Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa konalo
28.02.2019 o 16.00 hodine v budove obecného úradu.
_________________________________________________________________________
Prítomní: Starosta obce: Cyril Cabadaj
Poslanci: Milan Bezák, Matúš Čačko, Mgr.et Mgr. Evelína Hopková,
Jozef Krajčovič, Ing. Lívia Kopálová, Ing. Marian Omelka, Viliam Palák,
PhDr. Lucia Žilinková
Neprítomný: Marek Kiaba
Ďalší prítomní: PaedDr. Róbert Košík, PhD., riaditeľ ZŠ s MŠ
PhDr. Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce
Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce
Mgr. Adriána Fábryová, zamestnankyňa obce
Návrh programu:
1/ Otvorenie
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesení
4/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky
nad Nitrou v roku 2018
5/ Návrh členov do ekonomickej komisie pri obecnom zastupiteľstve
6/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Žabokreky nad Nitrou k návrhu
rozpočtu na rok 2019
7/ Návrh rozpočtu obce na rok 2019
8/ Nájomná zmluva so spoločnosťou Žabokrek s.r.o.
9/ Žiadosti o prenájom obecného pozemku parc. registra „E“ parc.č.252/3
10/ Návrh na zriadenie Komisie pre školstvo a voľba jej predsedu
11/ Návrh na rozšírenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019
12/ Návrh platu starostu obce
13/ Rôzne
14/ Interpelácie poslancov
15/ Diskusia
16/ Záver
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/ otvoril starosta obce p. Cyril Cabadaj, ktorý
zároveň, ako predsedajúci, všetkých prítomných privítal.
Na zasadnutí boli prítomní ôsmi poslanci. Svoju neúčasť ospravedlnil Marek Kiaba.
Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné.
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia. Informoval sa, či niekto z prítomných
poslancov má návrh na doplnenie alebo zmenu bodov programu dnešného rokovania OZ.
Zo strany poslancov nebol preložený návrh na doplnenie, ani na zmenu programu rokovania.
Starosta obce dal hlasovať za program rokovania OZ.
Hlasovanie: prít.8 za 8, proti 0, zdr. 0
Predložený návrh programu rokovania bol schválený.

K bodu 2/ Návrh na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
Cyril Cabadaj, starosta obce určil:
- zapisovateľ: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce
Cyril Cabadaj, starosta obce navrhol:
- návrhová komisia: Mgr. et Mgr. Evelína Hopková, Viliam Palák, Matúš Čačko
- overovatelia zápisnice: Ing. Marian Omelka, Ing. Lívia Kopálová
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.8 ; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 3/ Kontrola uznesení
Hlavná kontrolórka obce vykonala kontrolu uznesení, prijatých na predchádzajúcich
zasadnutiach. Zamerala sa hlavne na tie uznesenia, ktoré mali vykonávací charakter
alebo
z ktorých vyplýva plnenie úloh. Uzneseniam sa venovala jednotlivo. Správa z kontroly
uznesení tvorí prílohu k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 4/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku zúčtovania poskytnutých dotácií obcou
Žabokreky nad Nitrou v roku 2018
Hlavná kontrolórka obce informovala, že v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti
vykonala kontrolu zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky nad Nitrou v roku
2018.
Ku kontrole jej boli predložené:
- Žiadosti o poskytnutie finančných dotácií na rok 2018
- Zúčtovanie poskytnutých finančných dotácií za rok 2018
- Zmluvy o poskytnutí dotácií za rok 2018
Obec Žabokreky nad Nitrou poskytla v roku 2018 dotácie zo svojho rozpočtu, na základe
schválenia Obecného zastupiteľstva. Dotácie obec poskytla v súlade so zmluvami,
ktoré
uzatvorila s príjemcami dotácií. Každá zmluva je podpísaná za obec štatutárom, t. j. starostom
obce a za príjemcu oprávnenou osobou. Zmluvy nadobudli účinnosť zverejnením na webovom
sídle obce Žabokreky nad Nitrou. Celková suma poskytnutých dotácií je 15 950 €. V
predloženej správe sú popísané jednotlivé výdavky, ktoré súvisia s čerpaním dotácií
jednotlivých organizácií.
