• Futbalové ihrisko – starosta informoval OZ, že p. Kubala Miroslav vzniesol námietku proti
ohradeniu futbalového ihriska plechom zo strany kde je situovaný jeho rodinný dom, tak sa
dohodli, že za futbalovú bránu pri p. Kubalovi pôjde oplotenie a nad oplotenie sitá. Zo strany
od hlavnej cesty do Bytče bude osadený plech + sitá. P. Ťažký dal návrh na osadenie
zvodidiel popri hlavnej ceste. P. starosta sa s týmto stotožnil a povedal, že v budúcnosti bude
toto riešiť so Správou ciest ŽSK. Cez SPP obec dostala dotáciu 1 000 €, zásluhou p. Ťažkého
a p. Filického a z týchto peňazí by sa obstarali nejaké prvky na detské ihrisko, ktoré sa
plánuje v areáli pri futbalovom ihrisku.
• Zastávka Divinka – pozemok je odkúpený, je potrebné dokončiť oplotenie a projekt na prechod
pre chodcov. Prechod pre chodcov je predbežne odsúhlasený s políciou.
• Parkovanie a Jednota – dokončené
• Kniha – robia sa záverečné úpravy, pôjde do tlače. Cena knihy cca 25 €
• P. Valéria Baránková – na základe podnetu bola opätovne riešená zanedbaná základná
starostlivosť p. Baránkovej zo strany jej rodinných príslušníkov, avšak táto situácia nie je
jednoduchá, nakoľko sa zistilo, že p. Baránková má vysoký dlh na zdravotnom poistení.
Dôchodok jej p. starosta vybavil, ale umiestnenie do akéhokoľvek zariadenia nebude možné
pokiaľ nebude mať nejaký príjem. Bola zariadená prehliadka u lekára, ale deň pred týmto
vyšetrením bola p. Baránková kvôli zdravotným komplikáciám hospitalizovaná. Táto situácia
sa bude ďalej riešiť.
Uznesenie č. 10./XX.18
OZ berie na vedomie:
• Informácie starostu obce
• Podnety poslancov OZ
• Prejednané dotazy v bode rôzne
za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ťažký)

proti: 0

zdržal sa: 0

11. Diskusia
12. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí OZ a následne zasadnutie ukončil.
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V Divinke, dňa 15.06.2018
Zapisovateľ: Bc. Jana Novosadová
Overovatelia: Holeša Róbert
Hajný Ľubomír

Ing. Michal Krško
Starosta obce
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