Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa konalo
02.07.2018 o 18.00 hodine v budove obecného úradu.
_________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Otakár Sneženka, starosta obce
Poslanci: Marián Kozinka, Ing. Jozef Pilát, Viliam Palák,
Jozef Rušin, Ing. Marian Omelka, Jozef Krajčovič, Jozef Korec,
Ing. Katarína Ďurková
Neprítomný: Ing. Gabriel Šuranyi
Ďalší prítomní: PhDr. 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 o výsledku kontroly vedenia pokladne a kontroly o dodržiavaní zákona
č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti za rok 2017
5/ Správa z kontroly na základe podnetu – prístupová cesta k pozemkom
6/ Správa z kontroly evidovania a vybavovania sťažností a petícií doručených v roku 2017
7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018
8/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Žabokreky nad
Nitrou za rok 2017
9/ Návrh záverečného účtu obce za rok 2017
10/ Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2018
11/ Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda
12/ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v priestoroch zdravotného strediska
13/ Žiadosť o prenájom pozemku
14/ Žiadosť o prenájom pozemku na cintoríne
15/ Žiadosť o odpredaj pozemku
16/ Drobná stavba-spevnené plochy
17/ Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov OZ na obdobie rokov 2018 - 2022
18/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
19/ Rôzne
20/ Interpelácie poslancov
21/ Diskusia
22/ Návrh uznesení
23/ Záver

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/ otvoril starosta obce
ktorý zároveň, ako predsedajúci, všetkých prítomných privítal.

Ing. Otakár Sneženka,

Na zasadnutí boli prítomní siedmi 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 prerokovania bodu č.3/ prišla
na zasadnutie poslankyňa Ing. Katarína Ďurková. Takže od bodu č. 3/ je počet prítomných
poslancov 8.
Hlasovanie: prít.7 za 7, proti 0, zdr. 0
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, Ing. Marian Omelka
- overovatelia zápisnice: Jozef Krajčovič, Jozef Rušin
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.7 ; za 7, 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 o výsledku kontroly vedenia pokladne a kontroly o dodržiavaní zákona
č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti za rok 2017
5/ Správa z kontroly na základe podnetu – prístupová cesta k pozemkom
6/ Správa z kontroly evidovania a vybavovania sťažností a petícií doručených v roku 2017
7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018
8/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Žabokreky nad
Nitrou za rok 2017
9/ Návrh záverečného účtu obce za rok 2017
10/ Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2018
11/ Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda
12/ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v priestoroch zdravotného strediska
13/ Žiadosť o prenájom pozemku
14/ Žiadosť o prenájom pozemku na cintoríne
15/ Žiadosť o odpredaj pozemku
16/ Drobná stavba-spevnené plochy
17/ Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov OZ na obdobie rokov 2018 - 2022
18/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
19/ Rôzne
20/ Interpelácie poslancov
21/ Diskusia
22/ Návrh uznesení
23/ 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 8 poslancov.
K bodu 4/ Správa o výsledku kontroly vedenia pokladne a kontroly o dodržiavaní
zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti za rok 2017
Hlavná kontrolórka obce informovala o vykonanej kontrole vedenia pokladne za rok 2017.
Správa z kontroly bola doručená poslancom OZ. V krátkosti zhrnula výstup z kontroly,
ktorá bola zameraná na dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,
dodržiavanie zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov a schválených
Zásad hospodárenia s majetkom obce Žabokreky nad Nitrou.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly vedenia pokladne
a kontroly o dodržiavaní zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti za rok
2017. Prítomných 8 poslancov.
K bodu 5/ Správa z kontroly na základe podnetu – prístupová cesta k pozemkom
Hlavná kontrolórka obce reagovala na podnet zo strany poslanca OZ p. Kozinku ohľadom
prístupovej cesty k nehnuteľnostiam Ing. Hašku. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti
za účelom zabezpečenia prístupovej cesty k pozemkom, na ktorých sa vybudovala
individuálna bytová výstavba, bola obci Žabokreky nad Nitrou podaná v roku 2011. V správe
boli zdokumentované jednotlivé kroky, ktoré boli uskutočnené v súvislosti s odpredajom
pozemkov Ing. Haškovi. Tieto pozemky boli odpredané za účelom vybudovania prístupovej
cesty. V skutočnosti ju však majitelia nehnuteľností nevyužívajú. Ako prístupovú cestu
využívajú pozemky vo vlastníctve obce, ktoré vedú k nehnuteľnostiam zo zadnej strany
Kultúrneho domu v Žabokrekoch nad Nitrou.
Starosta obce podotkol, že v utorok majú prísť na obecný úrad Haškoví (otec a syn)
v súvislosti s riešením prístupovej cesty k pozemkom.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly na základe podnetu.
Prítomných 8 poslancov.
K bodu 6/ Správa z kontroly evidovania a vybavovania sťažností a petícií doručených
v roku 2017
Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov, že vykonala kontrolu evidovania
a vybavovania sťažností a petícií doručených v roku 2017. Konštatuje, že kontrolou neboli
zistené nedostatky pri dodržiavaní platnej legislatívy.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly evidovania a vybavovania
sťažností a petícií doručených v roku 2017.
Prítomných 8 poslancov.