Obecné zastupiteľstvo berie Správu hlavnej kontrolórky o výsledku zúčtovania poskytnutých
dotácií obcou Žabokreky nad Nitrou v roku 2018 na vedomie.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 5/ Návrh členov do ekonomickej komisie pri obecnom zastupiteľstve
Jozef Krajčovič – predseda ekonomickej komisie navrhol za členov ekonomickej komisie:
Ing. Marian Omelka, Mgr. Adriána Fábryová.
Hlasovanie: prít. 8; za 6, proti 2 ( Mgr. et Mgr. Evelína Hopková, Milan Bezák), zdr. 0
K bodu 6/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Žabokreky nad Nitrou
k návrhu rozpočtu na rok 2019
Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že pri spracovaní stanoviska vychádzala z posúdenia
predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2021 a návrhu rozpočtu
na rok 2019, z hľadiska zákonnosti, ako aj z hľadiska metodickej správnosti a odbornosti jeho
zostavenia a predloženia na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Návrh rozpočtu bol
spracovaný v súlade so všeobecnými nariadeniami obce, ktorými sú upravené povinnosti
daňového a poplatkového charakteru. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli

a webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote min. 15 dní od 14. 2. 2019 v súlade
so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa
rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová,
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná
pri
zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Oproti návrhu, ktorý bol zverejnený bol za čas zverejnenia tento návrh na základe podnetu
a stretnutia poslancov OZ upravený a doplnený. Predložený návrh rozpočtu s úpravou na rok
2019 je zostavený ako prebytkový vo výške 25 000 €. Hlavná kontrolórka dala do pozornosti
čerpanie fondov minulých rokov na kapitálové výdavky, ktoré sú taktiež predmetom
schvaľovania poslancov OZ prostredníctvom uznesenia.
Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – zaujímala sa o čiastku 3 000 € v kapitálových príjmoch.
PhDr. Žaneta Bartková – je to len približná suma za odpredaj pozemku pod Trafostanicu
(Západoslovenská distribučná spol.), prípadne iné odpredaje kapitálových aktív obce, ktoré sú
vždy predmetom schvaľovania OZ.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu na rok 2019.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 7/ Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Starosta obce predložil návrh rozpočtu na rok 2019 a vyzval poslancov na doplnenie prípadne
otázky k predloženému návrhu.
Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh rozpočtu na rok 2019 s úpravami.
Obecné zastupiteľstvo predložený pôvodný návrh rozpočtu vrátane zmien, navrhnutých
poslancami schválilo.
Hlasovanie : prít.8 za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 8/ Nájomná zmluva so spoločnosťou Žabokrek s.r.o.
Starosta obce predložil poslancom návrh nájomnej zmluvy medzi obcou Žabokreky
nad Nitrou a spoločnosťou Žabokrek s.r.o. na prenájom nehnuteľnosti parcela registra „C“
parc.č. 1 256/1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 139 m2 vedená v kú. Žabokreky
nad Nitrou, Správa katastra Partizánske LV č. 673 za prenájom 2 €/1 m2 ročne s uplatnením
§ 9a ods. 8e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Starosta obce zdôraznil, že všetky parkovacie miesta budú občanom k dispozícií, budú verejné,
napr. aj keď bude občan chcieť nakúpiť napríklad v kvetinárstve. Konateľ firmy Žabokrek, s.r.o.
prisľúbil, že aj tá borovica tam zostane. Nemáme to písomne, ale sľúbil.
V predloženom návrhu nájomnej zmluvy sme našli nejaké chyby a nepresnosti, dáme to ešte
do poriadku.
Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – kto robil zmluvu?
Cyril Cabadaj – zmluvu sme pripravovali my.
Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu
osobitného zreteľa.
Hlasovanie : prít.8 za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 9/ Žiadosti o prenájom obecného pozemku parc. registra „E“ parc.č.252/3
Starosta obce informoval, že družstvo Chynorany pri inventarizácií pozemkov zistilo,
že
pozemok, ktorý užívali a platili nájom Slovenskému pozemkovému fondu, patrí obci. Je to
pozemok za Strojárňami a Hydinárňami.
O prenájom tohto pozemku požiadali Poľnohospodárske družstvo Chynorany a firma GAPEX,
s.r.o.- Martin Gajdoš, Žabokreky nad Nitrou.

Mgr. Et Mgr. Evelína Hopková – navrhujem pozemok prenajať Martinovi Gajdošovi. Je náš
občan, má tu už prenajatú pôdu, na ktorej hospodári a som za to, aby sme uprednostnili nášho
občana.
