
U Z N E S E N I A   
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  konaného                           

dňa  29. 10. 2019   na obecnom úrade so začiatkom o 16.00 hodine. 

__________________________________________________________________________ 

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

                                                              schvaľuje 
Predložený návrh programu rokovania aj s navrhnutým doplnkom.   

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa   31.10.2019                                      Cyril Cabadaj  

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

                                                                schvaľuje 
    -  zapisovateľka: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 

    -  návrhová komisia: Ing. Lívia Kopálová, Jozef Krajčovič, Matúš Čačko                                          

    -  overovatelia  zápisnice: Viliam Palák, PhDr. Lucia Žilinková 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.10. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 3/ Príhovor PaedDr. Václavy Juríkovej, riaditeľky ZŠ s MŠ Žabokreky nad 

Nitrou 

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

berie na vedomie 

príhovor PaedDr. Václavy Juríkovej, riaditeľky ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou 

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

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.10. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 



K bodu  4/    Kontrola uznesení + informácia hlavnej kontrolórky o doručenom podnete 
Uznesenie č. 4/X/2019 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení, prijatých na predchádzajúcich 

zasadnutiach  a  informáciu hlavnej kontrolórky o doručenom podnete. 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.10. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu 5/ Informácia starostu obce o vzdaní sa mandátu poslanca obecného 

zastupiteľstva 

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

berie na vedomie 

informáciu  zástupcu starostu obce o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva 

Milana Bezáka a o zložení  sľubu nového poslanca Ing. Rudolfa Poništiaka 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.10. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

  

 

 

  

K bodu  6/ Schválenie nového poslanca v komisiách 

Uznesenie č. 6/X/2019 –Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

volí 

predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

Ing. Rudolfa Poništiaka  

Hlasovanie: prít. 8; za 7, proti 0, zdr.1 /Ing. Rudolf Poništiak/ 

 

schvaľuje 

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 

Hlasovanie: prít. 8; za 7, proti 0, zdr.1 /Ing. Rudolf Poništiak/ 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.10. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 



K bodu  7/ Schválenie Zásad podávania, preverovania a evidovania oznámení, 

týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti 

Uznesenie č. 7/X/2019 –Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

 schvaľuje 

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení, týkajúcich sa kriminality alebo inej 

protispoločenskej činnosti 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.10. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

K bodu 8/ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

Uznesenie č. 8/X/2019 –Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

 schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.10. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

K bodu  9/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

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

 

 schvaľuje 

v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení       

deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Žabokreky nad Nitrou - 10. decembra 2019  

 
Pracovný pomer hlavného kontrolóra sa stanovuje na pracovný úväzok 0,30. 

 
1) Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 

kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať: 

- ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie 

- požadované  je osvedčenie o absolvovaní kurzu hlavného kontrolóra s celoštátnou 

pôsobnosťou, alebo potvrdenie o praxi vykonávania funkcie kontrolóra obce minimálne 

nepretržite 5 rokov 

 

 2) Ďalšie podmienky: 

- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy 

- dynamická a silná osobnosť 

- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca 

- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point) 

- flexibilnosť 

- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť 



 

3) Náležitosti písomnej prihlášky: 

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón), 

- štruktúrovaný profesijný životopis, 

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú      

zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa  č. 18/2018 Z. z.               

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby 

hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou. 

 

4) Termín odovzdania písomnej prihlášky: 

písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní 

pred dňom konania voľby, t. j. do 25. novembra 2019 do 14:00 hod. v zalepenej obálke           

na adresu: Obec Žabokreky nad Nitrou, Školská 216,  958 52  Žabokreky nad Nitrou 

Zalepenú obálku označiť značkou: „Voľba hlavného kontrolóra Obce Žabokreky nad Nitrou   – 

Neotvárať!“ osobne alebo poštou na adresu: Obec Žabokreky nad Nitrou, Školská 216,                              

958 52 Žabokreky nad Nitrou  

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční hlasovaním poslancov na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva Obce Žabokreky nad Nitrou dňa 10.12.2019 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 

v Žabokrekoch nad Nitrou.                                                                                                        

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.10. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu 10/ Schválenie dotácie  CVČ Topoľčany 

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

 berie na vedomie 

žiadosť  Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad o poskytnutie 

dotácie pre dieťa obce Žabokreky nad Nitrou navštevujúce Centrum voľného času 

v Topoľčanoch                                            

                                                                schvaľuje 

poskytnutie dotácie na činnosť krúžku v Centre voľného času Topoľčany  

za obdobie  od 01.09.2019 do 30.06.2020 v  sume  50 €,  v zmysle predloženej žiadosti. 

