Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa konalo
17.01.2019 o 16.00 hodine v budove obecného úradu.
_________________________________________________________________________
Prítomní: Starosta obce: Cyril Cabadaj
Poslanci: Milan Bezák, Matúš Čačko, Mgr. Evelína Hopková, Marek Kiaba,
Ing. Lívia Kopálová, Ing. Marian Omelka, Viliam Palák, PhDr. Lucia Žilinková
Neprítomný: Jozef Krajčovič
Ďalší prítomní: PaedDr. Róbert Košík, PhD., riaditeľ ZŠ s MŠ
PhDr. Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce
Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce
Návrh programu:
1/ Otvorenie
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Zloženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva
4/ Kontrola uznesení
5/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 357/2015
o finančnej kontrole a vnútornom audite za 1. polrok 2018 v Základnej škole
s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou
6/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly zverejňovania a poskytovania informácií
v Základnej škole s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou v zmysle zákona
č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám za 1. polrok 2018
7/ Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly stavu a vývoja dlhu Obce Žabokreky
nad Nitrou.
8/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
9/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019
10/ Návrh členov jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve
11/ Nájomné zmluvy na rok 2019
12/ Žiadosť o prenájom pozemku parc.č. 1256/1– návrh zámeru prenájmu
13/ Žiadosť o predaj pozemku parc.č. parc.č. 334/10, parc.č. 334/11 - návrh zámeru predaja
14/ Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na vecné bremeno v prospech Zs. Energetikadistribučná, a.s.
15/ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v priestoroch zdravotného strediska
16/ Žiadosť o prenájom priestorov – hudobná skupina
17/ Dotácie z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2019
18/ Program odpadového hospodárstva
19/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018
20/ Rôzne
21/ Interpelácie poslancov
22/ Diskusia
23/ Návrh uznesení
24/ 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. 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 7, proti 0, zdr. 0
Predložený návrh programu rokovania bol schválený.
PhDr. Žilinková – bude hlasovať po zložení sľubu.
Schválený program rokovania
1/ Otvorenie
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Zloženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva
4/ Kontrola uznesení
5/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 357/2015
o finančnej kontrole a vnútornom audite za 1. polrok 2018 v Základnej škole
s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou
6/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly zverejňovania a poskytovania informácií
v Základnej škole s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou v zmysle zákona
č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám za 1. polrok 2018
7/ Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly stavu a vývoja dlhu Obce Žabokreky
nad Nitrou.
8/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
9/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019
10/ Návrh členov jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve
11/ Nájomné zmluvy na rok 2019
12/ Žiadosť o prenájom pozemku parc.č. 1256/1– návrh zámeru prenájmu
13/ Žiadosť o predaj pozemku parc.č. 334/10, parc.č. 334/11- návrh zámeru predaja
14/ Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na vecné bremeno v prospech Zs. Energetikadistribučná, a.s.
15/ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v priestoroch zdravotného strediska
16/ Žiadosť o prenájom priestorov – hudobná skupina
17/ Dotácie z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2019
18/ Program odpadového hospodárstva
19/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018
20/ Rôzne
21/ Interpelácie poslancov
22/ Diskusia
23/ Návrh uznesení
24/ Záver
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: Ing. Lívia Kopálová, PhDr. Lucia Žilinková, Viliam Palák
- overovatelia zápisnice: Milan Bezák, Marek Kiaba
Predložený návrh bol schválený.

Hlasovanie: prít.8 ; za 7, proti 0, zdr. 0
PhDr. Žilinková – bude hlasovať po zložení sľubu.
K bodu 3/ Zloženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva
Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva sa nemohla zúčastniť novozvolená
poslankyňa PhDr. Lucia Žilinková. Starosta obce Cyril Cabadaj vyzval PhDr. Luciu Žilinkovú,
aby zložila predpísaný sľub poslanca.
PhDr. Lucia Žilinková sľub poslanca prečítala a podpisom potvrdila prevzatie svojej funkcie.
Týmto dňom jej začína plynúť funkčné obdobie poslanca obecného zastupiteľstva.
K bodu 4/ 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 5/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania zákona
č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite za 1. polrok 2018 v Základnej
škole s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou
Hlavná kontrolórka obce informovala, že cieľom kontroly bolo:
- overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia
- dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií za 1. polrok 2018 v ZŠ
s MŠ Žabokreky nad Nitrou. Konštatuje, že ku kontrole boli predložené všetky požadované
doklady a záznamy. Vypracovaná správa tvorí prílohu k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly
dodržiavania zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
za 1. polrok 2018 v Základnej škole s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 6/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly zverejňovania
a poskytovania informácií v Základnej škole s materskou školou v Žabokrekoch nad
Nitrou v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám za 1. polrok
2018
Predmetom kontroly bolo dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v z. n. p. v podmienkach Základnej školy s materskou školou
Žabokreky nad Nitrou.
Cieľom kontroly bolo skontrolovať zverejňovanie a sprístupňovanie informácií podľa zákona
o slobode informácií, vedenie evidencie a vykonávanie registrácie došlých žiadostí a podaní,
dodržiavanie príslušnosti na vybavenie žiadosti, dodržiavanie lehôt a spôsob vybavenia
infožiadosti. Vypracovaná správa tvorí prílohu k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly
zverejňovania a poskytovania informácií v Základnej škole s materskou školou
v Žabokrekoch nad Nitrou v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe
k informáciám za 1. polrok 2018
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 7/ Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly stavu a vývoja dlhu Obce