Ing. Marian Omelka – súhlasím s prenájmom pozemku Martinovi Gajdošovi nakoľko navrhuje
aj vyššiu cenu a ako podnikateľ je veľmi ústretový voči obci a organizáciám,
ktoré v obci
pracujú a poriadajú rôzne akcie.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosti o prenájom pozemku parcela registra „E“
parc.č. 252/3 od PD Chynorany a GAPEX spol. s r.o. Žabokreky nad Nitrou.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom uvedenej parcely spoločnosti GAPEX s.r.o.
Žabokreky nad Nitrou a poveruje starostu obce podpísaním nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : prít.8 za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 10/ Návrh na zriadenie Komisie pre školstvo a voľba jej predsedu
Toto, čo budem čítať, patrí aj k bodu 12/ návrh platu starostu, aby som sa potom nemusel
opakovať.
Starosta obce konštatoval, že do funkcie starostu nastúpil 6.12. a je vo funkcii starostu necelé
tri mesiace a za ten čas sa mu podarilo zorganizovať, zariadiť, vybaviť veľa vecí:
- Vianočná výzdoba obce + vianočný stromček na obecnom úrade,
- Pomoc pri organizovaní vianočných trhov,
- Spolu s kultúrnou komisiou zorganizovať silvestrovskú zábavu a ohňostroj,
- Sánkovačka,
- Oprava studne na školskom areáli, ktorá poslúžila na prípravu klziska. Týmto sa
chcem poďakovať pánom Uvírovi, Juríkovi, Bačovi, Remeňovi, Paľákovi,
Radačovskému za pomoc a čas venovaný napúšťaniu klziska. Ak som na niekoho
zabudol, tak sa ospravedlňujem.
- Do spálne MŠ som zakúpil žalúzie,
- Riešenie zápachu z kanalizácie v MŠ a na ul. Sládkovičova. Podarilo sa nám dúfam
zistiť, že ten zápach z kanalizácie sa šíri vtedy, keď sa zapne čerpadlo pri KD
a prečerpáva obsah žumpy do kanalizácie. Čerpadlo sme vypli. Prosím aj občanov,
aby si všímali, či to pomohlo alebo nepomohlo.
- Výberové konania na údržbára a upratovačku. Myslím, že vidieť. Hlavne na dvore
obecného úradu. Uprataný je dvor aj garáže. Upratuje sa obecný úrad aj kultúrny dom.
- Zabezpečenie chodu knižnice a kultúrneho domu,
- Oprava WC v KD (p. Paľák), na zdravotnom stredisku a Obecnom úrade.
- Osadenie umývadla na obecnom úrade (v kuchynke),
- Zimná údržba MK – zazmluvnená, zvládnutá,
- Cenová ponuka na opravu ul. Nižňanského,
- Posun času svietenia verejného osvetlenia,
- Kúrenie na zdravotnom stredisku – nastavenie a premiestnenie termostatov,
- Dvor obecného úradu- uprataný,
- Príprava projektu na multifunkčné ihrisko,
- Ochrana osobných údajov – zazmluvnenie s firmou Osobnýúdaj.sk,
- Prezentácia obce na FB, nová internetová stránka obce je od dnešného dňa reálna,
- V spolupráci s DI (okresným aj krajským) sme vytýčili tri miesta, kde prechody môžu
byť. Ešte to musíme zvládnuť po technickej stránke a nové prechody budú realitou.
- Absolvovanie niekoľkých školení,
- Konzultácia so školským úradom a právnikom ohľadom školy,
- Zistil som nefunkčnosť Rady školy – v riešení,
- Absolvovanie výstavy amatérskych umelcov na pozvanie p. Duckého, kde nás

reprezentovali až traja umelci,
- Školenie o odpadoch v Chynoranoch,
- Stretnutie MAS v Klátovej Novej Vsi,
- Organizujem neoficiálne stretnutia s poslancami pre zlepšenie informovanosti
poslancov,
- Zúčastňujem sa zasadnutí kultúrnej komisie,
- Rokovanie s pánom z Chynorian ohľadom pozemkov na bytovú výstavbu, jedná sa
o pozemky pri letisku,
- Stretnutie s p. Lachkovičovou ohľadom dobrovoľných hasičov. Keď nemáme
dobrovoľných hasičov, musí nás nejaká obec zastrešiť.