Hlasovanie: prít. 8; za 5 /Marek Kiaba, Ing. Rudolf Poništiak, Matúš Čačko, Viliam Palák                             

                                         Ing. Marian Omelka/ 

                                 proti 2 / Ing. Lívia Kopálová, PhDr. Lucia Žilinková/  

                                 zdr. 1 /Jozef Krajčovič/ 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.10. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 



K bodu  11/ Predĺženie platnosti PHSR do konca roka 2020 

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

schvaľuje 

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Žabokreky 

nad Nitrou do 31.12.2020. 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.10. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

K bodu  12/ ZSE- distribúcia  vecné bremeno  

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

a)  súhlasí 

so zriadením vecných bremien, podľa GP č. 41013034-3/2018, vyhotoviteľ Bc. Alexandra 

Sabová, overeným pod číslom G 43/18 dňa 23.2.2018 a v geometrickom pláne na zameranie 

vecného bremena č. 41013034-74/2019, vyhotoviteľ Bc. Alexandra Sabová, overeným pod 

číslom G 108/19 dňa 9.4.2019 (ďalej len „ geometrický plán „), za odplatu dohodnutú 

zúčastnenými stranami, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., sídlo: 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava              

 

Parcel

né číslo 

Registe

r KN 
LV č. 

Výme

ra v 

m2 

Druh pozemku 
Katastráln

e územie 
Obec Okres 

479 E 1066 2794 Ostatná plocha 
Žabokreky 

nad Nitrou 

Žabokreky 

nad Nitrou 
Partizánske 

482/1 E 1066 55 Orná pôda 
Žabokreky 

nad Nitrou 

Žabokreky 

nad Nitrou 
Partizánske 

614/3 C 673 246 
Zastavaná plocha a 

nádvorie 

Žabokreky 

nad Nitrou 

Žabokreky 

nad Nitrou 
Partizánske 

683 C 673 4845 
Zastavaná plocha a 

nádvorie 

Žabokreky 

nad Nitrou 

Žabokreky 

nad Nitrou 
Partizánske 

967 C 673 10584 
Zastavaná plocha a 

nádvorie 

Žabokreky 

nad Nitrou 

Žabokreky 

nad Nitrou 
Partizánske 

345 C 1066 441 
Zastavaná plocha 

a nádvorie 

Žabokreky 

nad Nitrou 

Žabokreky 

nad Nitrou 
Partizánske 

334/1 C 1066 4779 
Zastavaná plocha a 

nádvorie 

Žabokreky 

nad Nitrou 

Žabokreky 

nad Nitrou 
Partizánske 

 
b) Poveruje starostu obce k podpísaniu  

Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby na elektrické zariadenia a rozvody, 

ktoré budú realizované v rámci stavby: PE Žabokreky, VNK, TS, NNK- Prestavba Športcentra 

na bytový dom“ 

 

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

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.10. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 



K bodu  13/ Schválenie zámeru odpredaja parc. č. 334/8,334/9 za účelom vybudovania 

trafostanice 

Uznesenie č. 13/X/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

 

schvaľuje zámer predaja 

 

nehnuteľností - parcela KN-C parc.č. 334/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2 

a  parcela KN-C parc.č. 334/9 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, ktoré vznikli 

oddelením na základe Geometrického plánu č. 41013034-3/2018 vypracovaného dňa 17.1.2018 

(Bc. Alexandra Sabová-GEODET, Partizánske) z parcely KN-C parc. č.334/1-ostatná plocha 

o výmere 4779 m2, ktorá je zapísaná na Okresnom úrade, Katastrálnom odbore v Partizánskom 

pre katastrálne územie Žabokreky nad Nitrou na LV č. 1066 s uplatnením                 § 9a) ods.8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení trojpätinovým rozhodnutím 

všetkých poslancov obecného zastupiteľstva ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 

posilnenia elektrickej siete pre 12 BD súp.č.705 a priľahlé rodinné domy. 

pre: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka                             č.: 

3879/B  za cenu 100 € za celý pozemok. 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.10. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu 14/ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v budove súp.č.161 (bývala 

predajňa kvetov  a vencov) - Monika Pavlisová , Brodzany 

Uznesenie č. 14/X/2019 –Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

prenájom  priestorov v budove súp. č. 161 v prospech žiadateľky  Moniky Pavlisovej, bytom 

Brodzany  

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. 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.10. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 15/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove súp.č. 161 (bývala 

predajňa kvetov  a vencov) –Marek Hrebenár, Partizánske 

 

Uznesenie č. 15/X/2019 –Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

prenájom  priestorov v budove súp. č. 161 v prospech  Mareka  Hrebenára, bytom Partizánske  

 

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. 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.10. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Viliam Palák 

 

 

                          PhDr. Lucia Žilinková 

 