Žabokreky nad Nitrou.
Cieľom kontroly bolo
- overiť či sú dodržané pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa zákona
č. 583/2004 Z. z.
- sledovať stav a vývoj dlhu obce Žabokreky nad Nitrou. Vypracovaná správa tvorí prílohu
k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly
stavu a vývoja dlhu Obce Žabokreky nad Nitrou.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 8/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
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 2018. 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. Správa tvorí prílohu k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce za rok 2018.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 9/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s návrhom Plánu kontrolnej činnosti
na 1. polrok 2019 a podotkla, že bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce
v zákonom stanovenej lehote.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
na 1. polrok 2019 schválilo a poverilo hlavnú kontrolórku výkonom kontroly.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 10/ Návrh členov jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve
Starosta obce informoval, že predsedovia jednotlivých komisií mali pripraviť návrhy členov
komisií.
Na návrh poslancov sa budú schvaľovať členovia jednotlivých komisií samostatne.
Komisia pre financie, rozpočet a správu obecného majetku – predseda Jozef Krajčovič
Predložený návrh bol v nasledovnej zostave.
Členovia: Ing. Marian Omelka
Mgr. Adriána Fábryová
Hlasovanie: prít. 8, za 4, proti 3 (Mgr. Evelína Hopková, Marek Kiaba, Milan Bezák),
zdr. 1 ( Ing. Marian Omelka)
Uvedený návrh bol omylom považovaný za schválený. Pri následnej kontrole ( po skončení
zasadnutia OZ) bolo zistené, že na schválenie bola potrebná nadpolovičná väčšina ( v tomto
prípade 5 hlasov za). Z tohto dôvodu nebol návrh schválený.
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie – predseda Ing. Marian
Omelka
Členovia: Jozef Krajčovič
Milan Bezák
Hlasovanie: prít. 8, za 3(PhDr. Žilinková, Ing. Kopálová, Ing.Omelka), proti 3 (Mgr. Evelína
Hopková, Milan Bezák, Marek Kiaba), zdr. 2 ( Matúš Čačko, Viliam Palák)
Predložený návrh nebol schválený.

