
U Z N E S E N I A   
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  konaného                           

dňa  10. 12. 2019   na obecnom úrade so začiatkom o 16.00 hodine. 

__________________________________________________________________________ 

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

                                                              schvaľuje 
Predložený návrh programu rokovania    

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa   11.12.2019                                      Cyril Cabadaj  

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

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

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

                                                                schvaľuje 
    -  zapisovateľka: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 

    -  návrhová komisia:  Marek Kiaba, Viliam Palák, PhDr. Lucia Žilinková                                         

    -  overovatelia  zápisnice: Ing. Lívia Kopálová, Matúš Čačko 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

K bodu 3/ Voľba mandátovej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce Žabokreky 

nad Nitrou.  

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

volí 

mandátovú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce  Žabokreky nad Nitrou v zložení:                         

Ing. Marian Omelka – predseda,  

Marek Kiaba - člen,  

Ing. Lívia Kopálová – členka. 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 
 



K bodu  4/   Voľba hlavného kontrolóra obce Žabokreky nad Nitrou na roky    2020-2026 

Uznesenie č. 4/XII/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

 

I.   SCHVAĽUJE  

a) Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ.  

 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12.2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

II.  BERIE NA VEDOMIE  

a) Informáciu predsedu mandátovej komisie o priebehu otvárania obálok a zápis 

z otvárania obálok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Žabokreky                          

nad Nitrou. 

b) Informáciu starostu obce o priebehu voľby hlavného kontrolóra obce Žabokreky                     

nad Nitrou. 

c) Správu predsedu mandátovej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra obce 

Žabokreky  na funkčné obdobie od 17.1.2020 -16.01.2026.  

 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12.2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

III.  VOLÍ  
a) V súlade s § 18, ods. 3 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra PhDr. Žanetu Bartkovú 

 na obdobie od 17.1.2020-16.1.2026. 

 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12.2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 



IV.  SÚHLASÍ     
a) V súlade s §18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov s výkonom inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra obce.   

 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12.2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

K bodu 5 / Kontrola uznesení  
Uznesenie č. 5/XII/2019 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 

 

správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení, prijatých na predchádzajúcich 

zasadnutiach. 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 6/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania zákona                              

č. 283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách a poskytovania cestovných náhrad od januára 

2018 do februára  2019 

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

berie na vedomie 

 

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania zákona  č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách a poskytovania cestovných náhrad od januára 2018  do februára  

2019. 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 7/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly inventarizácie peňažných 

prostriedkoch  v hotovosti v pokladnici obe 4-krát za 2. polrok 2019 

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

berie na vedomie 

 

Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly inventarizácie peňažných prostriedkoch  

v hotovosti v pokladnici obe 4-krát za 2. polrok 2019. 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

K bodu 8/ Schválenie dotácií na rok 2020 

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

schvaľuje 

 

Dotácie z rozpočtu obce – rok 2020   

ZO SZZ (záhradkári) 500 € 

MsO SRZ (rybári) 300 € 

TJ AC - futbal 15 000 € 

ZO SZPB (protifaš. boj.) 400 € 

ZO CHPH (holubári) 200 € 

eRko 1 200 € 

ZO JDS (dôchodci) 1 200 € 

MS Matice slovenskej 800 € 

SPOLU 19 600 € 

 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

K bodu   9/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020 

Uznesenie č. 9/XII/2019 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 

 

Odborné  stanovisko  hlavnej  kontrolórky  Obce  Žabokreky nad Nitrou   k návrhu  rozpočtu 

na rok 2020. 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 



K bodu 10/ Schválenie rozpočtu na rok 2020  

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

schvaľuje 
rozpočet obce na rok 2020 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 – viď. Príloha uznes. 

