Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa konalo
29.10.2019 o 16.00 hodine v budove obecného úradu v Žabokrekoch nad Nitrou
_________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci: Jozef Krajčovič, Ing. Marian Omelka, Viliam Palák, Matúš Čačko
PhDr. Lucia Žilinková, Marek Kiaba, , Ing. Rudolf Poništiak, Ing. Lívia Kopálová
Neprítomní: Cyril Cabadaj, starosta obce
Mgr. et Mgr. Evelína Hopková, poslankyňa OZ
Ďalší prítomní: PhDr. Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce
Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce
Mgr. Adriána Fábryová, zamestnankyňa obce
PaedDr. Václava Juríková, riaditeľka ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou
Návrh programu:
1/ Otvorenie
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesení + informácia hlavnej kontrolórky o doručenom podnete
4/ Informácia starostu obce o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
5/ Schválenie nového poslanca v komisiách
6/ Schválenie Zásad podávania, preverovania a evidovania oznámení, týkajúcich sa
kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
7/ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2019
8/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
9/ Schválenie dotácie CVČ Topoľčany
10/ Predĺženie platnosti PHSR do konca roka 2020
11/ ZSE-distribúcia vecné bremeno
12/ Schválenie zámeru odpredaja parc. č. 334/8,334/9 za účelom vybudovania trafostanice
13/ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v budove súp.č.161 (bývala predajňa kvetov
a vencov)- Monika Pavlisová , Brodzany
14/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove súp.č. 161 ( bývala predajňa kvetov
a vencov) –Marek Hrebenár, Partizánske
15/ Rôzne
16/ Interpelácie poslancov
17/ Diskusia
18/ Záver
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/ otvoril zástupca starostu obce Ing. Marian Omelka,
ktorý zároveň, ako predsedajúci, všetkých prítomných privítal.
Na zasadnutí boli prítomní ôsmi poslanci. Svoju neúčasť ospravedlnili Cyril Cabadaj,
starosta obce a poslankyňa Mgr. et Mgr. Evelína Hopková. Zástupca starostu konštatoval, že
OZ je uznášania schopné.
Zástupca starostu obce prečítal návrh programu zasadnutia.
Poslanec Marek Kiaba navrhol doplniť za bod 2/ Príhovor PaedDr. Václavy Juríkovej
riaditeľky ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou
Hlasovanie: prít.8 za 8, proti 0, zdr. 0
Predložený návrh programu rokovania aj s navrhnutým doplnkom bol schválený.

Schválený program rokovania
1/ Otvorenie
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Príhovor PaedDr. Václavy Juríkovej, riaditeľky ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou
4/ Kontrola uznesení + informácia hlavnej kontrolórky o doručenom podnete
5/ Informácia starostu obce o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
6/ Schválenie nového poslanca v komisiách
7/ Schválenie Zásad podávania, preverovania a evidovania oznámení, týkajúcich sa
kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
8/ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2019
9/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
10/ Schválenie dotácie CVČ Topoľčany
11/ Predĺženie platnosti PHSR do konca roka 2020
12/ ZSE-distribúcia vecné bremeno
13/ Schválenie zámeru odpredaja parc. č. 334/8,334/9 za účelom vybudovania trafostanice
14/ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v budove súp.č.161 (bývala predajňa kvetov
a vencov)- Monika Pavlisová , Brodzany
15/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove súp.č. 161 ( bývala predajňa kvetov
a vencov) –Marek Hrebenár, Partizánske
16/ Rôzne
17/ Interpelácie poslancov
18/ Diskusia
19/ Záver
K bodu 2/ Návrh na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
Ing. Marian Omelka, zástupca starostu obce určil:
- zapisovateľ: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce
Ing. Marian Omelka, zástupca starostu obce navrhol:
- návrhová komisia: Ing. Lívia Kopálová, Jozef Krajčovič, Matúš Čačko
- overovatelia zápisnice: Viliam Palák, PhDr. Lucia Žilinková
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.8 ; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 3/ Príhovor PaedDr. Václavy Juríkovej, riaditeľky ZŠ s MŠ Žabokreky nad
Nitrou
PaedDr. Václava Juríková, ako nová riaditeľka ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou, chcela osobne
spoznať poslancov obecného zastupiteľstva a hlavne tých, ktorí sú delegovaní obcou do Rady
školy.
Za dva mesiace, ktoré je vo funkcií sa oboznámila so školou, kolektívom. Dnes sme mali
kontrolu z požiarnej ochrany. Zistili výrazné nedostatky. Nemáme revíziu elektriky a tá nám
odchádza. A veľa ďalších technických vecí, čo sa týka budovy, ma zamestnáva. Ako aj
odpovede právnemu zástupcovi pána doktora Košíka. K tomu nová legislatíva. Je toho naraz
veľa a je to vyčerpávajúce. Chcem poprosiť aj pána Jurčíka o stretnutie Rady školy, aby sme
to chytili za správne opraty, aby táto škola fungovala a fungovala efektívne.
Pretože ja som školu ešte neprevzala, lebo so spôsobom, ktorým školu odovzdal pán Košík,
nie som stotožnená. Ja podpisovať nebudem nič, neviem, čo tam mám. Ak mám prevziať
zodpovednosť, musím byť aj informovaná.
Bola by som rada, keby na škole pracovalo viac krúžkov.
Dala by som návrh, ak by boli nejaké kultúrne podujatia, aby sme sa mohli zapojiť, buď

