
 

Z á p i s n i c a  
 

z  19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  ktoré sa konalo    

28.02.2018 o 18.00 hodine  v kultúrnom dome  

_________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Ing. Otakár  Sneženka, starosta obce                                                                                          

                   Poslanci:  Marián  Kozinka, Ing. Jozef Pilát, Viliam Palák,   

                                    Jozef Rušin,  Ing. Marian Omelka, Jozef Krajčovič, Jozef Korec,  

                                    Ing. Gabriel Šuranyi, Ing. Katarína Ďurková                                   

 

Neprítomný:  - 

 

Ďalší prítomní:  Mgr. Žaneta  Bartková, hlavná kontrolórka obce 

                            Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce  

                            Mgr. Adriana Fábryová, zamestnankyňa obce 

 

Návrh programu: 

  1/ Otvorenie       

  2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice 

  3/ Kontrola uznesení  

  4/ Správa z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky n/N v roku 2017 

  5/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2017 

  6/ Voľby prísediacich Okresného súdu  Partizánske 

  7/ Poskytnutie dotácie pre deti z našej obce v CVČ v Partizánskom na obdobie  

      od 01.01.2018 do 30.06.2018 

  8/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 

  9/ Návrh rozpočtu na rok 2018 

10/ Riešenie príjazdovej cesty k Rezidencii Tatrabanka 

11/ Súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy medzi obcou a SPP – šatne TJ AC 

12/ Návrh termínov zasadnutí OZ v roku 2018 

13/ Stanovisko k využitiu multifunkčného ihriska 

14/  Rôzne 

15/  Interpelácie poslancov 

16/  Diskusia 

17/  Návrh uznesení 

18/  Záver     

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/ otvoril starosta obce  Ing. Otakár Sneženka,                           

ktorý zároveň, ako predsedajúci, všetkých prítomných privítal.  

Na zasadnutí boli prítomní  ôsmi poslanci. 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. Počas hlasovania prišiel na zasadnutie 

poslanec Ing. Gabriel Šuranyi.  

Hlasovanie: prít.9; za 8, proti 0, zdr. 1 (Ing. Gabriel Šuranyi)    

Predložený návrh programu rokovania bol schválený.  



 

K bodu 2/ Návrh na  zapisovateľa,  overovateľov  zápisnice a návrhovú komisiu 
Ing. Otakár Sneženka  určil:  

 -  zapisovateľ: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 

 

Ing. Otakár Sneženka  navrhol:  

 -  návrhová komisia:  Ing. Jozef Pilát, Marián Kozinka, Jozef Rušin 

 -  overovatelia  zápisnice: Jozef Krajčovič, Viliam Palák 

Predložený návrh bol schválený. 

Hlasovanie: prít.9 ; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

Schválený program rokovania 
  1/ Otvorenie       

  2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice 

  3/ Kontrola uznesení  

  4/ Správa z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky n/N v roku 2017 

  5/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2017 

  6/ Voľby prísediacich Okresného súdu  Partizánske 

  7/ Poskytnutie dotácie pre deti z našej obce v CVČ v Partizánskom na obdobie  

      od 01.01.2018 do 30.06.2018 

  8/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 

  9/ Návrh rozpočtu na rok 2018 

10/ Riešenie príjazdovej cesty k Rezidencii Tatrabanka 

11/ Súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy medzi obcou a SPP – šatne TJ AC 

12/ Návrh termínov zasadnutí OZ v roku 2018 

13/ Stanovisko k využitiu multifunkčného ihriska 

14/  Rôzne 

15/  Interpelácie poslancov 

16/  Diskusia 

17/  Návrh uznesení 

18/  Záver     

 

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.   

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení. 

Prítomných 9 poslancov 

 

K bodu   4/   Správa z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky n/N                 

v roku 2017. 

Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov, že vykonala kontrolu zúčtovania dotácií, 

ktoré obec poskytla na základe schválenia OZ v roku 2017. S prijímateľmi dotácií boli 

uzatvorené zmluvy, v súlade so žiadosťami o dotácie. Konštatuje, že pri poskytnutých 

dotáciách bola dodržaná účelnosť a časovosť použitia verejných prostriedkov. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly zúčtovania dotácií za rok 2017. 

