
U Z N E S E N I A   
z  3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  konaného                           

dňa  28. 02. 2019   na obecnom úrade so začiatkom o 16.00 hodine. 

__________________________________________________________________________ 

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

                                                              schvaľuje 
Predložený návrh programu rokovania.  

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa   04.03.2019                                       Cyril Cabadaj  

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

                                                                schvaľuje 
    -  zapisovateľka: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 

    -  návrhová komisia: Mgr. et Mgr. Evelína Hopková, Viliam Palák, Matúš Čačko  

    -  overovatelia  zápisnice:  Ing. Marian Omelka, Ing. Lívia Kopálová 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  04.03. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu  3/    Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 3/II/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  04.03. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 



 

K bodu  4/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku  zúčtovania poskytnutých dotácií obcou 

Žabokreky nad Nitrou v roku 2018 

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

berie na vedomie 

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku  zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky 

nad Nitrou v roku 2018 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  04.03. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu  5/  Návrh členov do ekonomickej komisie pri obecnom zastupiteľstve 

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

schvaľuje 

členov Ekonomickej komisie v zložení: Ing. Marian Omelka  

                                                                Mgr. Adriána Fábryová 

Hlasovanie: prít. 8; za 6, proti 2 ( Mgr. et Mgr. Evelína Hopková, Milan Bezák) , zdr. 0  

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  04.03. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

        

                                                                    

 

 

 

K bodu  6/ Odborné  stanovisko  hlavnej  kontrolórky  Obce  Žabokreky nad Nitrou                 

k návrhu  rozpočtu na rok 2019 

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

berie na vedomie 

Odborné  stanovisko  hlavnej  kontrolórky  Obce  Žabokreky nad Nitrou   k návrhu  rozpočtu 

na rok 2019. 

 

 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  04.03. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 



K bodu 7/ Návrh rozpočtu obce na rok 2019 

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

I.                                                               schvaľuje 
rozpočet obce na rok 2019 v členení 

a) bežný rozpočet: - bežné príjmy, - bežné výdavky 

b) kapitálový rozpočet: - kapitálové príjmy, - kapitálové výdavky 

c) finančné operácie: - príjmové finančné operácie, - výdavkové finančné operácie  

a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie s predloženou 

úpravou – viď. Príloha uznes. 

II.                                                        berie na vedomie  
rozpočet obce na roky 2020-2021. 

III.                                                           schvaľuje 

čerpanie finančných prostriedkov z fondov minulých rokov na kapitálové výdavky podľa 

prílohy.  

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  04.03. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

   

                            

 

 

 

                                      

K bodu  8/ Nájomná zmluva so spoločnosťou Žabokrek s.r.o. 

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

schvaľuje 

prenájom nehnuteľností vo vlastníctve  obce Žabokreky nad Nitrou, pozemok  parcela registra 

„C“ parc. KN 1 256/1 o výmere 139 m2 zastavaná plocha a nádvorie v kat. úz. Žabokreky nad 

Nitrou, ktorá je zapísaná na Okresnom úrade, Katastrálnom odbore                   v Partizánskom 

pre katastrálne územie Žabokreky nad Nitrou na LV č. 673 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. 

 

     Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce podpísaním nájomnej zmluvy. 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  04.03. 2019   

                                                                                                         Cyril Cabadaj 

                                                                                                           starosta obce 

 

K bodu  9/ Žiadosti o prenájom obecného pozemku parc. registra „E“ parc.č.252/3  



Uznesenie č. 9/II/2019 –Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 

žiadosti o prenájom obecného pozemku parcela registra „E“ parc.č. 252/3-orná pôda o výmere 

189 490 m2 v kú. Žabokreky nad Nitrou, ktorá je zapísaná na Okresnom úrade , Odbor 

katastrálny v Partizánskom na LV č. 1066 od  PD Chynorany a GAPEX spol. s r.o. Žabokreky 

nad Nitrou. 

schvaľuje 

prenájom obecného pozemku parcela registra „E“ parc.č. 252/3-orná pôda o výmere 189 490 

m2 v kú. Žabokreky nad Nitrou, ktorá je zapísaná na Okresnom úrade , Odbor katastrálny 

v Partizánskom na LV č. 1066  firme  GAPEX spol. s r.o. Žabokreky nad Nitrou. 

A poveruje starostu obce podpísaním nájomnej zmluvy. 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  04.03. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 10/ Návrh na zriadenie Komisie pre školstvo a voľba jej predsedu 

Uznesenie č. 10/II/2019 –Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

zriadenie Komisie pre školstvo pri Obecnom zastupiteľstve v Žabokrekoch nad Nitrou 

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

volí 

za predsedníčku Komisie pre školstvo: Mgr. et Mgr. Evelínu Hopkovú 

 

Hlasovanie : prít.8 za 7, proti 0, zdr. 1 (Mgr. et Mgr. Evelína Hopková)    

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  04.03. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 11/ Návrh na rozšírenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky                     



na 1. polrok 2019 

Uznesenie č. 11/II/2019 –Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

poveruje 
I. 

hlavnú kontrolórku obce vykonať kontrolu  odmeňovania riaditeľa Základnej školy s materskou 

školou v Žabokrekoch nad Nitrou za roky 2017, 2018 a 2019, a taktiež vykonanie auditu 

vyplatených finančných prostriedkov a súdnych trov – na základe rozhodnutia súdu s p. 

Naďom.  

II. 

hlavnú kontrolórku obce vykonať kontrolu dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení n. p. a poskytovania cestovných náhrad od januára 2018        do februára 

2019 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  04.03. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 12/ Návrh platu starostu obce 

Uznesenie č. 12/II/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou  

na základe § 11 ods. 4 písm. i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 4 ods. 

2, 2 veta zák.     č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v z. n. p. – schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu o 10 % 

s účinnosťou    od 1. 3. 2019.  

Hlasovanie: prít. 8; za 6, proti 0, zdr. 2 ( Mgr. et Mgr. Evelína Hopková, Milan Bezák)     

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  04.03. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 
overovatelia:   Ing. Marian Omelka 

  

 

 

                       Ing. Lívia Kopálová 

 

 