- Pripravujem zájazd na Mega koncert,
Teraz taká vízia na rok 2019
- Pripravujeme stavanie mája, Deň detí,
- Objednal som letné kino na 20.7.2019,
- Pripravujem opravu strechy KD, výmenu vchodových dverí v KD a bezbariérový
vstup do KD, čiastočná rekonštrukcia interiéru obecného úradu
- Zakúpime na obecný úrad traktor s vlečkou- aby sa dalo kosiť, radlica
- Plánujem rekonštrukciu miestnej komunikácie,
- Zakúpenie kamerového systému na OcÚ, hlavne aby sme zabránili vývozu smetí.
- Vyhľadávam miesta na umiestnenie kontajnerov (plasty, sklo, kovy),
- Postaviť tribúnu na futbalovom ihrisku, spevnené plochy pri kabíne,
- Detské ihrisko ,Multifunkčné ihrisko.
Prečo to spomínam pri tejto komisii. Pretože ma čaká veľa práce a práve škola mi uberá veľa
času, síl a pohody, preto som navrhol zriadiť Komisiu pre školstvo, ktorá bude škole pomáhať
a samozrejme ju aj kontrolovať. Máme tu aj pána riaditeľa. Srdečne ho vítam.
Pán riaditeľ dal tento verejný list. Tento list si môže prečítať každý. Tak som sa rozhodol,
že musíme si pomáhať. A preto chcem aby sme aj my škole pomáhali a aby mi aj táto komisia
so školou pomáhala.
Ako prvú úlohu bude mať táto komisia overiť pravdivosť alebo nepravdivosť tohto listu.
Starosta obce navrhol teraz schváliť komisiu a jej predsedu. Členovia budú schválení
na
nasledujúcom zasadnutí OZ.
Starosta obce dal hlasovať za zriadenie Komisie pre školstvo pri Obecnom zastupiteľstve
v Žabokrekoch nad Nitrou.
Hlasovanie : prít.8 za 8, proti 0, zdr. 0
Starosta obce navrhol za predsedníčku tejto komisie Mgr. et Mgr. Evelínu Hopkovú.
Hlasovanie : prít.8 za 7, proti 0, zdr. 1 (Mgr. et Mgr. Evelína Hopková)
K bodu 11/ Návrh na rozšírenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
na 1. polrok 2019
Ing. Marian Omelka – starosta obce spomínal nejaké nedorozumenia, problémy v škole.
Ja by som navrhoval a bude to práca pre pani kontrolórku, rozšíriť kontrolnú činnosť o:
- Kontrolu odmeňovania riaditeľa ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou za obdobie rokov
2017, 2018, 2019,
- Kontrolu dodržiavania zákona o cestovných náhradách a poskytovania cestovných
náhrad za roky 2018, 2019.
To je môj návrh, aby sme sa dostali na nejakú únosnú hranicu a aby tu nevznikali trenice medzi
školou, ktorá tu existuje 55 rokov zhruba a aby sme si nerobili zbytočné problémy. Aby sa
starostovi dobre robilo, aby sa nám dobre robilo, aby sa riaditeľovi školy dobre robilo.

Aby rodičia boli spokojní, aby deti ponímali školu ako ustanovizeň, kde dôjde k normálnemu
zdravému vzdelávaniu, aby tých 12 učiteľov našlo medzi sebou pochopenie, aj zamestnanci
pedagogickí aj nepedagogickí, aby sa sfunkčnila školská rada. Aby Žabokreky boli tým,
čo boli. Lebo žabokrecká škola mala vždy dobrú povesť.
Jozef Krajčovič navrhuje rozšíriť kontrolnú činnosť o vykonanie auditu za posledné volebné
obdobie riaditeľa školy (roky 2017, 2018, 2019), a aby sa ukázalo ako a kde boli vyplatené
finančné prostriedky a súdne trovy za súdenie s p. Naďom. Nie je to len v našom záujme, ale
celá obec nás do toho tlačí, aby sme v tom niečo urobili.
O slovo požiadal PaedDr. Róbert Košík, PhD. – riaditeľ ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou.
Neviem, na ktoré všetky veci mám teraz reagovať.