Prítomných 9 poslancov 

 



 

K bodu   5/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Žabokreky                

nad Nitrou za rok 2017 

Hlavná kontrolórka obce informovala, že  v zmysle zákona o obecnom zriadení je povinná 

predložiť obecnému zastupiteľstvu  do 60 dní od ukončenia kalendárneho roka správu 

o kontrolnej činnosti za rok 2017. Predložená správa obsahuje informácie o ukončených 

kontrolách, ktoré vykonala na základe schválených Plánov kontrolnej činnosti. Správy                               

z ukončených kontrol boli prerokované so starostom obce a  následne predložené                                      

na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva. Počas roka boli predložené odborné 

stanoviská k návrhu Záverečného účtu za rok 2016 a k návrhu rozpočtu na rok 2017.  

Zvyšovala si svoju odbornosť na výkon kontroly  na seminároch a  školeniach 

organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a inými vzdelávacími inštitúciami.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce za rok 2017. 

Prítomných 9 poslancov 

 

K bodu  6/ Voľby prísediacich Okresného súdu  Partizánske 

Starosta obce informoval, že funkčné obdobie prísediacich Okresného súdu Partizánske končí                   

a súd nás vyzval, aby sme navrhli a schválili prísediacich (z radov občanov) okresného súdu  

na obdobie rokov  2018 - 2022. Máme možnosť navrhnúť dvoch prísediacich. 

Starosta obce navrhol za prísediacich: Evelínu Hopkovú a Denisu Chrenkovú. Predsedníčka 

Okresného súdu v Partizánskom k menovaným nemala žiadne námietky. 

Niekoľko dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva sa Evelína Hopková vzdala svojej 

kandidatúry. 

Preto starosta obce predkladá na schválenie len jedného kandidáta, a to Denisu Chrenkovú. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo. 

Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

K bodu  7/ Poskytnutie dotácie pre deti z našej obce v CVČ v Partizánskom na obdobie  

od 01.01.2018 do 30.06.2018 

Starosta obce vysvetlil, že mesto Partizánske požiadalo o zaslanie dotácie pre tri deti z našej 

obce, ktoré navštevujú CVČ v Partizánskom. Výška požadovanej dotácie je 90 € za tri deti 

a obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018  ( dotácia: 5 €/mesiac/dieťa). 

V skutočnosti majú  v našej obci evidovaný trvalý pobyt len dve z uvedených štyroch detí. 

Poskytnutie dotácie je viazané na trvalý pobyt detí. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo. 

Hlasovanie : prít.9 za 9, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu  8/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 

Hlavná kontrolórka obce informovala, že v súlade s §18f, odsek 1, písm. c) zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení vypracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce 

pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. Rozpočet sa schvaľuje na tri roky s tým,        

že rozpočet na rok 2018  je záväzný  a rozpočty na roky 2019 a 2020 sú orientačné a obecné 

zastupiteľstvo ich berie na vedomie. Ďalej hlavná kontrolórka obce podrobne vysvetlila 

východiská spracovania návrhu rozpočtu na rok 2018. Prehľadne zhrnula návrh rozpočtu: 

bežné, kapitálové príjmy a výdavky na rok 2018. Finančné operácie príjmovej aj výdavkovej 

časti návrhu rozpočtu. Informovala, že predložený návrh rozpočtu na rok 2018 je zostavený                                        

ako prebytkový a bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zmysle zákona. Hlavná kontrolórka 

obce konštatuje, že predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2020 a návrh 

rozpočtu na rok 2018 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.   



Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce                       

k návrhu rozpočtu na rok 2018. 

Prítomných 9 poslancov 

 

K bodu  9/ Návrh rozpočtu na rok 2018 

Starosta obce odovzdal slovo ohľadom návrhu rozpočtu Ing. Marianovi Omelkovi, predsedovi 

ekonomickej komisie. 

Ing. Marian Omelka – k rozpočtu sme sa stretli viacerí poslanci a navrhujeme, oproti návrhu 

rozpočtu, ktorý bol pripravený a zverejnený min. 15 dní pred rokovaním OZ, zmenu 

v nasledovných rozpočtových položkách: 

- spevnené plochy pri obecnom úrade nerealizovať, 

- nerealizovať ani kovový prístrešok pri obecnom úrade, 

- oprava časti ulice Školská-medzi ulicami Janka Matušku a Štefánikovou, 

- verejné obstarávanie rekonštrukcie KD, 

- ozvučenie oboch cintorínov. 

 

Ing. Jozef Pilát – chceli by sme opraviť časť ulice Školská. Je to spojnica medzi ulicami Janka 

Matušku a Štefánikova. Je to cesta, ktorá nie je príliš vyťažená dopravou. Riešili by sme to 

vyrezaním výtlkov a ich opravou. 