s podporou obce, alebo škola podporí nejakým programom alebo aktivitami.
Máme toho pred sebou veľa. Ak by ste počuli nejaké možno zlé hodnotenia, ktoré vám budú
vŕtať v hlave, radšej ma zavolajte, radšej si spolu sadnime a vysvetlime si to.
Je tam veľa práce, čo sa týka technického stavu budovy a je tam veľa práce s ľuďmi.
Ja budem robiť ako viem a nie všetky rozhodnutia sú populárne, možno nie všetky sú správne,
potom to človek ale prehodnotí, ale určite to nie je s nejakým zlým úmyslom. Hľadám cestu
k ľuďom, aj k tomu, ako to všetko urobiť, aby to dobré bolo.
Verím, že tú podporu a spoluprácu spolu nájdeme a že sa môžem na vás obrátiť a že aj vy
navštívite mňa.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie príhovor riaditeľky ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 4/ Kontrola uznesení + informácia o doručenom podnete
Hlavná kontrolórka obce vykonala kontrolu uznesení, prijatých na predchádzajúcich
zasadnutiach. Zamerala sa hlavne na tie uznesenia, ktoré mali vykonávací charakter
alebo z ktorých vyplýva plnenie úloh. Uzneseniam sa venovala jednotlivo. Správa z kontroly
uznesení tvorí prílohu k zápisnici.
Hlavná kontrolórka obce zároveň informovala poslancov OZ, že jej bol doručený písomný
podnet na vykonanie kontroly vybavovania doručenej sťažnosti Základnej škole s materskou
školou v Žabokrekoch nad Nitrou. Vysvetlila jednotlivé súvislosti, ktoré sa týkajú poverenia
hlavnému kontrolórovi, ktoré musí schváliť Obecné zastupiteľstvo uznesením. Vzhľadom
k tomu, že bude v decembri prebiehať voľba hlavného kontrolóra, z jej strany zatiaľ nebude
zverejnený návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. Preto navrhla OZ, aby schválili
uznesenie, kde bude poverená na výkon tejto kontroly.
Poslanci sa informovali, či je výkon tejto kontroly nutný a neodkladný.
Hlavná kontrolórka vyjadrila svoj názor, že to nie je až také akútne.
Poslanci OZ po vypočutí si tohto návrhu sa zhodli, že nepoveria hlavnú kontrolórku výkonom
tejto kontroly uznesením.
Hlavná kontrolórka následne vyjadrila svoj zámer, že ak to bude aktuálne navrhne si výkon
tejto kontroly do Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020, prípadne posunie doručený
podnet novozvolenému hlavnému kontrolórovi.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly uznesení a informáciu
o doručenom podnete.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 5/ Informácia starostu obce o vzdaní sa mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva
Ing. Marian Omelka informoval poslancov, že poslanec Milan Bezák sa písomne vzdal
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Starosta obce vyzval v poradí nasledujúceho
náhradníka, aby sa ujal mandátu poslanca. Tak sa novým poslancom stal Ing. Rudolf
Poništiak, ktorý 14.10.2019 do rúk starostu zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vzdaní sa mandátu poslanca Milana
Bezáka a o zložení sľubu nového poslanca Ing. Rudolfa Poništiaka
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 6/ Schválenie nového poslanca v komisiách
Ing. Marian Omelka vysvetlil, že p. Milan Bezák sa vzdal aj členstvá v jednotlivých
komisiách pri obecnom zastupiteľstve.
Bol predsedom Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných

funkcionárov. Ing. Marian Omelka navrhuje za predsedu tejto komisie Ing. Rudolfa
Poništiaka
Obecné zastupiteľstvo s návrhom súhlasí.
Hlasovanie: prít. 8; za7, proti 0, zdr. 1 /Ing. Rudolf Poništiak /
Ing. Marian Omelka navrhol namiesto Milana Bezáka za členov jednotlivých komisií:
člena Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie Ing. arch. Mariána
Minaroviča
člena Komisie pre prideľovanie obecných bytov Ing. Rudolfa Poništiaka
člena Komisie pre školstvo pri Obecnom zastupiteľstve v Žabokrekoch nad Nitrou
Ing. Rudolfa Poništiaka
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo.
Hlasovanie: prít. 8; za 7, proti 0, zdr.1 /Ing. Rudolf Poništiak/
K bodu 7/ Schválenie Zásad podávania, preverovania a evidovania oznámení,
týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
PhDr. Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že od marca 2019 je účinný zákon
č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. V krátkosti vysvetlila súvislosti, ktoré sú spojené s týmto zákonom.
V zmysle uvedeného zákona musia byť prijaté Zásady podávania, preverovania a evidovania
oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, kde hlavný
kontrolór plní úlohy zodpovednej osoby nielen voči obci ale aj zriadenej rozpočtovej
organizácií t. j. Základnej školy s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou. V tomto
vnútornom dokumente sú obsiahnuté údaje, ktoré musia tieto zásady obsahovať v súlade
so zákonom 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení
týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 8/ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2019
Mgr. Adriána Fábryová, účtovníčka obce vysvetlila presun financií, ktoré bolo potrebné
upraviť v rozpočte prostredníctvom rozpočtového opatrenia č. 4/2019. V danom rozpočtovom
opatrení sú taktiež upravené finančné prostriedky, ktoré sa týkajú preneseného výkonu štátnej
správy, kde sú tieto zmeny uvedené prostredníctvom oznámenia.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh rozpočtového opatrenia schválilo.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 9/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Ing. Marian Omelka oznámil, že v našej obci končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra.
V zmysle zákona o obecnom zriadení je obec povinná vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra
na nasledujúce funkčné obdobie. Je pripravený materiál, ktorý po schválení bude zverejnený
na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a inzerát v regionálnej tlači. Voľby hlavného
kontrolóra navrhujeme uskutočniť dňa 10. decembra 2019. V predloženom materiály sú
taktiež všetky potrebné údaje o podmienkach voľby a termíny doručenia materiálov k voľbe.
Predložil návrh vyhlásenia voľby kontrolóra obce. Nakoľko nemal nik z poslancov žiadne
pripomienky ani návrhy, dal hlasovať za predložený návrh vyhlásenia voľby hlavného
kontrolóra Obce Žabokreky nad Nitrou.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0