Zriadenie Komisie pre školstvo má význam v meste, kde je viacero základných škôl,
aby došlo k synchronizácii týchto škôl. Máme tu len jednu školu, neviem, či je takáto komisia
potrebná.
Komisia nemá právomoc kontrolovať. Kontrolné právomoci má len kontrolór obce.
Ja kontrolu vítam, nevidím v tom problém. Kontroly tu vždy prebiehali. Netvárme sa , že sa tu
nič nekontrolovalo. Nikto si nedovolí obchádzať zákon. S kontrolami nemám problém. Viete
o činnosti školy, viete o mojej práci.
Ja nebudem rozprávať, čo som všetko za 8 rokov spravil. Minimálne rada školy vie.
Je nezmysel hovoriť o nefunkčnosti rady školy. Rada školy stratou jedného člena sa nestáva
nefunkčnou. Vtedy prebiehajú doplňujúce voľby. Za ustanovenie rady školy je zodpovedný
starosta. Činnosť rady školy je kvázi pod nejakým gestorským pôsobením starostu obce.
Riaditeľ do toho zasahovať nemôže. Je to stret záujmov, aby som ja zasahoval do rady školy.
Okrem toho minimálne na rade školy vždy vedia o všetkých činnostiach, ktoré robíme.
Informoval som o tom čo robíme, aj aké máme plány. Svoje sľuby som vždy plnil. A častokrát
som spravil aj viac ako som sľúbil.
Som rád, že sa môžem aspoň tu vyjadriť, lebo pán starosta odmieta so mnou vecne
komunikovať. Ja vítam aj tú komisiu, lebo sú tu určité problémy.
Napríklad ja som na toto zastupiteľstvo nebol pozvaný a možno som aj neželaný. Myslím, že
keď sa prerokuvávajú také dôležité veci o škole, tak by som mal byť prizvaný. A nečakať, či sa
ja o tom dozviem alebo nie.
Je smutné, že po nástupe nového starostu skončila spolupráca obce so školou. Tvárime sa ako
keby medzi školou a úradom nebola doteraz žiadna spolupráca. Namiesto toho nastúpil určitý
nátlak na školu, zásahy do pedagogicko-personálneho riadenia riaditeľa školy Lebo neviem ako
to mám ponímať, keď sa riaditeľovi školy zníži plat. Teraz mám plat na úrovni učiteľa.
Lebo takýmto znížením platu mi pán starosta ukazuje, že mám ísť radšej učiť a najlepšie na
inú obec. Je smutné, že ako odôvodnenie zníženia platu mi dal nedostatky v pedagogickom a
personálnom riadení školy. Ja tu mám o tom dôkazy. Obec nie je kompetentná pedagogicky
a personálne riadiť chod školy. Určitá spolupráca by byť mala a vždy aj bola.
Obec má kompetencie kontrolovať. Kontrolou to všetko začína, kontrolou to aj končí.
Takže ja proti kontrolám určite nemám nič. A nie zasahovať riaditeľovi do riadenia školy
a trestať riaditeľa znížením odmien. Fámy, ktoré sa šíria po obci, ktoré vykonštruovala
komunálna politika v obci, že v škole je šikana, sú len fámami a klamstvami. Ja viem preukázať,
aj na základe kontrolných zistení kontrolných orgánov, že žiadna šikana
na základnej škole nie je. Že sú to len výmysly a klamstvá, ktoré majú zdiskreditovať riaditeľa
školy. Mám k dispozícii, dám nahliadnuť pani kontrolórke, Protokol z výsledkov inšpekčnej
činnosti. Nie je tam ani náznak, že by nejaká šikana existovala. Zamieňanie si kompetencie
riaditeľa za nejaké takéto spoločensko-patologické javy je absurdné.

Riaditeľ je tam od toho, aby školu riadil, aby riadil vzdelávanie. Ja tam nie som od toho,
aby som organizoval sánkovačky a guľovačky. Snažíme sa neustále modernizovať vyučovací
proces, zdokonaľovať.
Čo tam je takého zlého. Pán starosta, povedz otvorene, aký je pravý dôvod. Spýtam sa pánov
poslancov, kde sú nedostatky, v čom?