Viliam Palák – tá cesta je celá rozsypaná, nejaké zaplátanie tam nepomôže. 

Ing. Jozef Pilát – chcel by som sa vyjadriť, prečo sme na pracovnom stretnutí zrušili v návrhu 

rozpočtu vybudovanie prístreškov na dvore Obecného úradu. Bolo by dobré zrealizovať 

zberný dvor. Videl som to vo viacerých obciach. Aby sme separované odpady nemuseli riešiť 

nejakými provizórnymi prístreškami. Najskôr však musíme vybrať  vhodné miesto. Nebolo by 

to na dvore Obecného úradu. 

Ing. Gabriel Šuranyi – na zberné dvory bola výzva. Škoda, že sme ju premeškali. 

Ing. Jozef Pilát – cena na rekonštrukciu kultúrneho domu je podľa projektovej dokumentácie 

cca 277 000 €. Z toho strecha je cca 89 000 €. 

Nemôžeme robiť verejné obstarávanie na objekt, pokiaľ na to nemáme finančné krytie. 

Možno by bolo lepšie prepracovať  projektovú dokumentáciu a vybrať z  nej zateplenie, 

Fasáda by sa spravila. 

Ing. Gabriel Šuranyi – pôvodnú projektovú dokumentáciu si ponechajme, pre prípad, že by 

vyšla výzva. Pripravme druhú projektovú dokumentáciu (z ktorej niečo vypustíme) a na to by 

nám stačili aj vlastné zdroje. 

Ing. Jozef Pilát – čo sa týka spevnených plôch pri TJ AC – to bude drobná stavba, teda bude 

potrebný nejaký nákres, predstava ako to má vyzerať. Ako stavebná komisia si vyhradzujeme 

právo odsúhlasenia nákresu. 

Ing. Gabriel Šuranyi – na futbalových šatniach sa zrealizovalo kúrenie, opravila sa strecha. 

Nie je tam zateplenie. Bolo by dobré spraviť tam fasádu. Veď to nebude slúžiť                      

len futbalistom, ale i deťom. Je to obecná budova. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh rozpočtu vrátane zmien, navrhnutých poslancami 

schválilo. 

Hlasovanie : prít.9 za 9, proti 0, zdr. 0    

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 10/ Riešenie príjazdovej cesty k Rezidencii Tatrabanka 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť vlastníkov bytov v Tatrabanke, ktorí žiadajú 

prerokovať požiadavku rekonštrukcie vstupu do bytového domu Tatrabanky. Zároveň žiadajú, 

aby  boli prizvaní k prerokovaniu tejto požiadavky. 

Ing. Jozef Pilát – je to drobná stavba. Nech predložia svoju predstavu riešenia a my sa k tomu 

vyjadríme. 

Jozef Krajčovič – pred Tatrabankou majú vyložené kontajnery. Chceli nejaký prístrešok       

pre tie nádoby. Prečo si nádoby nedajú do dvora? 

Poslanci súhlasili s pozvaním občanov Tatrabanky na zasadnutie za účelom prerokovania  

možnosti a spôsobu rekonštrukcie prístupovej cesty do Tatrabanky. 

Prítomných 9 poslancov 

  

K bodu 11/ Súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy medzi obcou a SPP – šatne TJ AC 

Starosta obce vysvetlil, že sa k šatniam TJ AC a k Športcentru  robila plynová prípojka 

Aby mohol byť plyn pustený je potrebné schváliť súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy 

medzi obcou Žabokreky nad Nitrou a SPP - distribúcia, a.s. 

Obecné zastupiteľstvo s predloženým návrhom uznesenia súhlasilo. 

Hlasovanie : prít.9 za 9, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu 12/ Návrh termínov zasadnutí OZ v roku 2018 

Starosta obce predložil návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018: 

28.02.2018, 23.05.2018, 20.06.2018, 19.09.2018. 

Marián Kozinka – nemôžu byť zasadnutia častejšie?  

Ing. Otakár Sneženka – môžu. Ja som konzultoval termíny, ktoré navrhujem s  pani 

účtovníčkou a pani kontrolórkou. Vždy sa môže vyskytnúť niečo, čo bude nutné rýchlo 

schváliť a preto sa budeme musieť stretnúť aj mimo schválené zasadnutia. Je na vás,            

aké termíny si navrhnete. 

Marián Kozinka – tak aspoň posunúť ten májový termín na apríl.  

Návrh: 28.02.2018,18.04.2018,20.06.2018,19.09.2018 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh predložený poslancom Mariánom Kozinkom. 