Milan Bezák – navrhuje doplniť ďalších členov, aby bol v komisií aj nejaký odborník stavbár, a aby činnosť bola transparentná.
Mgr. Evelína Hopková – navrhuje, aby sa v komisiách neopakovali tí istí ľudia.
Milan Bezák – navrhuje do komisie doplniť Ing. Petra Bezáka a Matúša Čačka.
Nový návrh členov komisie:
Jozef Krajčovič, Milan Bezák, Ing. Peter Bezák, Matúš Čačko
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
Nový návrh doplnený o 2 členov bol schválený.
Komisia pre mládež a šport - predseda Viliam Palák
Členovia: Matúš Čačko
Bc. Rudolf Poništiak
Hlasovanie: prít. 8, za 5, proti 0, zdržali sa 3 (Matúš Čačko, Marek Kiaba, Viliam Palák)
Predložený návrh bol schválený uznesením.
Sociálna komisia –predsedníčka Mgr. Evelína Hopková
Členovia: PhDr. Lucia Žilinková
Ing. Lívia Kopálová
Hlasovanie: prít. 8, za 8, proti 0, zdr. 0
Predložený návrh bol schválený uznesením.
Kultúrna komisia – predseda Marek Kiaba
Členovia: Ing. Lívia Kopálová
PhDr. Lucia Žilinková
Ing. Jana Cabadajová
Bc. Rudolf Poništiak
Hlasovanie: prít. 8, za 8, proti 0, zdr. 0
Predložený návrh bol schválený uznesením.
K bodu 11/ Nájomné zmluvy na rok 2019
Starosta obce navrhol, aby výška nájomného na rok 2019 zostala na úrovni roku 2018.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo.
Hlasovanie: prít. 8, za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 12/ Žiadosť o prenájom pozemku parc.č. 1256/1– návrh zámeru prenájmu
Starosta obce vysvetlil, že spoločnosť Žabokrek, s.r.o., Zbehy podala žiadosť o prenájom
pozemku parcela registra „C“ parc.č. 1256/1- zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2,
ktorá je vo vlastníctve obce. Ide o špic pred Penziónom Stará Pumpa.
Spoločnosť má v nájme Penzión Stará Pumpa, ktorý mieni opäť sprevádzkovať a upraviť jeho
okolie. Za týmto účelom žiada o schválenie prenájmu tejto parcely.
Starosta obce navrhuje schváliť zámer prenájmu parcela registra „C“ parc.č. 1256/1- zastavané
plochy a nádvoria o výmere 139 m2 za cenu nájmu 2 €/ 1m2 ročne z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, nakoľko táto parcela sa nachádza pred nehnuteľnosťou, v ktorej budúci
prenajímateľ bude prevádzkovať reštauračné zariadenie a uvedenú parcelu plánuje zveľadiť
výsadbou zelene. Rozloha a poloha tejto parcely je pre obec nevyužiteľná.
Doba prenájmu
bude na dobu neurčitú, s vyšpecifikovanými podmienkami k výpovedi nájmu pre obe strany.
Poslanci predložený zámer prenájmu pozemku schválili.
Hlasovanie: prít. 8, za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 13/ Žiadosť o predaj pozemku parc.č. 334/10, parc.č. 334/11- návrh zámeru
predaja

Starosta obce informoval, že Západoslovenská distribučná, a.s. nás informovala,
že
k ukončeniu procesu pripojenia stavby „ Prestavba Športcentra na bytový dom“ na odber
elektrickej energie je potrebné schváliť kúpnu zmluvu pod budúcou trafostanicou.
Nakoľko sme do zasadnutia OZ zo strany Západoslovenskej distribučnej, a.s. nedostali včas
všetky potrebné podklady, navrhujem tento bod programu preložiť.
Marek Kiaba – pani kontrolórka v kontrole uznesení spomínala, že predchádzajúce obecné
zastupiteľstvo navrhlo termín zasadnutia ešte na október 2018. Ale nakoľko neboli podnety na
riešenie, zasadnutie sa nekonalo. Nebolo možné na tomto zasadnutí riešiť práve tieto
záležitosti?
PhDr. Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce – nie, nebolo to možne, pretože v tom čase
sme o tom nevedeli. Túto informáciu sme dostali len pár dní pred dnešným zasadnutím.
K bodu 14/ Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na vecné bremeno v prospech Zs.
Energetika- distribučná, a.s.
Aj tento bod programu súvisí s pripojením horeuvedenej stavby na odber elektrickej energie
a ani k nemu sme neobdržali všetky potrebné podklady. Navrhujem aj tento bod preložiť
do
ďalšieho OZ.
K bodu 15/ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v priestoroch zdravotného
strediska
Naša spoluobčianka Zuzana Bronišová požiadala o prenájom priestorov v zdravotnom
stredisku, za účelom prevádzkovania masérskeho salóna. Je vyštudovaná masérka a rada by si
spravila živnosť a poskytovala masérske služby.
Starosta obce vysvetlil o aký priestor má záujem a dal hlasovať za tento návrh.
Hlasovanie: prít. 8, za 8, proti 0, zdr. 0
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom priestoru v zdravotnom stredisku.
K bodu 16/ Žiadosť o prenájom priestorov – hudobná skupina
Starosta obce informoval, že na obecný úrad bola doručená žiadosť Miloša Zimu z Brodzian
o prenájom priestoru v kultúrnom dome na účely skúšania hudobnej skupiny.
Jednalo by sa o pivničný priestor v kultúrnom dome, zo strany od Tatrabanky.
PhDr. Lucia Žilinková – nechceli sme tam spraviť práčovňu a sušiareň?
Cyril Cabadaj – tá bude na druhej strane od vchodu.
Marek Kiaba – aká je výpovedná doba?
Cyril Cabadaj – všetky nájomné zmluvy sú uzavreté na jeden rok, do 31.12.2019.
Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie: prít. 8, za 8, proti 0, zdr. 0
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom priestoru v kultúrnom dome hudobnej skupine.
K bodu 17/ Dotácie z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2019
Cyril Cabadaj, starosta obce prečítal návrh výšky dotácií združeniam
organizáciám pôsobiacim v našej obci pre rok 2019
Slovenský zväz záhradkárov
Slovenský zväz rybárov
Chovatelia poštových holubov
Jednota dôchodcov Slovenska
Hokejový klub
TJ AC - futbalový klub
Stolný tenis