K bodu 10/ Schválenie dotácie CVČ Topoľčany
Ing. Marian Omelka, zástupca starostu obce informoval, že Rímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo Nitra je zriaďovateľom Centra voľného času v Topoľčanoch, ktoré navštevuje aj
jedno dieťa z našej obce. Z tohto dôvodu centrum voľného času žiada od obce poskytnutie
finančnej dotácie na mzdy a prevádzku.
PhDr. Lucia Žilinková – ja som proti tomu, aby sa prispelo z obce na tento účel.
Viliam Palák – ale keď sme už v minulosti takýto príspevok schválili, bolo by to také
kontraproduktívne, že jedným sme schválili a druhým nie.
Marek Kiaba – mali by sme tak jednať s pani riaditeľkou školy, aby sme našim deťom
vytvorili podmienky tu v obci, aby nemuseli navštevovať centrá voľného času v Partizánskom
alebo v Topoľčanoch, aby sme využili potenciál našej školy. Návrh na poskytnutie dotácie je
50 €. Ja by stom tento účel podporil.
PhDr. Žaneta Bartková – hlavná kontrolórka obce vysvetlila systém financovania krúžkovej
činnosti, ktoré vedie základná škola – finančné prostriedky plynú z Okresného úradu – odbor
školstva Trenčín.
Toto ide o úplne inú formu záujmovej činnosti pre deti, ktorá je financovaná prostredníctvom
podielových daní do každej obce na počet detí od 5 rokov do 15 rokov. V obciach aj keď
financie máme v podielových daniach, je táto čiastka malá a nie je efektívne vytvárať Centrá
voľného času – ako napríklad v obci Žabokreky nad Nitrou. Naopak v mestách, ide o väčšie
finančné čiastky. Sú vytvorené Centrá voľného času. Tieto centrá sa nebránia tomu, aby prijali
deti aj z iných obcí – ak majú o ponúkané voľno-časové krúžky záujem.
Zákon o financovaní školstva hovorí, že centrá voľného času si môžu žiadať o príspevok
na činnosť od obcí, kde majú deti pobyt. Zdôrazňujem, že ide o možnosť – nie je to
povinnosť, aby obec prispela finančne na základe predloženej žiadosti. Ide o príspevok
na činnosť pre samotné Centrum voľného času. Deti, alebo ich rodičia ani nevedia, že si
žiadajú centrá voľného času od obce príspevok na činnosť.
Ing. Marian Omelka – 50 € nás nezruinuje. Ale mám obavy, aby sa nespustila lavína, že ďalší
rok bude detí v CVČ päť, ďalší rok 6.
Marek Kiaba – keď sa lavína spustí, budeme jednať. Teraz ide o 50 €.
Na základe prekovanej žiadosti zástupca starostu obce dal hlasovať za to, aby obec poskytla
dotáciu na činnosť na základe predloženej žiadosti.
Hlasovanie: prít. 8; za 5 /Marek Kiaba, Ing. Rudolf Poništiak, Matúš Čačko,
Ing. Marian Omelka, Viliam Palák/
proti 2 / Ing. Lívia Kopálová, PhDr. Lucia Žilinková/
zdr. 1 /Jozef Krajčovič/
Obecné zastupiteľstvo dotáciu pre CVČ v Topoľčanoch schválilo.
K bodu 11/ Predĺženie platnosti PHSR do konca roka 2020
Ing. Marian Omelka informoval, že je potrebné predĺžiť platnosť Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce (PHSR). Je to dokument, ktorý obsahuje analýzu stavu obce, vývoj
mzdy, podnikateľov v obci, lekárov, školstvo, bývanie, dopravnú infraštruktúru, odpadové
hospodárstvo ale aj víziu, čo by obec chcela realizovať.
Marek Kiaba – keď som to čítal, všimol som si, že tie údaje nie sú neaktuálne. Kedy sa
budeme venovať novému plánu na ďalšie obdobie?
PhDr. Lucia Žilinková – starosta hovoril, že sa bude robiť nový.
Obecné zastupiteľstvo chválilo predĺženie platnosti PHSR do 31.12.2020.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0