K bodu 7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s návrhom Plánu kontrolnej činnosti
na 2. polrok 2018 a podotkla, že bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle
obce Žabokreky nad Nitrou v zákonom stanovenej lehote.
Obecné zastupiteľstvo predložený Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
na 2. polrok 2018 schválilo a poverilo hlavnú kontrolórku výkonom kontroly v zmysle
schváleného plánu.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 8/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce
Žabokreky nad Nitrou za rok 2017
Vo svojom stanovisku hlavná kontrolórka obce konštatuje, že návrh záverečného účtu za rok
2017 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Záverečný účet neobsahuje hodnotenie
programového rozpočtu z dôvodu, že platná legislatíva umožňuje obciam do 2 000
obyvateľov, neuplatňovať štruktúru programového rozpočtu, v súlade s uznesením OZ.
Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho
schválením. Riadna účtovná závierka k 31.12.2017 do termínu schvaľovania záverečného
účtu za rok 2017 zatiaľ nebola overená audítorom.
Obec Žabokreky nad Nitrou v priebehu roka 2017 zabezpečovala všetky základné činnosti
súvisiace so samostatným hospodárením s vlastným majetkom, štátnymi dotáciami
a zabezpečovala v rámci originálnych kompetencii materskú školu, školský klub a školskú
jedáleň.
Obecné zastupiteľstvo zobralo Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2017 na vedomie.
Prítomných 8 poslancov.
K bodu 9/ Návrh záverečného účtu obce za rok 2017
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Návrh Záverečného účtu Obce Žabokreky
nad Nitrou za rok 2017 spolu so stručným vysvetlením jeho obsahu. Starosta obce vyzval
prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu – prípadne sa informovali na jednotlivé
údaje, ktoré obsahuje.
Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne otázky ani pripomienky starosta obce dal hlasovať
za schválenie celoročného hospodárenia za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schválilo celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 10/ Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2018
Zo strany obce bol predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2018. Predseda
ekonomickej komisie vysvetlil jednotlivé položky, ktoré boli predmetom úpravy schváleného
rozpočtu v roku 2018. Poslanci OZ nemali žiadne otázky, ani pripomienky. Starosta obce dal
hlasovať za schválenie Rozpočtového opatrenia č. 1/2018.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2018 schválilo.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0