500 €
300 €
200 €
1 200 €
1 500 €
11 000 €
900 €

a spoločenským

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 300 €
eRko
780 €
Dal hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdržal sa 0
Predložený návrh výšky dotácií združeniam a spoločenským organizáciám v obci bol
schválený.
K bodu 18/ Program odpadového hospodárstva
Starosta obce informoval poslancov, že ešte v roku 2018 bol vypracovaný Program odpadového
hospodárstva (POH) obce Žabokreky nad Nitrou, ktorý bol predložený
na
Okresný úrad v Partizánskom, odbor starostlivosti o životné prostredie na posúdenie.
Okresný úrad v Partizánskom konštatuje, že POH obce Žabokreky nad Nitrou je vypracovaný
v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a Vyhláškou OkÚ Trenčín č. 1/2018 a obsahuje
náležitosti ustanovené vo Vyhláške MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch.
Odporúča poslancom obecného zastupiteľstva POH obce Žabokreky nad Nitrou schváliť.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdržal sa 0
Obecné zastupiteľstvo predložený POH schválilo.
K bodu 19/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.
rok 2017/2018
Starosta obce predložil Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
za šk. rok 2017/2018
PaedDr. Róbert Košík, PhD., riaditeľ ZŠ s MŠ – konštatoval, že vypracovať Správu
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ukladá škole zákon. Táto správa
je zverejnená aj na webovej stránke školy.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti za šk. rok 2017/2018.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 20/ Rôzne
Cyril Cabadaj – informoval, že dnes prišla na obecný úrad žiadosť firmy DARAPOL, s.r.o.,
Čadca, ktorá má na oboch cintorínoch umiestnené predajné pulty na sviečky, na prenájom
pozemku a uzatvorenie nájomnej zmluvy.
Milan Bezák – prečo si firma postavila pulty a nemá podpísanú nájomnú zmluvu? Nech
doplatia za rok 2018 alikvótnu časť.
Ing. Marian Omelka – bolo to na skúšku, či im to vôbec pôjde na odbyt. Osadili to niekedy
na jeseň.
PhDr. Žaneta Bartková – navrhujem, aby na základe dohovoru medzi obcou a konateľom firmy,
firma DARAPOL, s.r.o doplatila čiastku za prenájom za uplynulý rok. Nakoľko doručili na
obec žiadosť o prenájom aj na rok 2019, predpokladám, že majú seriózny záujem a budú si
plniť svoje povinnosti úhrady za požadovaný prenájom.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdržal sa 0
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzavretím nájomnej zmluvy s firmou DARAPOL, s.r.o. Čadca
na rok 2019 na sumu 10 €/za jeden predajný pult/ 1 rok a poveruje starostu podpísaním
nájomnej zmluvy.
K bodom 21/ Interpelácie poslancov a 22/ Diskusia
Mgr. Evelína Hopková, poslankyňa – žiada posielať materiály na zasadnutie ešte