Jozef Krajčovič – pán riaditeľ ako si dovolíš napísať: „ dvaja rivali spojili sily, aby podviedli
voličov obce.“ Mám kontakt na právnika – na trestné stíhanie teba. Nezastávam si len svoju
manželku, ale aj ostatných učiteľov, ktorých ty psychicky deptáš. Si jeden diktátorsky riaditeľ
školy. Toto bude možno trochu osobné, povedz svojej mamičke, nech už nechá moju rodinu na
pokoji. Vieš, čo ona robí ? Aké fámy šíri na moju rodinu? Moja manželka odišla odtiaľto preto,
aby mala konečne kľud. Ona chce mať s tebou svätý pokoj. Áno, toto je osobné. Ale to tvoje
diktátorské správanie, je nemiestne. Veď učiteľka podala na teba sťažnosť.
PaedDr. Róbert Košík, PhD. – Pán starosta mal v letáku krásne slová, ako bude ľudí spájať.
Ja nebudem menovať, ale istá pani učiteľka má vážne kárne nedostatky. Ja nemôžem za to,
že nejaká nespratná učiteľka, sa rozhodne, že v spolupráci s komunálnou politikou, vymenia
riaditeľa. To je trošku choré. Hľadajú sa spôsoby, ako riaditeľovi niečo nájsť, ako ho vymeniť.
Zníženie platu vnímam ako vyštvanie riaditeľa zo školy . Uvedomme si, že za učiteľský plat
ten stres, ktorý zažívam napríklad aj teraz, tie všetky zodpovednosti a kompetencie,
ktoré mám, to všetko čo vykonávam, že som právnikom, manažérom, didaktikom, nákupcom
to nikto robiť nebude. Riaditeľa treba ohodnotiť.
Za všetky činnosti, ktoré vykonávam ? Takýto zásah je nielen nezákonný, ale prináša takýto
stav, aký tu teraz je. Ak chceš pán starosta zasahovať do pedagogického a personálneho chodu
školy, kandiduj na riaditeľa školy. Máš nevýhodu, nemáš dostatočné vzdelanie.
Cyril Cabadaj – pán riaditeľ, nebol ti znížený základný funkčný plat, ale osobné ohodnotenie.
Nebol znížený na minimum ale na úroveň platov riaditeľov okolitých základných škôl
s väčším počtom detí.
PaedDr. Róbert Košík, PhD.- Ja mám za určité roky zásluhy. Nemôžem za to, že mám najvyššiu
kvalifikáciu a som v platovom strope.
Mojim vzdelaním a skúsenosťami som prínosom a nie že narúšam chod školy ! Chod školy
začína byť narušený teraz.
Jozef Krajčovič – pán riaditeľ, buď teda otvorený a povedz aké si mal za posledné tri roky
odmeny? Aké odmeny mali učitelia?
PaedDr. Róbert Košík, PhD. – vidím, že brnkáš na strunu takej určitej ľudskej závisti. Prečo sa
nepýtaš, koľko som pre školu spravil? Pán starosta ešte nič nespravil a už si pýta zvýšenie platu.
A ja za to, čo som pre školu spravil, som trestaný.
Jozef Krajčovič – povedz, koľko si mal minulý rok ešte od starého starostu podpísanú odmenu?
PaedDr. Róbert Košík, PhD- pán Krajčovič, keby si sa lepšie učil, nemusel si závidieť.
Viliam Palák – pán starosta nežiadal zvýšenie platu. Je to návrh finančnej komisie, a my sme tu
na to, aby sme mu to schválili alebo neschválili.
Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh rozšírenia kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozšírenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
podľa návrhu predloženého starostom obce a doplneného návrhom poslanca Jozefa Krajčoviča.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 12/ Návrh platu starostu obce
Ing. Marian Omelka, zástupca starostu obce navrhuje zvýšiť starostovi obce základný plat
(ktorý mu prináleží zo zákona) o 10 %. Je to motivačné. Aj keď je vo funkcii krátko,
dosť

toho spravil.
Vysvetlil, že základný plat je násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve (zverejňuje
ju každoročne štatistický úrad) a koeficientu, ktorý sa odvíja od počtu obyvateľov obce a je
daný zákonom.
Základný plat je starostovi daný zo zákona a poslanci mu ho môžu zvýšiť až o 60 %.
Samozrejme majú právo mu tieto percentá aj znížiť.
Jozef Krajčovič – Veď sme sa o tom bavili, vieme o čo ide.
Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh na zvýšenie základného platu o 10 % starostovi obce
schválilo.
Hlasovanie: prít. 8; za 6, proti 0, zdr. 2 ( Mgr. et Mgr. Evelína Hopková, Milan Bezák)
K bodom 13/ Rôzne 14/ Interpelácie poslancov 15/ Diskusia
Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – rada by som objasnila jednu vec. Aby si občania nemysleli, že
my – poslanci prídeme na zasadnutie, za pol hodinu oddvíhame ruky a ideme domov Chcem,
aby občania vedeli, tí čo sú tu, ale aj tí čo si to prečítajú, že veci, ktoré tu schvaľujeme riešime
dopredu na neoficiálnych zasadnutiach. Tieto materiály, ktoré tu schvaľujeme nevidíme teraz
prvý raz.
Poslanci sa so starostom stretávame tri – štyri razy pred zasadnutiami a všetky body
prerokujeme dopredu, vysvetľujeme, dopĺňame. Ako príklad mali sme jedno stretnutie s Ing.
arch. Minarovičom ohľadom územného plánu a ďalšie ohľadom rozpočtu s pani ekonómkou
Mgr.. Fábryovou.
Slovo dostali občania:
Magdaléna Krauterová – kde budú tie prechody pre chodcov ?
- a vyhláste do rozhlasu, aby si psov nevenčili v kostolnej ohrade. Po obci behajú psy
a zadrhli mi sliepky. Už som zistila, komu patria. Som zvedavá, či majiteľ za mnou
príde. Keď nie, prídem sa sťažovať na obecný úrad.
Cyril Cabadaj, starosta obce – prechody pre chodcov budú dolu pri cintoríne,
pri
Železničiarskej ulici a na námestí medzi Penziónom a kvetinárstvom. Aj o psoch viem, budeme
to riešiť.
PaedDr. Róbert Košík, PhD., riaditeľ ZŠ s MŠ – starostovi za to, že ešte nič neurobil sa
zvyšuje plat a ja za to, čo som toho toľko spravil, som potrestaný.
Viliam Palák – starosta nežiadal zvýšiť plat. Zvýšenie sme navrhli my - poslanci.
Štefánia Brindzová – ďakujeme za odhŕňanie ulíc od snehu,
- minulý rok nebola žiadna brigáda, všade je neporiadok,
- na námestí za reštauráciou je to ako verejný záchod, sú tam poháriky z „ jogurtíkov“,
špina, papiere,
- v Mauzóleu nie je vyhrabané lístie, lavičky sú zašpinené od sliepok,
- chodník na starom cintoríne -pri starej studni – je jama,
- verejné osvetlenie je slabé,
- treba ostrihať kríčky aj tú morušu pri hlavnej ceste. Je akurát pri prechode pre chodcov
a keď dozrieva, všetko tam padá na chodník a je tam špina. Nedá sa tadiaľ chodiť.
Taký strom tam nemá čo robiť.
- Niekde pri kultúrny dom treba dať mapu obce s označením ulíc.
- Na nový cintorín – niekde pri hroby – treba dať aspoň dve lavičky.
Ing. Peter Bezák – čo je nové okolo 12 BD
Cyril Cabadaj – už vieme, kto v Západoslovenskej distribučnej má toto na starosti. Pripravili
už zmluvy, ešte ich musia schváliť v právnom oddelení.
K bodu 16/ Záver

Program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce rokovanie ukončil, poďakoval poslancom
za účasť a poprial príjemný večer.

Cyril Cabadaj
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Marian Omelka

Ing. Lívia Kopálová

zapísala: Ing. Mariana Sneženková
V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 04.03.2019

Prílohy:
- Kontrola uznesení,
- Správa hlavnej kontrolórky o výsledku zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky
nad Nitrou v roku 2018
- Návrh členov do ekonomickej komisie pri obecnom zastupiteľstve
- Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Žabokreky nad Nitrou k návrhu
rozpočtu na rok 2019
- Návrh rozpočtu obce na rok 2019
- Nájomná zmluva so spoločnosťou Žabokrek s.r.o.
- Žiadosti o prenájom obecného pozemku parc. registra „E“ parc.č.252/3
- Návrh na zriadenie Komisie pre školstvo a voľba jej predsedu
- Návrh na rozšírenie Plánu kontrolnej činnosti