K bodu 11/ Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda
Starosta obce vysvetlil, že nás Okresná prokuratúra v Partizánskom vyzvala predložiť
schválené VZN o organizácii miestneho referenda.
Keďže sme takéto VZN nemali (a nemala ho väčšina obcí nášho okresu) predkladám návrh
VZN o organizácii miestneho referenda. Návrh VZN bol zverejnený v úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote.
Poslanci nemali k predloženému návrhu VZN žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na predloženom návrhu VZN o organizácii miestneho
referenda.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 12/ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v priestoroch zdravotného
strediska
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti pani Denisy Bezákovej, ktorá má záujem
prenajať si v budove zdravotného strediska priestor, za účelom poskytovania pedikérskych
služieb. Je to jedna miestnosť (medzi ambulanciami zubára a detského lekára). V minulosti
tam už pedikúra bola. Nie je to činnosť, ktorá by napr. hlukom vyrušovala alebo obťažovala
lekárov a pacientov. Výška nájmu bude na úrovni podobných priestorov v zdravotnom
stredisku.
Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytového priestoru pani Denise Bezákovej
a poverilo starostu podpísaním nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.12.2018.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 13/ Žiadosť o prenájom pozemku
Starosta obce vysvetlil, že Ing. Vladimír Bereš, bytom Žabokreky nad Nitrou žiada
o prenájom 48 m2 obecného pozemku na parc.č. 1083/1, z dôvodu umiestnenia montovanej
plechovej garáže, ktorá bude postavená na šiestich betónových tvárniciach, bez pevného
betónového základu.
Ing. Jozef Pilát – pokiaľ je to trávnatý porast, musíme požiadať OkÚ, Odbor pozemkový
a lesný o vyňatie.
Poslanci s prenajatím pozemku súhlasia a poverili starostu podpísaním nájomnej zmluvy
na dobu určitú do 31.12.2018.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 14/ Žiadosť o prenájom pozemku na cintoríne
Na obecný úrad prišla žiadosť od firmy DARAPOL, s.r.o. Čadca o prenájom pozemku /cca
0,40 m x 0,80 m/ na cintoríne za účelom umiestnenia pultu na predaj sviečok.
Jedná sa o samoobslužný kovový pult, ktorý nevyžaduje elektrickú prípojku. Firma sa o pult
pravidelne bude starať a udržiavať v čistote. Sviečky sú vlastným výrobkom firmy, horia cca
4 dni a ich cena je 1 €.
Marián Kozinka – načo nám to bude, veď v obci máme obchod, kde sa sviečky dajú kúpiť.
Jozef Rušin – videl som to v Topoľčanoch. Je to dobré, hlavne keď na cintorín prídeš
cez víkend alebo cez sviatky (obchody sú zatvorené).
Poslanci súhlasia s prenájmom pozemkov na umiestnenie predajného pultu na sviečky,
na oboch cintorínoch a poverili starostu podpísaním nájomnej zmluvy na dobu určitú
do 31.12.2018.
Hlasovanie: prít.8; za 7, proti 0, zdr.1 ( Marián Kozinka)

K bodu 15/ Žiadosť o odpredaj pozemku
O odpredaj pozemku požiadala pani Magdaléna Bačová, bytom Handlová. Jedná sa
o pozemok pred bránou do rodinného domu súp.č. 184, kde bývala rodina Smatanová (je to
rodičovský dom pani Bačovej). Cez tento pozemok sa vchádza z hlavnej cesty do dvora
rodinného domu. Pani Bačová sa obáva parkovania cudzích áut pred bránou, čo im znemožní
prístup do dvora.
Jozef Krajčovič – je to verejné priestranstvo na námestí. Nesúhlasím s odpredajom.
Marián Kozinka – aj v minulosti žiadal pán Žúbor o odkúpenie priestranstva pred svojim
domom a nesúhlasili sme s predajom.
Ing. Marian Omelka – neviem, či sú tam problémy s parkovaním. Viem že pani Lucia
Chrenková parkuje auto vľavo (pri svojom vstupe do domu) a Ing, Marián Hopko
pred svojou prevádzkou.
Viliam Palák – môže si dať na bránu tabuľku : „ Vjazd do RD – neparkovať „.
Starosta obce dal hlasovať za odpredaj pozemku na základe doručenej žiadosti.
Hlasovanie: prít.8; za 0, proti 7, zdr.1 ( Ing. Jozef Pilát )
Poslanci obecného zastupiteľstva nesúhlasia s odpredajom pozemku.
K bodu 16/ Drobná stavba-spevnené plochy
Manželia žijúci v obci Žabokreky nad Nitrou požiadali – ohlásením drobnej stavby –
o vybudovanie spevnených plôch pred dvorom a domom.
Jozef Krajčovič - celá predmetná ulica je úzka a mali by sme ju ako obec riešiť komplexne
- na ulici stojí vždy veľa áut a problém prejsť má aj auto vyvážajúce
komunálny odpad.
- prečo si ľudia nedávajú svoje autá do dvora?
Marián Kozinka – ulica je veľmi úzka, mala by byť vyasfaltovaná od plota po plot.
Ing. Jozef Pilát – nesúhlasím s tým, aby si každý upravoval verejné priestranstvo tak ako
on chce. Ulica je obecná a mala by ju komplexne riešiť obec.
Súhlasím s tým, aby si žiadatelia upravili - spevnili plochu verejného priestranstva len
pred vstupom do malej brány (zarovno nej) a pred samonosnou bránou – vjazd autom
(zarovno brány). Ostatné nechať v pôvodnom stave.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vybudovaním spevnených plôch na verejnom priestranstve
podľa doručenej žiadosti.
Hlasovanie: prít.8; za 0, proti 4 ( Ing. Marian Omelka, Jozef Krajčovič, Ing. Jozef Pilát,
Ing. Katarína Ďurková , zdr.4 (Marián Kozinka, Jozef Rušin, Jozef Korec, Viliam Palák)
K bodu 17/ Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov OZ na obdobie
rokov 2018 - 2022
V zmysle § 166, ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich
určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
Starosta obce navrhuje jeden volebný obvod pre celú obec a počet poslancov obce Žabokreky
nad Nitrou pre volebné obdobie 2018 - 2022: 9
Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
Predložený návrh bol schválený.

