
Z á p i s n i c a 

z  22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  ktoré sa konalo   
19. 09. 2018 o 18.00 hodine  v kultúrnom dome. 
_________________________________________________________________________

Prítomní:  Poslanci:  Marián  Kozinka,  Ing. Marian Omelka,     
                                   Jozef Krajčovič, Viliam Palák, Ing. Gabriel Šuranyi                                  
                                                                     
Neprítomní: Ing. Otakár Sneženka,  Ing. Katarína  Ďurková, Ing. Jozef Pilát, Jozef Rušin,       
                      Jozef Korec
 
Ďalší prítomní:  Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 
                               PhDr. Žaneta Bartková – hlavná kontrolórka obce 

Návrh programu:
  1/ Otvorenie      
  2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
  3/ Kontrola uznesení 
  4/ Správa o výsledku kontroly záväzkov a pohľadávok, ktoré obec eviduje v individuálnej 
       účtovnej závierke k 31.12.2017
  5/ Návrh na odpis pohľadávok za minulé roky
  6/ Správa  z kontroly príjmov obce – správne poplatky za 1. polrok 2017
  7/  Správa o výsledku kontroly čerpania rozpočtu obce k 30.06.2018    
  8/  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017
  9/  Návrh rozpočtového opatrenia č.2/2018 
10 / Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice
11/  Rôzne
12/  Interpelácie poslancov
13/  Diskusia
14/  Návrh uznesení
15/  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 piati z deviatich poslancov. Zástupca starostu konštatoval, že OZ 
je uznášania schopné. 
Svoju neúčasť  ospravedlnil starosta obce.
Ing Marian Omelka prečítal návrh programu zasadnutia. Poslanec Marián Kozinka navrhol 
doplniť za bod 10) Návrh odmien pre predsedov a členov komisií.

Hlasovanie: prít.5 za 5, proti 0, zdr. 0    
Predložený návrh programu rokovania  vrátane doplnenia o Návrh odmien pre predsedov 
a členov komisií, predložený poslancom Mariánom Kozinkom, 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,  Viliam Palák, Ing. Marian Omelka 
 -  overovatelia  zápisnice: Ing. Gabriel Šuranyi, Marian Kozinka
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.5 ; za 5, 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 záväzkov a pohľadávok, ktoré obec eviduje v individuálnej 
       účtovnej závierke k 31.12.2017
  5/ Návrh na odpis pohľadávok za minulé roky
  6/ Správa  z kontroly príjmov obce – správne poplatky za 1. polrok 2017
  7/  Správa o výsledku kontroly čerpania rozpočtu obce k 30.06.2018    
  8/  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017
  9/  Návrh rozpočtového opatrenia č.2/2018 
10 / Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice
11/  Návrh odmien pre predsedov a členov komisií
12/  Rôzne
13/  Interpelácie poslancov
14/  Diskusia
15/  Návrh uznesení
16/  Záver    

K bodu 3/ Kontrola uznesení 
Hlavná kontrolórka obce prečítala a  vyhodnotila plnenie 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 5 poslancov.

K bodu  4/ Správa o výsledku kontroly záväzkov a pohľadávok, ktoré obec eviduje 
v individuálnej  účtovnej závierke k 31.12.2017
Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že predmetom kontroly boli výsledky inventarizácie 
pohľadávok a záväzkov obce k 31.12.2017 a dokumentácia súvisiaca s evidenciou, výkonom 
a uplatňovaním práv obce v oblasti riešenia vymáhania pohľadávok. Správa o výsledku 
kontroly bola doručená poslancom pred rokovaním OZ. Hlavná kontrolórka skonštatovala,      
že obec si plní záväzky, ktoré jej vyplývajú z povinnosti účtovnej jednotky. Záväzky 
evidované k účtovnej závierke k 31. 12. 2017, boli v nasledujúcom roku uhradené v súlade 
s uzatvorenými zmluvami a splatnosťou faktúr. Tieto vyplývali predovšetkým z akruálneho 
princípu vedenia účtovníctva obce. Osobitnú pozornosť venovala predovšetkým 
pohľadávkam, ktoré obec vedie vo svojom účtovníctve. Súčasťou dokladovej inventarizácie   
je pri pohľadávkach overiť evidenciu pohľadávok, výšku, splatnosť, opatrenia za účelom 
vymáhania pohľadávok, preverenie opodstatnenosti tvorby opravných položiek a ich výšku. 



