
U Z N E S E N I A   
z  2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  konaného                           

dňa  17. 01. 2019   na obecnom úrade so začiatkom o 16.00 hodine. 

__________________________________________________________________________ 

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia 
Uznesenie č. 1/I/2019 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                              schvaľuje 
Predložený návrh programu rokovania.  

Hlasovanie: prít.8; za 7, proti 0, zdr. 0     

PhDr. Žilinková – prítomná, nehlasovala 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa   21.01.2019                                       Cyril Cabadaj  

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu 2/ Návrh na  zapisovateľa,  overovateľov  zápisnice a návrhovú komisiu 

Uznesenie č. 2/I/2019 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                schvaľuje 
    -  zapisovateľka: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 

    -  návrhová komisia: Ing. Lívia Kopálová, PhDr. Lucia Žilinková, Viliam Palák  

    -  overovatelia  zápisnice:  Milan Bezák, Marek Kiaba 

Hlasovanie: prít 8; za 7 proti 0, zdr. 0   

PhDr. Žilinková – prítomná, nehlasovala 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.01.2019                                      Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu  3/ Zloženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 3/I/2019- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

k o n š t a t u j e ,  ž e 
za poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou bola zvolená: 

PhDr. Lucia Žilinková, ktorá zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva 

Hlasovanie: prít 8; za 8 proti 0, zdr. 0   

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.01.2019                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 



K bodu  4/   Kontrola  uznesení 

Uznesenie č. 4/I/2019- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                            berie  na  vedomie 

kontrolu plnenia uznesení, prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach. 

Hlasovanie: prít 8; za 8 proti 0, zdr. 0   

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.01.2019                                 Cyril Cabadaj 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu   5/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly  dodržiavania zákona              

č. 357/2015 Z.z. o finančnej  kontrole a vnútornom audite  za 1. polrok 2018 v Základnej 

škole s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou 

Uznesenie č. 5/I/2019- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                            berie  na  vedomie 
správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly  dodržiavania zákona              

č. 357/2015 Z.z. o finančnej  kontrole a vnútornom audite  za 1. polrok 2018 v Základnej 

škole s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou 

Hlasovanie: prít 8; za 8 proti 0, zdr. 0   

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.01.2019                                 Cyril Cabadaj 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu  6/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly zverejňovania   

a  poskytovania informácií v Základnej škole s materskou školou v  Žabokrekoch nad  

Nitrou v zmysle zákona  č. 211/2000 o  slobodnom prístupe  k  informáciám za 1. polrok  

2018 

Uznesenie č. 6/I/2019- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie  na  vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly zverejňovania  a  poskytovania informácií 

v Základnej škole s materskou školou v  Žabokrekoch nad Nitrou v zmysle zákona                  č. 

211/2000 o  slobodnom prístupe  k  informáciám za 1. polrok 2018 

Hlasovanie: prít 8; za 8 proti 0, zdr. 0   

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.01.2019                                Cyril Cabadaj 

                                                                                                       starosta obce 



K bodu  7/ Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly stavu a vývoja dlhu Obce 

Žabokreky  nad Nitrou.  

Uznesenie č. 7/I/2019- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie  na  vedomie 

správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly stavu a vývoja dlhu Obce Žabokreky  nad 

Nitrou.  

Hlasovanie: prít 8; za 8 proti 0, zdr. 0   

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.01.2019                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu  8/ Správa o kontrolnej činnosti  hlavnej  kontrolórky  obce  za  rok  2018 

Uznesenie č. 8/I/2019- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie  na  vedomie 

správu o kontrolnej činnosti  hlavnej  kontrolórky  obce  za  rok  2018 

Hlasovanie: prít 8; za 8 proti 0, zdr. 0   

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.01.2019                                 Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 9/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019 
Uznesenie č. 9/I/2019- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 
predložený Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019  

 poveruje 

hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrol v zmysle schváleného plánu 

Hlasovanie: prít 8; za 8 proti 0, zdr. 0   

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.01.2019                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                         starosta obce 

 



K bodu 10/ Návrh členov jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve 

Uznesenie č. 10/I/2019- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou                                            

Schvaľuje členov:                

Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie:  
Jozef Krajčovič, 

Milan Bezák, 

Ing. Peter Bezák, 

Matúš Čačko 

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0 

 

členov: 

Komisie pre mládež a šport : 

Matúš Čačko 

Bc. Rudolf Poništiak 

Hlasovanie: prít. 8, za 5, proti 0, zdržali sa 3 (Matúš Čačko, Marek Kiaba, Viliam Palák) 

 

členov: 

Sociálnej komisie 

PhDr. Lucia Žilinková 

Ing. Lívia Kopálová 

Hlasovanie: prít. 8, za 8, proti 0, zdr. 0 

 

členov: 

Kultúrnej komisie 

Ing. Lívia Kopálová 

PhDr. Lucia Žilinková 

Ing. Jana Cabadajová 

Bc. Rudolf Poništiak 

Hlasovanie: prít. 8, za 8, proti 0, zdr. 0 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.01.2019                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu  11/ Nájomné zmluvy na rok 2019 

Uznesenie č. 11/I/2019- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

nájomné zmluvy medzi Obcou Žabokreky nad Nitrou a nájomcami na rok 2019 s výškou 

nájmu  na úrovni roku 2018. 