Hlasovanie : prít.9 za 9, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu 13/ Stanovisko k využitiu multifunkčného ihriska 

Ing. Gabriel Šuranyi - v súvislosti s ponukou odpredaja multifunkčného ihriska predložil 

stanovisko TJ AC podpísané predsedom pánom Ladickým. Doplnil, že súčasťou predaja 

multifunkčného ihriska je aj oplotenie. Zároveň podotkol, že je potrebné niečo robiť               

aj s topoľmi, ktorých konáre sa lámu a stávajú sa nebezpečnými. 

Jozef Krajčovič – tá verzia, že futbalisti chcú radšej závlahu ako multifunkčné ihrisko            

už neplatí? 

Viliam Palák – prvé stanovisko z  rokovania TJ AC bolo, že nás viac „pálilo“ zavlažovanie 

ihriska. Z tohto stretnutia máme aj výstupy. 

Teraz nám dal pán Šuranyi nižšiu cenovú ponuku na odkúpenie ihriska, ale k tejto ponuke 

futbalisti nezasadali. 

Marián Kozinka – keď to ihrisko neodkúpime, zostane  tam oplotenie?   

Ing. Gabriel Šuranyi – išiel som s cenou ihriska  dolu. Mne je jedno ako sa rozhodnete, 

nebudem sa hnevať. Oplotenie dám dolu. Viem, že keď ihrisko bolo zamknuté, deti podliezali 

oplotenie a hrali tam futbal. 

Viliam Palák – pokiaľ nebude oplotenie tej bytovky a začne futbalová sezóna, tak tam budú    

aj rozbité okná. V októbri bola schôdza TJ AC, hovorili sme, že ihrisko je ako betón,        

chceli sme závlahu. Taká obyčajná závlaha stojí cca 4 000 €, taká lepšia 10 000 – 12 000 €. 



Marián Kozinka – tak zase budeme dávať 5 000 € na nové oplotenie? 

                              Videl som tie topole, sú pod nimi napadané konáre. 

Ing. Otakár Sneženka –  sa informoval, prečo to ihrisko nechce  prevádzkovať terajší majiteľ   

Gabriel Šuranyi? Stanovisko za TJ AC podpísal pán Ladický,           

bez prerokovania  výboru  TJ AC? 

Jozef  Korec – myslím si, že to ihrisko nebude mať gazdu a dopadne veľmi zle. 

Ing. Marian Omelka – bolo by zaťažko, aby sa futbalisti stretli a vyjadrili sa, či chcú ihrisko 

alebo závlahu? 

Jozef Krajčovič – bolo by dobré osloviť nejakého arboristu, aby stromy prezrel a dal  

stanovisko. Určite nie vyrúbať všetky stromy na ihrisku. 

 

K bodom 14/  Rôzne  15/  Interpelácie poslancov  16/  Diskusia 

Marián Kozinka – žiadam pani kontrolórku, aby preverila dokedy môžu obyvatelia domov    

za Tatrabankou používať cestu za kultúrnym domom. Pretože pánu Haškovi bol predaný 

pozemok na cestu k pozemkom za Tatrabankou. Cesta za kultúrnym domom im nebola 

povolená na dennú dopravu. 

 

K bodu 17/  Návrh uznesení 

Návrhová komisia pripravila návrh uznesení schválených na tomto zasadnutí. 

 

18/   Záver     

Program rokovania bol vyčerpaný,  starosta obce rokovanie ukončil, poďakoval poslancom 

za účasť a poprial príjemný večer. 

      

 

 

                                                                                                      Ing. Otakár Sneženka 

                                                                                                               starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:  Jozef Krajčovič 

                                        Viliam  Palák 

 

 

zapísala: Ing. Mariana Sneženková  

 

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 01.03.2018 

 

Prílohy: 

- Kontrola uznesení prijatých na prechádzajúcom zasadnutí  

- Správa z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky n/N  v roku 2017 

- Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2017 

- List Okresného súdu v Partizánskom o voľbe prísediacich na nové volebné obdobie, žiadosť    

  o vyjadrenie sa predsedníčky OS ku kandidátom, Vyjadrenie sa predsedníčky OS.  

- Žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti z našej obce v CVČ v Partizánskom 

- Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 

- Návrh rozpočtu na rok 2018 

- Žiadosť o zaradenie do programu zasadnutia prerokovanie rekonštrukcie vstupu 

  do Tatrabanky 

- Stanovisko k využívaniu multifunkčného ihriska + cenová ponuka  

 