Správa z vykonanej kontroly tvorí prílohu zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly záväzkov a pohľadávok, 
ktoré obec eviduje v individuálnej  účtovnej závierke k 31.12.2017.
Prítomných 5 poslancov.

K bodu  5/ Návrh na odpis pohľadávok za minulé roky
Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov, že obec vedie dlhodobo na svojich účtoch 
pohľadávky, ktoré sú dnes už nevymožiteľné. Jedná sa o pohľadávky vzniknuté z titulu 
neuhradenia dane z nehnuteľností zo starých rokov.
Jedná sa konkrétne o dve spoločnosti Strojárne Žabokreky n/N s.r.o. a Drevokras Krásno 
s.r.o., ktoré zanikli, bez právneho nástupcu. Nie je od koho vymáhať evidované  pohľadávky. 
V materiáloch rokovania OZ sú jednotlivé súvislosti s vymáhaním pohľadávok podrobne 
rozpísané. Pri odpise daňových pohľadávok obec musí postupovať v súlade so zákonom 
Daňový poriadok – Zánik daňového nedoplatku. V súlade so zásadami hospodárenia 
s majetkom obce Žabokreky nad Nitrou, možnosť odpísať tieto pohľadávky, je len 
v kompetencii obecného zastupiteľstva. Z tohto dôvodu bol predložený návrh na dnešnom 
rokovaní OZ. 

Ing. Marian Omelka dal hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpis nevymožiteľných daňových pohľadávok v hodnote 
7 392,28 €, podľa priloženej prílohy.
Hlasovanie: prít.5 ; za 4, proti 0, zdr. 1 (Marián Kozinka) 

K bodu  6/ Správa  z kontroly príjmov obce – správne poplatky za 1. polrok 2017
Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov, že v zmysle schváleného plánu kontrolnej 
činnosti vykonala kontrolu príjmov obce – správne poplatky za 1. polrok 2017.
Konštatuje, že obec má vypracovaný a na webovej stránke zverejnený Sadzobník správnych 
poplatkov. Kontrolórka obce odporúča viesť samostatnú evidenciu na všetky správne 
poplatky, podľa jednotlivých položiek  v zmysle zákona 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že obec zatiaľ nie je zapojená        
do centrálneho systému evidencie poplatkov. Správa bola doručená poslancom OZ a zároveň 
tvorí prílohu k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu  z kontroly príjmov obce – správne poplatky 
za 1. polrok 2017.
Prítomných  5 poslancov.

K bodu  7/  Správa o výsledku kontroly čerpania rozpočtu obce k 30.06.2018    
Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov, že v zmysle schváleného plánu kontrolnej 
činnosti vykonala kontrolu čerpania rozpočtu obce k 30.06.2018. Ku kontrole boli vyžiadané 
a predložené finančné výkazy zostavené za dané účtovné obdobie. V súvislosti s ukončením 
kontroly, vypracovala podrobnú správu o čerpaní príjmov a výdavkov obce v členení podľa 
štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy,  rozpočtovej klasifikácie a kódov zdrojov. 
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy ukladá subjektom verejnej správy 
dodržiavať základné rozpočtové pravidlá pri hospodárení a  nakladaní s verejnými 
prostriedkami. Z uvedenej správy vyplýva, že obec postupuje pri čerpaní finančných 
prostriedkom v súlade so schváleným rozpočtom ku dňu 30.6.2018.  
Správa z kontroly tvorí prílohu zápisnice. Poslanci OZ nemali k predloženej správe otázky    
ani pripomienky.  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly čerpania rozpočtu obce 



k 30.06.2018.
Prítomných 5 poslancov.

K bodu   8/  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017
Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov, že 2.7.2018 bol schválený Záverečný účet 
obce za rok 2017. V čase schvaľovania som v stanovisku k Záverečnému účtu obce za rok 
2017 uviedla, že do dňa schválenia Záverečného účtu nebol uskutočnený audit účtovnej 
závierky k 31. 12. 2018. Zákonom stanovená lehota je do 31.12.2018.
Na dnešnom rokovaní OZ, by som chcela informovať, že audit bol vykonaný 21.07.2018.  
Hlavná kontrolórka v krátkosti citovala výrok audítora zo Správy nezávislého audítora         
pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Žabokreky nad Nitrou.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej 
závierky k 31.12.2018.
Prítomných 5 poslancov.