K bodu 12/ ZSE- distribúcia vecné bremeno
Keď chceme spustiť 12-BD – je tam elektrika poddimenzovaná. Západoslovenská energetika
chce postaviť novú-malú trafostanicu na posilnenie elektrickej siete.
A samozrejme elektrické vedenie (káble) budú uložené do zeme – aj na pozemkoch, ktoré
patria obci. Preto je potrebný súhlas obce so zriadením vecného bremena na týchto
pozemkoch – je to trasa od futbalového ihriska približne po Hydinárne. Týmto sa posilní
nielen elektrická sieť pre 12-BD, ale aj pre priľahlé ulice.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením vecných bremien a poveruje starostu obce
k podpísaniu Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Obcou Žabokreky nad Nitrou ako „
povinným „, firmou CRONSON, s.r.o. ako „ žiadateľom“ a Západoslovenskou distribučnou,
a.s. ako „ oprávneným“.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 13/ Schválenie zámeru odpredaja parc. č. 334/8,334/9 za účelom vybudovania
trafostanice
Ing. Marian Omelka informoval, že s predchádzajúcim bodom súvisí aj odpredaj pozemkov
pre Západoslovenskú distribučnú spoločnosť, ktorá na týchto pozemkoch postaví malú
trafostanicu na posilnenie elektrickej siete pre 12-BD, ale aj pre priľahlé ulice.
Je v záujme obce, aby bola posilnená elektrická sieť. Preto navrhuje schváliť Zámer prevodu
vlastníctva pozemkov parc.č. 334/8 a 334/9 z dôvodu osobitného zreteľa.
PhDr. Žaneta Bartková doplnila, že teraz schvaľujete zámer prevodu vlastníctva. V takom
znení ako máte predložený materiál k rokovaniu OZ, bude v zmysle zákona o majetku obcí
zverejnený najmenej pätnásť dní pred samotným prevodom, ktorý bude schválený OZ dňa
10.12.2019.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 14/ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v budove súp.č.161 (bývala
predajňa kvetov a vencov)- Monika Pavlisová , Brodzany
Ing. Marian Omelka – informoval, že Monika Pavlisová, ktorá má v našej obci kvetinárstvo
má záujem prenajať si nebytový priestor (na skladové priestory) v budove súp.č.161 – bývalá
predajňa kvetov a vencov na námestí. Jedná sa o miestnosť, ktorá je bližšie k jej predajni.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom a poveruje starostu obce uzatvoriť nájomnú
zmluvu na prenájom priestorov v budove súp. č. 161 medzi Monikou Pavlisovou ako
nájomcom a Obcou Žabokreky nad Nitrou ako prenajímateľom
na dobu určitú
do 31.12.2019, za cenu v obci obvyklú na uvedený druh prenájmu z predchádzajúcich období.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 15/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove súp.č. 161 ( bývala
predajňa kvetov a vencov) –Marek Hrebenár, Partizánske
O prenájom priestorov v uvedenej budove prejavil záujem aj Marek Hrebenár
z Partizánskeho, ktorý by prenajatý priestor využíval tiež ako sklad nábytku.
Ing. Marian Omelka vysvetlil, že sa jedná o miestnosť – vedľa Moniky Pavlisovej.
Zároveň konštatoval, že budova potrebuje rekonštrukciu. Opravila sa strecha, ale obvodový
plášť je vlhký, zateká tam.
Marek Kiaba – možno by bolo dobré do zmluvy dať nejakú klauzulu, že berie na vedomie,
v akom stave je budova, aby sa nesťažoval, že sa mu nábytok poškodil.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom a poveruje starostu obce uzatvoriť nájomnú
zmluvu na prenájom priestorov v budove súp. č. 161 medzi Marekom Hrebenárom ako
nájomcom a Obcou Žabokreky nad Nitrou
ako prenajímateľom
na dobu určitú
do 31.12.2019 za cenu v obci obvyklú na uvedený druh prenájmu z predchádzajúcich obodbí.