                                                          berie na vedomie  
rozpočet obce na roky 2021-2022 

                                                               schvaľuje 

čerpanie finančných prostriedkov z fondov minulých rokov vo výške 153 334 € na účely: 

 
OcÚ kamerový systém   3 000  € 

 Nová ulica PD   539  

 Kontajnerové miesta 4 x   12 000  

 Dodatok – Územný plán   5 000  

 Urbanistická štúdia   9 000  

 Kamerový systém   10 000  

 Projekt Multifunkčné ihrisko   2 000  

 Detské ihrisko   5 000  

 Prechody pre chodcov   25 000  

 Petang ihrisko   1 400  

 Workoutové ihrisko /mas/   15 000  

 Merače rýchlosti   7 000  

 Verejné osvetlenie   6 000  

 Spevnené plochy TJ   22 000  

 TJ futbalová tribúna   17 395  

 Urnový háj   3000  

 Osvetlenie starý cintorín   10 000  

 Spolu   153 334 € 

 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu 11/ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2019 

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

schvaľuje 

 

presun bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou- 

Rozpočtové opatrenie č.5/2019. 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 



K bodu 12/ Schválenie dotácie  CVČ Partizánske 

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

berie na vedomie 

žiadosť  Mesta Partizánske o poskytnutie dotácie pre dieťa obce Žabokreky nad Nitrou 

navštevujúce Centrum voľného času v Partizánskom 

Hlasovanie: prít. 7; za 6, proti 0, zdr. 1 ( PhDr. Lucia Žilinková ) 

schvaľuje 

 

poskytnutie dotácie na činnosť krúžku v Centre voľného času Partizánske  

za obdobie  od 01.10.2019 do 31.12.2019 v  sume  15 € (5 €/mesiac/dieťa),  

pre jedno dieťa z našej obce, v zmysle predloženej žiadosti. 

Hlasovanie: prít. 7; za 4, proti 2 (Ing. Lívia Kopálová, PhDr. Lucia Žilinková),  

                    zdr. 1 (Matúš Čačko) 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

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

trafostanice 

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

                                                       schvaľuje  

 

predaj nehnuteľností – pozemok parcela KN-C parc.č. KN č. 334/8-zastavaná plocha 

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

a nádvorie o výmere 30 m² , ktoré vznikli oddelením na základe GP č. 41013034-3/2018, 

vypracovaného dňa 17.01.2018 ( 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 

Západoslovenskej distribučnej, 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. 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu  na základe faktúry, ktorú 

predávajúci vystaví najskôr v deň obdržania rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho 

práva kupujúceho k Pozemku do príslušného katastra nehnuteľností, najneskôr však v lehote 

15 kalendárnych dní odo dňa obdržania rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva 

kupujúceho k pozemku do príslušného katastra nehnuteľností 

Obecné zastupiteľstvo súčasne splnomocňuje Cyrila Cabadaja, starostu obce k podpisu kúpnej 

zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.  

Obec ako vlastník uvedených nehnuteľností  s uplatnením  § 9a) ods.8 písm. e) zákona                         

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení trojpätinovým rozhodnutím všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva predáva tieto pozemky ako prípad hodný osobitného 

zreteľa z dôvodu posilnenia elektrickej siete pre 12 BD súp.č.705 a priľahlé rodinné 

domy. 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 



K bodu 14/ Schválenie nájomných zmlúv na rok 2020 

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

                                                       schvaľuje  

 

a) nájomné zmluvy medzi Obcou Žabokreky nad Nitrou a nájomcami na rok 2020 

    s výškou nájmu  na úrovni roku 2019 

b) zmenu nájomného priestoru pre Mareka Hrebenára  do vyčleneného priestoru kultúrneho     

    domu.  

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 15/ Návrh VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

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

                                                      sa uznáša   

 

na VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 16/ Správa o výchovno –vzdelávacej činnosti za šk. r. 2018/2019 

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

                                                       schvaľuje  

 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Žabokreky     

nad Nitrou za školský rok 2018/2019 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 



K bodu 17/ Návrh odmien pre poslancov, členov komisií a hlavnú kontrolórku  

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

                                                       schvaľuje  

 

odmeny pre poslancov, členov komisií a  hlavnú kontrolórku obce za rok 2019 podľa 

predloženého návrhu predsedom ekonomickej komisie zriadenej pri OZ v Žabokrekoch        

nad Nitrou.   

Hlasovanie: prít. 7; za 6, proti 0, zdr. 1 (Matúš Čačko ) 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  11.12. 2019                                     Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  Ing. Lívia Kopálová 

 

 

                        Matúš Čačko 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 


