
U Z N E S E N I A  
z  22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,                          

konaného dňa  19. 09. 2018   v kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine.
_____________________________________________________________________
_____

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia
Uznesenie č. 1/IX/2018 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou
                                                              
                                                                schvaľuje
Predložený návrh programu rokovania vrátane doplnenia o Návrh odmien pre 
predsedov a členov komisií, predložený poslancom Mariánom Kozinkom
Hlasovanie: prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0    

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21.09.2018                                     Ing. Otakár 
Sneženka 
                                                                                                             starosta obce

K bodu 2/ Návrh na  zapisovateľa,  overovateľov  zápisnice a návrhovú komisiu
Uznesenie č. 2/IX/2018 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou

                                                                schvaľuje
    -  zapisovateľka: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce
    -  návrhová komisia: Viliam Palák, Jozef Krajčovič, Ing. Marian Omelka 
    -  overovatelia  zápisnice:  Ing. Gabriel Šuranyi, Marián Kozinka
Hlasovanie: prít 5; za 5 proti 0, zdr. 0  

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  21. 09. 2018                                  Ing. Otakár 
Sneženka 
                                                                                                             starosta obce

K bodu  3/   Kontrola  uznesení
Uznesenie č. 3/IX/2018- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou

                                                           berie  na  vedomie
kontrolu plnenia uznesení, prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach.
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Prítomných 5 poslancov.

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 21.09.2018                               Ing. Otakár Sneženka 
                                                                             starosta obce                                                   

K bodu  4/ Správa o výsledku kontroly záväzkov a pohľadávok, ktoré obec 
eviduje v individuálnej  účtovnej závierke k 31.12.2017
Uznesenie č. 4/IX/2018 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou

                                                   berie na vedomie 
Správu o výsledku kontroly záväzkov a pohľadávok, ktoré obec eviduje 
v individuálnej  účtovnej závierke k 31.12.2017.
Prítomných 5 poslancov.

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 21.09.2018                               Ing. Otakár Sneženka 
                                                                             starosta obce   

K bodu  5/ Návrh na odpis pohľadávok za minulé roky
Uznesenie č.5/IX/2018 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou

schvaľuje
odpis nevymožiteľných daňových pohľadávok v hodnote 7 392,28 €, podľa priloženej 
prílohy.
Hlasovanie: prít.5 ; za 4, proti 0, zdr. 1 (Marián Kozinka) 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 21.09.2018                               Ing. Otakár Sneženka 
                                                                             starosta obce   

                                                         

K bodu  6/ Správa z kontroly príjmov obce – správne poplatky za 1. polrok 2017
Uznesenie č. 6/IX/2018 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou

berie na vedomie
Správu z kontroly príjmov obce – správne poplatky za 1. polrok 2017.
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Prítomných 5 poslancov.

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 21.09.2018                               Ing. Otakár Sneženka 
                                                                             starosta obce   

K bodu  7/  Správa o výsledku kontroly čerpania rozpočtu obce k 30.06.2018   
Uznesenie č. 7/IX/2018- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou

berie na vedomie 
Správu o výsledku kontroly čerpania rozpočtu obce k 30.06.2018.
Prítomných 5 poslancov.

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 21.09.2018                               Ing. Otakár Sneženka 
                                                                             starosta obce 

  
K bodu   8/  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017
Uznesenie č.8/IX/2018- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou

berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017
Prítomných 5 poslancov.

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 21.09.2018                               Ing. Otakár Sneženka 
                                                                             starosta obce   

K bodu  9/  Návrh rozpočtového opatrenia č.2/2018 
Uznesenie č. 9/IX/2018- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou
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                                                               schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
Hlasovanie: prít.5 ; za 5, proti 0, zdr. 0 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 21.09.2018                               Ing. Otakár Sneženka 
                                                                             starosta obce   

K bodu 10 / Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice
Uznesenie č. 10/IX/2018 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou

                                                             schvaľuje
vyradenie kníh z obecnej knižnice, podľa prílohy.
Hlasovanie: prít.5 ; za 5, proti 0, zdr. 0 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 21.09.2018                               Ing. Otakár Sneženka 
                                                                             starosta obce   

