
Nové bytovky poskytnú domov
až pre dvadsaťštyri rodín
VDiviackejNovejVsi
sa snažiaprilákať
mladých ľudí späť
doobce, pomôcťv tom
majúaj novébyty.

DIVIACKANOVÁVES.Nedávno
sa stretli obyvatelia Diviackej
Novej Vsi na začiatku obce pri
odovzdávaní dvoch nových
bytových domov. Myšlienka
postaviť nové bytovky vznikla
ešte v roku 2008.
S projektom začal súčasný sta-
rosta Ivan Kohút, v tej dobe
ako zástupca starostu. Pokra-
čoval v tom bývalý starosta
Stanislav Znamenák a dokon-
čiť a skolaudovať bytovky sa
podarilo opäť počas pôsobenia
Ivana Kohúta, tentoraz už ako
starostu.

Chladnépočasie
neodradilo
Na odovzdanie dvoch nových
bytoviek sa prišlo pozrieť veľa
ľudí, napriek tomu, že vonku
bolo chladno. Program spestri-
la recitácia, spev a tiež vystú-
penie miestnej organizácie
Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých.
Starosta obce Ivan Kohút

začal svoju reč citátom: „Nie
veľkosť stavby, ale veľkosť
prekonaných prekážok pre-
zrádza pravdu o jej význame",
čím zároveň vyzdvihol kvalit-
nú prácu všetkých, čo sa na
zrode dvoch bytoviek podieľa-
li.
„Poďakovanie patrí Petrovi

Iliašovi, Daniele Štrbákovej,
Márii Kiabovej, Vlaste Perni-
šovej a Ľubici Géczyovej, ktorí
mi boli oporou, keď sme s pro-
jektom začali,“ hovorí staros-
ta.
Nové bytovky poskytnú no-

vý domov celkovo pre dvad-
saťštyri rodín, prví obyvatelia
už začali so sťahovaním.
Na otváraní sa zúčastnil aj

riaditeľ Štátneho fondu rozvo-
ja bývania Ľubomír Bošanský.
„Takéto projekty sú pre obce
veľmi dôležité, pretože prilá-
kajú mladých ľudí,“ skonšta-
toval.
Rovnako pochválil terajšie-

ho starostu, ale aj poslancov,
ktorí s projektom začínali a
dokončili ho. „Síce si vyrábajú
sami sebe prácu, no práve o to
ide. Aby len nepoberali penia-
ze za volebné obdobie a po šty-
roch rokoch, keď odídu, tu po

nich nezostane žiadna pozi-
tívna zmena,“myslí si.

Pomohladotáciaaúver
Výstavba bytovky vyžadovala
nielen dostatok času, ale aj
peňazí. Samotná obec by takú-
to finančnú záťaž sama nez-
vládla, preto požiadala o po-
moc.
„Získali sme nenávratnú dotá-
ciu z Ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoja Sloven-
skej republiky, tiež úver zo
Štátneho fondu rozvoja býva-
nia a použili sme aj vlastné
zdroje,“ vymenoval starosta.
Celkovo sa investícia vyšpl-

hala na sumu 1 194 582, 10 eur,
z toho 364 720 eur tvorí nená-
vratná dotácia, 895 936, 85 eur
je úver zo Štátneho fondu roz-
voja bývania a 187 209, 13 eur
sú vlastné úverové zdroje. To,
že takýto projekt stojí veľa síl,
potvrdil aj prednosta Krajské-
ho stavebného úradu v Tren-
číne Anton Šumichrast. „Po-
stavenie takéhoto diela nie je
jednoduchou záležitosťou,
najskôr musí byť vôľa. Vďaka
všetkým zainteresovaným
dnes môžeme stáť pred krás-
nou stavbou,“ skonštatoval.

Budovyposvätili
Slávnostné otvorenie nespre-
vádzal len kultúrny program a
príhovory hostí. Nové budovy
po modlitbe posvätil farár
Alojz Potočiar, ktorý zaželal
novým obyvateľom spokojné
bývanie a príjemné spoluna-
žívanie.
Následne súčasný starosta a

hostia prestrihli pásku, čím
oficiálne odovzdali byty do
užívania. Okrem toho starosta
Ivan Kohút odovzdal symbo-
lický kľúč od bytoviek jedné-
mu z obyvateľov.

Ďalšieplány
„To, čo nás všetkých veľmi ťa-
žilo, je základná škola, kde
nieže preteká strecha, no do-
slova do nej tečie, ako keby
nemala ani strechu. To bude v
budúcom roku to prvé, do čo-
ho sa obec pustí, podarilo sa
nám vybaviť 51 880 eur na jej

opravu, ale aj zateplenie, na-
koľko doteraz strecha nebola
žiadnym spôsobom zateple-
ná," posťažoval sa starosta.
Obec podala žiadosť na En-

vironmentálny fond na čistič-
ku odpadových vôd pre celú
dedinu. Tiež sa zapojila do
operačného programu separá-
cie odpadov.
„Veľmi ma ťaží, že naše

najmenšie deti nemajú v našej
obci žiadne ihrisko, kde by boli
preliezky či hojdačky, v kútiku
srdca verím, že aj keď nie veľ-
mi veľké, no aspoň niečo malé
sa nám v budúcom roku poda-
rí vybudovať," dúfa Ivan Ko-
hút.
V obci už majú vybudované

multifunkčné ihrisko, no nie
je stále finančne doriešené.

Spoluprácaboladobrá
Starosta je s bytovkou, ktorú
vybudovali, veľmi spokojný.

