
Z á p i s n i c a  
 

z  21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  ktoré sa konalo    

27.08.2018 o 18.00 hodine  v budove obecného úradu.  

_________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Poslanci:  Marián  Kozinka, Ing. Jozef Pilát,  Jozef Rušin,  Ing. Marian Omelka,      

                                   Jozef Krajčovič, Jozef Korec, Ing. Gabriel Šuranyi                                   

                                                                      

Neprítomní:  Ing. Katarína  Ďurková, Viliam Palák  

 

Ďalšia prítomná:  Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce  

                             

 

Návrh programu: 

  1/ Otvorenie       

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

  3/ Schválenie kúpnej zmluvy 12 –bytového domu  

  4/ Návrh uznesení 

  5/ Záver     

 

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/ otvoril zástupca starostu obce  Ing. Marian Omelka, 

poverený vedením zasadnutia, ktorý zároveň, ako predsedajúci, všetkých prítomných privítal.  

Na zasadnutí boli prítomní siedmi z deviatich poslancov. Zástupca starostu konštatoval, že OZ 

je uznášania schopné.  

Svoju neúčasť, z rodinných dôvodov, ospravedlnil starosta obce. 

Ing. Marian Omelka vysvetlil, že toto zasadnutie je zvolané  narýchlo, pretože je potrebné 

prerokovať a schváliť  kúpnu zmluvu medzi Cronson s.r.o. Ludanice a Obcou Žabokreky nad 

Nitrou v súvislosti s prevodom 12 bytového domu, ktorý je dostavaný a skolaudovaný. 

 

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. Marian Omelka  určil:  

 -  zapisovateľ: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 

 

Ing. Marian Omelka  navrhol:  

 -  návrhová komisia:  Jozef Krajčovič, Jozef Korec, Marián Kozinka,  

 -  overovatelia  zápisnice: Ing. Gabriel Šuranyi, Ing. Jozef Pilát 

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/ Schválenie kúpnej zmluvy 12 –bytového domu  

  4/ Návrh uznesení 

  5/ Záver     

 

K bodu  3/ Schválenie kúpnej zmluvy 12 –bytového domu  

Ing. Marian Omelka vysvetlil, že 12-bytový dom je skolaudovaný a ďalším krokom je 

schválenie zmluvy (prevod vlastníctva)  medzi vlastníkom budovy spoločnosťou Cronson s.r.o. 

Ludanice a Obcou Žabokreky nad Nitrou. 

Súčasťou uznesenia je aj poverenie starostu na podpísanie tejto zmluvy, ale aj poverenie na 

podpísanie záložných zmlúv  v prospech Ministerstva dopravy a výstavby SR a Štátneho fondu 

rozvoja bývania SR. 

Obecné zastupiteľstvo  predložený návrh zmluvy schválilo. 

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

 

 

K bodu  4/  Návrh uznesenia 

Návrhová komisia pripravila návrh uznesenia schváleného na tomto zasadnutí. 

 

K bodu  5/  Záver     

Program rokovania bol vyčerpaný,  zástupca starostu obce rokovanie ukončil, poďakoval 

poslancom za účasť a poprial príjemný zvyšok dňa. 

 

 

                                                                                                      Ing. Marian Omelka 

                                                                                                     zástupca starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Gabriel Šuranyi 

 

                                       Ing. Jozef Pilát 

 

 

zapísala: Ing. Mariana Sneženková  

 

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa  27. 08. 2018 

 

 

 

Prílohy:  

- Návrh kúpnej zmluvy 