K bodu  11/  Návrh odmien pre predsedov a členov komisií
Uznesenie č. 11/IX/2018- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 
1.schvaľuje
odmeny pre predsedov a členov jednotlivých komisií za rok 2018  podľa návrhu 
predloženého poslancom Mariánom Kozinkom  nasledovne:
       Komisia pre financie, rozpočet a správu obecného majetku
       Ing. Marián Omelka - predseda komisie                   400 €
       Ing. Jozef Pilát - člen komisie                                   400 € 
       Mgr. Adriana Fábryová - členka komisie                  300 € 

       Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
       Ing. Jozef Pilát - predseda komisie                           400 €
       Ing. Gabriel Šuranyi - člen komisie                          400 €
       Marián Kozinka  - člen komisie                                400 €
       Jozef Krajčovič - člen komisie                                  400 €

       
Komisia pre mládež, kultúru a šport
       Ing. Katarína Ďurková - predsedníčka komisie         350 €
       Ing. Marcela Kováčiková - člen komisie                   350 €
       Ing. Gabriel Šuranyi –člen komisie                           350 €
       Viliam Palák - člen komisie                                       400 €
       Alica Málišová - členka komisie                               350 €                   
       Jozef Rušin – člen komisie                                        350 €
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       Sociálna komisia
       Viliam Palák –predseda komisie                               300 €
       Jozef Krajčovič – člen komisie                                 300 €
       Ing. Jaroslav Hatala –člen komisie                           200 €
       Jozef Korec – člen komisie                                        200 €               

Odmena hlavnej kontrolórke obce
PhDr. Žaneta Bartková – hlavná kontrolórka obce          400 €

Hlasovanie: prít.5; za 4, proti 0, zdr.1 (Ing. Marian Omelka)

2. schvaľuje
Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostu a primátorov miest v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.10.2018, 
zvýšenie základného  platu starostu obce o 70 %

Hlasovanie: prít.5; za 4, proti 0, zdr.1 (Marián Kozinka)

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 21.09.2018                               Ing. Otakár Sneženka 
                                                                                    starosta obce   

K bodu 12/  Rôzne
Uznesenie č. 12/IX/2018- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 
1.berie na vedomie
žiadosť manželov Režových o riešenie situácie – neprijatie ich syna do školského 
klubu detí.
Prítomných 5  poslancov

2. žiada riaditeľa školy o vypracovanie správy 
- za akých podmienok je možné otvoriť ďalšiu triedu v školskom klube detí; 
- koľko financií bude potrebných na rozšírenie priestorov a zaplatenie ďalšej 
vychovávateľky;
- predložiť správu, za akých podmienok by bolo možné otvoriť ŠKD od 6.30 h                       
- doložiť celkový počet žiadosti do ŠKD k septembru 2016, 2017, 2018 (vyhovené aj 

nevyhovené).
3.odporúča 
- starostovi obce prerokovať s riaditeľom školy prijatie žiaka,  na základe 

prerokovanej sťažnosti na dnešnom rokovaní OZ   

Hlasovanie: prít.5 ; za 5, proti 0, zdr. 0 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 21.09.2018                               Ing. Otakár Sneženka 
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                                                                             starosta obce   

K bodom 13/  Interpelácie poslancov, 14/  Diskusia
Uznesenie č. 13/IX/2018 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou
1.odporúča 
stavebnej komisii, aby na základe žiadosti pani Márie Ťapuchovej, prehodnotila 
situáciu                   so stekajúcou hlinou na cintoríne.

2. odporúča starostovi obce
inventarizáciu obecného majetku vrátane kultúrneho domu.
Do inventarizačnej, vyraďovacej a likvidačnej komisie žiada menovať poslancov OZ. 
Inventarizáciu uskutočniť k dátumu 31.10.2018.

3. odporúča starostovi obce
prešetriť podmienky naplnenia kúpnej zmluvy v súvislosti s predajom parc.č.1177/4. 
V prípade, že podmienky neboli naplnené, vyzvať vlastníka pozemku k naplneniu 
zmluvy.

4. navrhuje
termín ďalšieho zasadnutia  na deň 19.10.2018.

Hlasovanie: prít.5 ; za 5, proti 0, zdr. 0 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 21.09.2018                               Ing. Otakár Sneženka 
                                                                              starosta obce   

overovatelia:   Ing. Gabriel Šuranyi

                        Marián Kozinka

6