„Chcel by som poďakovať pani
Marte Pernišovej a jej synovi
Tomášovi, za veľmi dobrú spo-
luprácu a hlavne dobre odve-
denú robotu pri výstavbe by-
tových domov," hovorí staros-
ta.
Poďakovanie podľa neho patrí
tiež celému terajšiemu posla-
neckému zboru, hlavnému
kontrolórovi obce a všetkým,
čo sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali či podieľajú na chode
obce.
Na záver starosta odkázal

obyvateľom nových bytových
domov, že si úprimne želá,
"aby sa pozitívna energia, kto-
rú všetci zainteresovaní vložili
do stavby tohto domu, preme-
nila na šťastie, radosť, lásku,
spokojnosť a pohodu jeho bu-
dúcich obyvateľov. Nech Pán
žehná tomuto dielu, celej na-
šej obci a jej obyvateľom".
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Nové bytovky
Prvé rodiny sauždonich
nasťahovali. FOTO:ARCHÍVOBCE

Poslanci obecného zastupiteľstva
pripravujú pre ľudí populárne akcie
ZájazddoSlovenského
národnéhodivadla
vBratislavemalveľký
úspech, komisiaprisľúbila
ďalšiepodobnéprojekty.

DIVIACKANOVÁVES.Výstavba
dvoch bytových domov nie je
jedinou činnosťou, ktorej sa
poslanci obecného zastupiteľ-
stva v Diviackej Novej Vsi ve-
novali.

Úzkospolupracujú
Komisia pre sociálnu starost-
livosť úzko spolupracovala so
zástupcami odboru sociálnych
vecí a rodiny v Prievidzi a vy-
konávateľmi opatrovateľskej
služby v Diviackej Novej Vsi.
„Rovnako komisia navrhla dô-
slednú analýzu sociálnej ob-

lasti v obci prezentujúcu
štruktúru obyvateľstva vzhľa-
dom na sociálne a demogra-
fické špecifiká,“ povedala
predsedníčka komisie Jana
Masaryková.
Okrem toho sa komisia tiež

zaoberala ďalšími krokmi
prospešnými pre obec a jej
obyvateľov.

Bohatýprogram
Komisia kultúry, vzdelávania
mládeže a športu usporiadala
pre ľudí mnoho kultúrnych a
športových podujatí. Marcovú
fašiangovú tanečnú zábavu,
tiež stavanie májov, hoci po-
časie akcii veľmi neprialo a
prvomájový výstup na Rokoš.
Vmáji komisia zorganizova-

la aj návštevu činoherného

predstavenia Skrotenie zlej
ženy v Slovenskom národnom
divadle v Bratislave. „Ľuďom
sa podujatie veľmi páčilo, pre-
to komisia prisľúbila, že v
rámci možností sa posnaží po-
dobné akcie organizovať viac-
krát v roku,“ prezradila pred-
sedníčka komisie Mária Kia-
bová.
Okrem ďalších tradičných

podujatí, ktoré k životu obce
počas roka patria, pripravila
komisia poznávací zájazd na
trase Budapešť, Veľký Meder,
Gabčíkovo a Bratislava. Ľudia
sa tiež mohli zúčastniť na tu-
ristickomvýlete do Terchovej.
„Pripravili sme aj Novianske

dni, ktoré sa konali už po ôs-
mykrát. Tento rok mali sláv-
nostnejší charakter tým, že sa

niesli v znamení 740. výročia
prvej zmienky o obci,“ vysvet-
lila Kiabová.

Štartbol ťažký
Obci sa nezačínalo v novom
volebnom období ľahko. „Naša
štartovacia čiara nebola veľmi
dobrá. Hneď v prvom štvrťro-
ku sme odchádzajúcemu sta-
rostovi museli vyplatiť od-
stupné. Ďalšie odmeny po-
slancom bývalého obecného
zastupiteľstva. Pokiaľ sa ne-
vybavil odklad splátok na
Štátnom fonde rozvoja býva-
nia, bolo potrebné úver splá-
cať. Každý štvrťrok až do zalo-
ženia bytoviek sa spláca ban-
ková zábezpeka. Ďalšie, a to
pomerne veľké finančné pros-
triedky odchádzali či odchá-

dzajú na opatrovateľskú služ-
bu v tejto obci," vymenoval
starosta. „Dva mesiace bol vý-
padok podielových daní, kedy
obec nemala ani na to najnut-
nejšie a bojovala o svoju exis-
tenciu. Čiže museli sme každý
peniaz nie jedenkrát, ale aj
trikrát obrátiť a dať tam, kde
to bolo najpotrebnejšie," po-
vedal predseda finančnej ko-
misie Norbert Hrivnák.
Predseda stavebnej komisie

Igor Hanuska skonštatoval, že
prioritou pre tento rok boli by-
tovky. „Nebolo to jednoduché,
ale aj napriek tomu sa nám
podarilo bytové domy skolau-
dovať a odovzdať nájomníkom
v trojmesačnom predstihu, čo
je pre obec z finančného hľa-
diska dôležité. Tiež sa riešili aj

iné a veľmi potrebné veci. V
tomto roku sa podarilo dopra-
covať a schváliť územný plán
obce, ktorý má veľký význam.
V blízkosti bytoviek sme uro-
bili prekládku plynovodu, čím
sa vytvorili tri stavebné po-
zemky. Vždy to bolo len do tej
miery, ako nám dovoľovali fi-
nančné prostriedky," vyme-
noval.
Okrem toho zčasti vyčistili

potok Nitrica, Vrbanský po-
tok, Olavecký potok smerom k
bárke, poopravovali sa auto-
busové zástavky, ponatierali
zábradlia, vyčistil a upravil sa
vstup do dediny a to práve pri
bytovkách. „Toľko vecí je treba
robiť, no všetko je to o penia-
zoch," uzavrel Hanuska.
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Odovzdávanie
Ukončilohoprestrihnutie
pásky. FOTO: SIM