K bodu  9/  Návrh rozpočtového opatrenia č.2/2018 
Ing. Marian Omelka informoval, že predložený návrh rozpočtového opatrenia súvisí 
s havarijným stavom miestneho rozhlasu. Vplyvom silného vetra konáre stromov roztrhli 
rozhlasové drôty. Zistilo sa, že štyri železné stĺpy obecného rozhlasu boli od zeme tak 
skorodované, že hrozilo vplyvom tejto korózie ich  samovoľné spadnutie. Preto bolo potrebné 
drôty obecného rozhlasu premiestniť.
Stav rozhlasového vedenia je v dosť zlom stave. V súčasnej dobe sú už nové, moderné, 
bezdrôtové rozhlasy. Do budúcnosti bude potrebné uvažovať o celkovej rekonštrukcií 
rozhlasového vedenia v celej obci. 
Ing. Marian  Omelka dal hlasovať za schválenie predloženého návrhu Rozpočtového 
opatrenia     č. 2/2018.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
Hlasovanie: prít.5 ; za 5, proti 0, zdr. 0 

K bodu 10 / Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice
Ing. Marian  Omelka predložil návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice.
Ide o knihy opotrebované, duplicitné, zastarané, ktoré neboli vypožičiavané niekoľko rokov.
V predloženom zozname je podrobný rozpis vyradených kníh a ich hodnota obstarania.
Ing. Marian Omelka dal hlasovať za predložený návrh. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie kníh z obecnej knižnice, podľa prílohy.
Hlasovanie: prít.5 ; za 5, proti 0, zdr. 0 

K bodu  11/  Návrh odmien pre predsedov a členov komisií
Poslanec Marián Kozinka navrhol doplniť bod programu o návrh odmien pre predsedov, 
členov komisií a hlavnej kontrolórke obce. Ide o odmeny za celý rok 2018.
Ing. Gabriel Šuranyi – konštatoval, že výška odmien je porovnateľná s predchádzajúcim 
obdobím.
Ing. Marian Omelka predniesol návrh menovite s príslušnou výškou odmeny. Dal hlasovať             
za tento návrh.
Hlasovanie: prít.5; za 4, proti 0, zdr.1 (Ing. Marian Omelka)
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh odmien za rok 2018  schválilo.



Ing. Marian Omelka navrhol v súvislosti so skutočnosťou, že starosta obce končí toto funkčné 
obdobie vo funkcii, ktorú zastával našej obci 28 rokov. Nakoľko v zmysle zákona, nie je 
možné starostovi obce schváliť odmenu, navrhuje navýšiť základný plat starostovi obce 
z terajších   24 % na 70 % s platnosťou od 01.10.2018.
Predložený návrh bol schválený Obecným zastupiteľstvom.     
Hlasovanie: prít.5; za 4, proti 0, zdr.1 (Marián Kozinka)

K bodu 12/  Rôzne
Ing. Marian Omelka prečítal žiadosť manželov Režových o riešenie vzniknutej situácie           
– neprijatie ich syna  do školského klubu detí  v základnej škole.
Žiadosť manželov Režových, ako i stanovisko riaditeľa ZŠ s MŠ bolo na obecný úrad 
doručené dňa 19.09.2018 (teda v deň zasadania obecného zastupiteľstva), poslancom boli 
tieto materiály doručené tesne pred zasadnutím OZ.
PhDr. Andrea Režová (matka dieťaťa) – obidvaja s  manželom sme zamestnaní       
na plný úväzok. V obci nemáme žiadnu rodinu, ktorá by nám na maloletého syna dohliadla 
v čase našej neprítomnosti. Keďže v škole nie je zabezpečená ranná školská družina, museli 
sme si zariadiť neskorší príchod do práce. Ale nemôžeme už v práci riešiť aj skorší odchod 
domov, keďže musíme mať naplnený mesačný pracovný fond. 
Veľmi by nám pomohlo umiestnenie nášho syna v školskom klube detí. Aj keď školský klub 
je otvorený do 16 hod. – aspoň do 14.00 hod. Potom chodí zo školy domov náš starší syn.
Zo skúseností vieme, že nie všetky prihlásené deti sú v školskom klube po celý čas. Zákon 
hovorí, že školský klub pri základnej škole je určený deťom do 5 ročníka, ktoré navštevujú 
danú školu. Na základe našej predloženej žiadosti, nám zo strany riaditeľa ZŠ nebolo 
vyhovené. Snažili sme sa to riešiť osobne v škole, vysvetliť našu situáciu – ani tak nám 
nebolo vyhovené s prijatím nášho syna do školského klubu.  
Ing. Marian Omelka – prečítal stanovisko riaditeľa ZŠ s MŠ, kde hovorí, že kapacita 
školského klubu detí  je max. 30 detí – podľa ich prevádzkového poriadku. Uprednostnené 
boli deti najnižších vekových kategórií (prváci a druháci) a okrem nich bolo vyhovené piatim 
žiadostiam žiakov 3. ročníka a to v prípadoch, kedy deti po ceste domov prechádzajú          
cez hlavnú cestu, a teda by bola ohrozená ich bezpečnosť. Plánujeme rozširovať kapacitu 
školského klubu až v budúcom roku. 
Mgr. Vladimír Režo – nie je aj moje dieťa ohrozené, keď je doma samé niekoľko hodín?
V pondelok zjedol nejaké bobule  na školskom dvore a bolo mu zle. Je to ešte dieťa.
Jozef  Krajčovič -  od kedy by ste potrebovali, aby syn bol v družine?
Mgr. Vladimír Režo – po skončení vyučovania asi 1,5 hodiny, do 14.00 h– 14.30 h, kedy               
zo školy domov prichádza náš starší syn (stredoškolák).
Viliam Palák – dokončuje sa nová bytovka. Je pravdepodobné, že pribudnú do obce ďalšie 
deti. 
Ing. Gabriel Šuranyi – odporúča obecnému zastupiteľstvu (OZ) schváliť uznesenie:
OZ –berie na vedomie žiadosť manželov Režových o riešenie situácie – neprijatie ich syna                
do školskej družiny,
OZ žiada riaditeľa školy, aby  vypracoval správu
- za akých podmienok je možné otvoriť ďalšiu triedu v školskej družine; 
- koľko financií bude potrebných na rozšírenie priestorov a zaplatenie ďalšej vychovávateľky
OZ žiada od riaditeľa školy
- predložiť správu, za akých podmienok by bolo možné otvoriť školskú družinu od 6.30 h 
a ako súčasť správy OZ žiada doložiť celkový počet žiadosti do školskej družiny (vyhovené aj 
nevyhovené).

OZ – odporúča starostovi obce prerokovať s riaditeľom školy prijatie žiaka Vladimíra Reža 



do školského klubu detí, pokiaľ možno ihneď. 
Prítomných 5 poslancov

K bodom 13/  Interpelácie poslancov, 14/  Diskusia
Jozef Krajčovič – písomne aj telefonicky ho oslovila pani Mária Ťapuchová ohľadom riešenia 
situácie na dolnom cintoríne- odstránenie hliny na dolnom cintoríne, ktorá pri dažďoch steká  
na chodník. Odporúča stavebnej komisii, aby na základe žiadosti pani Márie Ťapuchovej, 
prehodnotila situáciu so stekajúcou hlinou na cintoríne.

Marián Kozinka – požaduje od starostu obce inventarizáciu obecného majetku vrátane 
kultúrneho domu. Do inventarizačnej, vyraďovacej a likvidačnej komisie žiada menovať 
poslancov OZ. Inventarizáciu uskutočniť k dátumu 31.10.2018.

Marián Kozinka – stále nie je doriešená prejazdová cesta medzi kultúrnym domom 
a Tatrabankou, ktorú od obce odkúpil pán Haško, aby zabezpečil prístup z hlavnej cesty 
k pozemkom za Tatrabankou.
Ing. Gabriel Šuranyi – navrhuje aby, starosta obce prešetril podmienky naplnenia kúpnej 
zmluvy v súvislosti s predajom parc.č.1177/4. V prípade, že podmienky neboli naplnené, 
vyzvať vlastníka pozemku k naplneniu zmluvy.
Marián Kozinka navrhuje termín ďalšieho zasadnutia  na deň 19.10.2018.

K bodu 15/  Návrh uznesení
Návrhová komisia pripravila uznesenia, prijaté na tomto zasadnutí. 

K bodu  16/  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

                                       Marián Kozinka

zapísala: Ing. Mariana Sneženková 

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa  21. 09. 2018



Prílohy: 
- Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí,
- Správa o výsledku kontroly záväzkov a pohľadávok, ktoré obec eviduje 

v individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017,
- Návrh na odpis pohľadávok za minulé roky,
- Správa z kontroly príjmov obce- správne poplatky za 1. polrok 2017,
- Správa o výsledku kontroly čerpania rozpočtu obce k 30.06.2018,
- Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017,
- Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2018,
- Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice,
- Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za rok 2018,
- Žiadosť manželov Režových o riešenie vzniknutej situácie – neprijatie ich syna do 

školskej družiny.