Hlasovanie: prít. 8, za 8, proti 0, zdr. 0 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.01.2019                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 



K bodu  12/ Žiadosť o prenájom pozemku parc.č. 1256/1– návrh zámeru prenájmu  

Uznesenie č. 12/I/2019- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

   v zmysle § 9 ods. 2, písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob           

   a  zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve  obce Žabokreky nad Nitrou, pozemok   

   parcela registra „C“ parc. KN 1 256/1 o výmere 139 m2 zastavaná plocha a nádvorie,  

   vedené v kat. úz. Žabokreky nad Nitrou, Správa katastra Partizánske LV č. 673. 

    Predmetom prenájmu je: 

 Parcela č. 1 256/1  zastavaná plocha  a nádvorie vo výmere  139  m2 

   v prospech: Žabokrek spol. s r.o., Hlohovecká cesta 748, 951 42 Zbehy, IČO 51938090,     

   v zastúpení Jurajom Vargom, konateľom spoločnosti  

   za prenájom 2,00 €/1 m² ročne s uplatnením § 9a ods.8e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku    

   obcí v platnom znení trojpätinovým rozhodnutím všetkých poslancov obecného zastupiteľstva          

   ako prípad hodný osobitného zreteľa z  dôvodu, že predmetná parcela sa nachádza                     

   pred nehnuteľnosťou,  v ktorej budúci prenajímateľ  bude prevádzkovať reštauračné    

   zariadenie pod názvom HOFFER. Ide o sprevádzkovanie bývalého objektu Penzión pumpa.               

   Žiadateľ plánuje danú parcelu využiť na jej zveľadenie – výsadbu zelene. Rozloha a poloha  

   tejto parcely je pre obec nevyužiteľná. Doba prenájmu bude na dobu neurčitú,                     

   pričom v nájomnej zmluve budú vyšpecifikované podmienky k výpovedi nájmu pre obe      

   strany.  

   Hlasovanie: prít. 8, za 8, proti 0, zdr. 0 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.01.2019                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu  15/ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v priestoroch zdravotného 

strediska 

Uznesenie č. 13/I/2019- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

žiadosť  Zuzany Bronišovej, bytom Žabokreky nad Nitrou  o prenájom priestorov                              

v zdravotnom stredisku 

poveruje 

starostu obce uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom priestorov v zdravotnom stredisku medzi 

Zuzanou Bronišovou 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. 

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0   

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.01.2019                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 



K bodu  16/ Žiadosť o prenájom priestorov – hudobná skupina 

Uznesenie č. 14/I/2019- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

žiadosť  Miloša Zimu, bytom Brodzany o prenájom priestorov v kultúrnom dome 

poveruje 

starostu obce uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom priestorov v kultúrnom dome medzi 

Milošom Zimom 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. 

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0   

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.01.2019                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu  17/ Dotácie  z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2019 

Uznesenie č. 15/I/2019- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

výšky dotácií združeniam a spoločenským organizáciám v obci pre rok 2019: 

 

Slovenský zväz záhradkárov                             500 € 

Slovenský zväz rybárov                                    300 € 

Chovatelia poštových holubov                         200 € 

Jednota dôchodcov Slovenska                       1 200 € 

Hokejový klub                                               1 500 € 

TJ AC - futbalový klub                                11 000 €     

Stolný tenis                                                       900 € 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov  300 € 

eRko                                                                 780 € 

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0   

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.01.2019                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

K bodu  18/ Program odpadového hospodárstva 

Uznesenie č. 16/I/2019- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

Program odpadového hospodárstva obce Žabokreky nad Nitrou na roky 2016 – 2020. 

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0   

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.01.2019                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                         starosta obce 



K bodu  19/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. 

rok 2017/2018 

Uznesenie č. 17/I/2019- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                schvaľuje 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  za šk. rok 2017/2018 

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0   

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.01.2019                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

K bodu  20/  Rôzne 

Uznesenie č. 18/I/2019- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

súhlasí 

s uzavretím nájomnej zmluvy s firmou DARAPOL, s.r.o. Čadca na rok 2019 na sumu                         

10 €/ jeden predajný pult   

poveruje 

starostu obce  podpísaním nájomnej zmluvy. 

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.01.2019                                   Cyril Cabadaj 

                                                                                                          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

overovatelia:  Milan Bezák 

                        

 

 

                      Marek  Kiaba 

 

 

 
 

 

 