K bodu 18/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce - úväzokna celé funkčné obdobie 2018 - 2022 a to najneskôr 90 dní pred voľbami. Nakoľko
k dnešnému dňu nie je ešte vyhlásený termín volieb do orgánov samosprávy obcí, robíme tak
v dostatočnom predstihu.
Starosta obce navrhuje rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok na celé funkčné
obdobie.
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodom 19/ Rôzne, 20/ Interpelácie poslancov, 21/ Diskusia
Marián Kozinka – tento rok sa stretnutie Žabo-obcí koná v Žabokrekoch pri Martine. Bude
sa aj prihlasovať? Môžu ísť aj cyklisti?
Starosta obce – áno, v dňoch 24. – 25.08.2018 (piatok a sobota) sa uskutoční stretnutie obcí
s názvom na Žab... v Žabokrekoch pri Martine. Nahlásili sme, že príde jeden autobus + jedno
až dve osobné autá.
Marián Kozinka – pani Kunochová sa pýta, či sa bude opravovať úzka ulica. Sú tam jamy.
Ing. Jozef Pilát – tento rok určite nie, nemáme to v rozpočte.
- pán Šmotlák sa sťažuje, že keď prudko prší, steká mu voda z opravenej
cesty do dvora a na múr hospodárskych stavieb.
Stavebná komisia navrhne riešenie odvodnenia ulice.
Marián Kozinka - dá sa odpratať hlina na chodníku pred Mauzóleom? Keď zaprší, tak sa
blato valí po chodníku.
- prečo sa kosí Špánikov trojuholník na námestí ?
Starosta obce - pretože p. Špánik dal niekoľkokrát pre obec sponzorsky 9 – miestne auto
s plnou nádržou na stretnutie Žabo-obcí.
Jozef Krajčovič - ten pozemok je na predaj. Nebolo by dobré, aby ho kúpila obec?
- ulica pri železničnej stanici (medzi ulicami Cintorínska a Železničiarska)
je znovu zarastená náletovými rastlinami. Pôsobí to desivo a zužuje to cestu.
Starosta obce – vlastníkom tejto ulice sú železnice, ako aj priľahlej záhrady. Požiadame
železnice o vysekanie náletových rastlín.
K bodu 22/ Návrh uznesení
Návrhová komisia pripravila návrh uznesení schválených na tomto zasadnutí.
K bodu 23/ Záver
Program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce rokovanie ukončil, poďakoval poslancom
za účasť a poprial príjemný zvyšok dňa.
Ing. Otakár Sneženka
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Jozef Krajčovič
Jozef Rušin
zapísala: Ing. Mariana Sneženková
V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 06. 07. 2018

Prílohy:
- Kontrola uznesení prijatých na prechádzajúcich zasadnutiach
- Správa o výsledku kontroly vedenia pokladne a kontroly o dodržiavaní zákona
č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti za rok 2017
- Správa z kontroly na základe podnetu – prístupová cesta k pozemkom
- Správa z kontroly evidovania a vybavovania sťažností a petícií doručených v roku 2017
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018
- Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Žabokreky nad
Nitrou za rok 2017
- Návrh záverečného účtu obce za rok 2017
- Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2018
- Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda
- Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v priestoroch zdravotného strediska
- Žiadosť o prenájom pozemku
- Žiadosť o prenájom pozemku na cintoríne
- Žiadosť o odpredaj pozemku
- Drobná stavba-spevnené plochy
- Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov OZ na obdobie rokov 2018 - 2022
- Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce