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 16/ Rôzne 17/ Interpelácie poslancov
Ing. Marian Omelka informoval poslancov, že obec dostane od MAS 157 kompostérov.
Musíme sa dohodnúť akým kľúčom ich budeme rozdeľovať. Jednou z podmienok bude účasť
na prednáške o kompostovaní, kompostér nebude môcť predať a musí ho užívať napr. 5-10
rokov. To si ešte musíme dohodnúť.
Ing. Marian Omelka – biologicky odpad nebudeme môcť vyvážať na skládku odpadu.
Budeme musieť rozmýšľať nad tým, kde budeme dávať biologický odpad, kde vytvoriť
nejaké kompostovisko? A samozrejme, vyčleniť na to financie. Cena za odpad z roka na rok
rastie. My teraz platíme 15 € za osobu na rok. V Partizánskom teraz platia 23 € a idú zvyšovať
na 33 až 37 €. A to nebudú v zisku.
Marek Kiaba – ja si myslím, že by sme sa mali spojiť dve-tri obce a nájsť miesto na riadne
veľkú kompostáreň. Združenie obcí bude mať väčšiu šancu na úspech ako jedna obec.
Marek Kiaba – pálenie odpadu v obci. Niekto je za to, aby sa odpady pálili, ale zákon to
zakazuje. Možno by sme kompostéry mali dať tým, ktorý pália odpad.
Viem, že sú ľudia, ktorým aj keby sme spravili neviem aké podmienky, budú páliť ďalej.
Ale keby sme dosiahli, že sa bude páliť len o polovicu menej, bude sa nám lepšie žiť.
V súvislosti s 12-BD mi napadá, či by sme potom keď už bude dotiahnutá elektrika
a spustených všetkých 12 bytov, nemohli vyčísliť škodu, ktorá bude obci spôsobená.
PhDr Žaneta Bartková – ani nie, že škody. Obec musí už aktuálne splácať úver ŠFRB. Tieto
výdavky nemáme pokryté v príjmovej časti – pretože do obce neplynie príjem z prenájmu
bytov, ktoré nemôžu byť z uvedeného dôvodu dané do užívania nájomcom.
Marek Kiaba – v obci by sa mala zvýšiť bezpečnosť. Mali by sme do rozpočtu zapracovať
chodník na školskej ulici, lebo ráno je na tejto ulici veľký ruch – autá z jednej, druhej strany,
deti idú vpravo, vľavo, mamičky s kočíkmi. Je to ako v Kocúrkove. Bude treba zapojiť
nového člena stavebnej komisie Ing. Minaroviča – aj v súvislosti so zmenou územného plánu.
Bude treba urobiť chodník, kým sa niečo nestane.
Mali by sme zvážiť zakúpenie 3-4 meračov rýchlosti. Tri na vstupy do obce a štvrtý – zvážiť
– do centra obce. Niekde tam, kde je prechod.
PhDr. Lucia Žilinková – ohľadom tej bezpečnosti, bavili sme sa aj o zrkadle na križovatke,
za Hofferom. Tá križovatka je nebezpečná a chodia tadiaľ aj deti. Treba tam určite niečo dať.
Marek Kiaba – aj tým, že Hoffer začal reštauráciu prevádzkovať, hlavne cez obed je tam plno
a väčšina tam chodí autom –doprava sa zvýšila. Myslím, že to zrkadlo bude stáť pár eur.
Ing. Marian Omelka - v decembri by sme chceli schváliť rozpočet, tak porozmýšľajte, čo by
ste chceli do rozpočtu dať.
Jozef Krajčovič – či by sa neoplatilo prehodnotiť aj tú tribúnu na tých 75 miest – zdá sa nám
málo. Ak zmluva nie je ešte podpísaná.
K bodu 18/ Diskusia
Pani Horníková – kedy bude kanalizácia na Topoľčianskej ulici?
Ing. Marian Omelka – viem, že kanalizáciu aj vodu sme dali na 20 rokov do správy ZsVS.
Jedine požiadať ZsVS o dobudovanie kanalizácie, ale to je beh na dlhé trate.
Pani Horníková – a čo s tou cestou – sú tam veľké hrbolce, a keď idú autá všetko nám hrkoce.
Je to asi od tlačiarní po pána Horehája. Komu ta cesta patrí ?
Ing. Marian Omelka – je to cesta I/64 a tá je v správe SSC Žilina. Starosta môže listom
vyzvať SSC na opravu.

K bodu 19/ Záver
Zástupca starostu obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým
za účasť a aktívny prístup.

Ing. Marian Omelka
zástupca starostu obce

Overovatelia zápisnice: Viliam Palák
PhDr. Lucia Žilinková

Zapísala: Ing. Mariana Sneženková
V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 31.10.2019

Prílohy:
- Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca Milana Bezáka a o zložení sľubu náhradníka
Ing. Rudolfa Poništiaka,
- Návrhy na schválenie nového poslanca v komisiách,
- Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení, týkajúcich sa kriminality alebo
inej protispoločenskej činnosti,
- Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2019,
- Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce,
- Schválenie dotácie CVŠ Topoľčany,
- Predĺženie platnosti PHSR,
- Západoslovenská distribučná, a.s.- schválenie vecných bremien,
- Schválenie Zámeru odpredaja pozemkov parc.č. 334/8,334/9,
- Žiadosť o prenájom nebytového priestoru – Monika Pavlisová,
- Žiadosť o prenájom nebytového priestoru – Marek Hrebenár