pred

víkendom, aby mali poslanci viac času na ich preštudovanie.
Cyril Cabadaj, starosta obce – informoval, že dnes bol na obecnom úrade pán Zemanovič –
právny zástupca pani Sečanskej, ktorá je vlastníčkou pozemkov pod budovou základnej školy,
školského dvora, pod bytovkou súp.č. 220, až po bytový dom súp.č. 221.
Viem, že v minulosti už pani Sečanská ponúkla tento pozemok na predaj, ale cena bola vysoká
a predchádzajúce obecné zastupiteľstvo s cenou nesúhlasilo. Teraz pán Zemanovič navrhuje
cenu pozemku, podľa vypracovaného znaleckého posudku.
Ing. Peter Bezák, člen stavebnej komisie - navrhuje dať vypracovať znalecký posudok
a porovnať ho so znaleckým posudkom pani Sečanskej.
Cyril Cabadaj, starosta obce – rozprávali sme s pánom Zemanovičom aj o tom, že možno
v tomto roku to nebude, pretože je potrebné najskôr sa dohodnúť na cene a hlavne cenu
zapracovať do rozpočtu. Možno by do úvahy pripadal aj splátkový kalendár.
PaedDr. Róbert košík, PhD., riaditeľ ZŠ s MŠ – a čo tak navrhnúť zámenu pozemkov?
Aladár Broniš, občan – pani Sečanskú poznám a myslím si, že zámena pozemkov nepripadá do
úvahy.
Magdaléna Krauterová, občianka – územný plán, čo sa v ňom zmenilo. Už to p. Minarovič
opravil?
PhDr. Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce – v územnom pláne sa zatiaľ nič nemenilo.
Dobre viete, že všetky dokumenty sme posielali na základe požiadania na Okresnú prokuratúru,
potom na Krajskú prokuratúru. Predchádzajúce zastupiteľstvo súhlasilo uznesením so zmenami
a doplnkami územného plánu. To ale znamená, že sa musia
do rozpočtu vyčleniť
a schváliť finančné prostriedky na tieto zmeny.
Aladár Broniš, občan – chodím na futbal a chýba mi tu tribúna. Aj menšie obce tribúnu majú,
len my nie. Myslím, že mal aj niekto vo volebnom programe – postaviť tribúnu. Rád by som sa
toho dožil. Som na dôchodku, môžem so stavbou aj pomôcť.
A ešte železničná stanica – kúri uhlím a sú dni, kedy sa v priľahlých uliciach (Svätoplukova,
Cintorínska a Kukučinova ) nedá ísť ani na dvor, pretože je plný dymu.
Cyril Cabadaj, starosta obce – tribúnu som mal v programe ja. A pokiaľ budú poslanci súhlasiť,
dáme ju do rozpočtu.
Viliam Palák, poslanec – sledujeme výzvy na dotácie čo sa týka športu. Možno by bolo možné
využiť na stavbu tribúny eurofondy.
Ing. Peter Bezák, člen stavebnej komisie – je nejaký plán, čo sa bude v obci budovať?
Prenajímame byty v našom bytovom dome. Momentálne máme všetko obsadené. Stále mi ľudia
volajú, či je niečo v obci na prenájom?
Cyril Cabadaj, starosta obce – pripravujeme do rozpočtu, čo chceme v obci budovať.
12-bytový dom je skolaudovaný, ale zatiaľ prázdny, práve preto, že tam nie je doriešená
trafostanica. A ešte to chvíľu potrvá.
Ing. Peter Bezák, člen stavebnej komisie – korčuľovanie v škole nie je možné? Studňa
je
nefunkčná alebo sa nepoužíva?
PaedDr. Róbert Košík, PhD., riaditeľ ZŠ s MŠ – vodu zo studne používame na polievanie
zelene v školskom areáli. Nalievanie ľadu je zo studne pomalé. Je to také kôpkovanie. Lepšie
by bolo požičať cisternu a tú použiť na napúšťanie vody. Čerpadlo je momentálne pokazené.
Peter Jurík, občan – studňa by na napúšťanie vody mala stačiť. Nalievať vodu treba aj tak
pomaly a na viackrát.
Cyril Cabadaj, starosta obce – čerpadlo dáme opraviť.

K bodu 23/ Návrh uznesení
Návrhová komisia pripravila návrh uznesení schválených na tomto zasadnutí.

K bodu 24/ Záver
Program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce rokovanie ukončil, poďakoval poslancom
za účasť a poprial príjemný večer.

Cyril Cabadaj
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Milan Bezák

Marek Kiaba

zapísala: Ing. Mariana Sneženková
V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 21. 01. 2019

Prílohy:
-sľub poslankyne obecného zastupiteľstva
- kontrola uznesení
- Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 357/2015
o finančnej kontrole a vnútornom audite za 1. polrok 2018 v Základnej škole
s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou
- Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly zverejňovania a poskytovania informácií
v Základnej škole s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou v zmysle zákona
č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám za 1. polrok 2018
- Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly stavu a vývoja dlhu Obce Žabokreky
nad Nitrou.
- Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
- Návrh členov jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve
- Žiadosť o prenájom pozemku parc.č. 1256/1– návrh zámeru prenájmu
- Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v priestoroch zdravotného strediska
- Žiadosť o prenájom priestorov – hudobná skupina
- Dotácie z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2019
- Program odpadového hospodárstva
- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018

