
Z á p i s n i c a  
 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  ktoré sa konalo    

13.06.2019 o 16.00 hodine  v budove obecného úradu.  

_________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Starosta obce: Cyril Cabadaj                                                                                          

                   Poslanci:  Milan Bezák, Mgr.et Mgr. Evelína Hopková,  

                   Jozef  Krajčovič, Ing. Lívia Kopálová, Ing. Marian Omelka, Viliam Palák,                           

                   PhDr. Lucia Žilinková, Marek Kiaba, Matúš Čačko                                  

 

Neprítomný: – 

       

Ďalší prítomní:  PhDr. Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce 

                            Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce  

                            Mgr. Adriána Fábryová, zamestnankyňa obce 

 

 

Návrh programu: 
  1/ Otvorenie       

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

  3/ Kontrola uznesení 

  4/ Správa HK o výsledku kontroly odmeňovania riaditeľa Základnej školy s materskou  

       školou v Žabokrekoch nad Nitrou za roky 2017, 2018 a 2019,  a taktiež vykonanie auditu  

       vyplatených finančných prostriedkov a súdnych trov - na základe rozhodnutia súdu                  

       s p. Naďom 

  5/ Správa HK o výsledku kontroly dokladovej inventarizácie účtov vypracovanej                             

       k 31. 12. 2018 

  6/ Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu obce Žabokreky nad Nitrou                                         

       za rok 2018 

  7/ Návrh Záverečného účtu obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2018 

  8/ Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2019 

  9/ Predĺženie nájmu pre nájomníkov 6-BD súp.č. 665 

10/ Schválenie nájomníkov do 12-BD – časť I. 

11/ Návrh na rozpočtové opatrenie č.2/2019 

12/ Ponuka na odpredaj multifunkčného ihriska pri futbalovom ihrisku – Ing. Gabriel Šuranyi 

13/ Odmeny poslancom a členom komisií 

14/ Rôzne 

15/ Interpelácie poslancov 

16/ Diskusia 

17/ 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 

Počas prvého bodu programu prišla Mgr. et Mgr. Evelína Hopková. Počet prítomných 

poslancov 9. 

Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia. Sám navrhol doplniť do bodu 14/ Rôzne 

Žiadosť spoločnosti GAS o umiestnenie reklamných tabúľ. 



Nikto z  poslancov nemal návrh na doplnenie alebo zmenu programu a s predloženým návrhom 

programu vrátane doplnenia bodu 14/ poslanci súhlasili. 

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

Predložený návrh programu rokovania aj s navrhnutým doplnkom bol schválený.  

 

Schválený program rokovania 

  1/ Otvorenie       

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

  3/ Kontrola uznesení 

  4/ Správa HK o výsledku kontroly odmeňovania riaditeľa Základnej školy s materskou  

       školou v Žabokrekoch nad Nitrou za roky 2017, 2018 a 2019,  a taktiež vykonanie auditu  

       vyplatených finančných prostriedkov a súdnych trov - na základe rozhodnutia súdu                  

       s p. Naďom 

  5/ Správa HK o výsledku kontroly dokladovej inventarizácie účtov vypracovanej                             

       k 31. 12. 2018 

  6/ Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu obce Žabokreky nad Nitrou                                         

       za rok 2018 

  7/ Návrh Záverečného účtu obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2018 

  8/ Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2019 

  9/ Predĺženie nájmu pre nájomníkov 6-BD súp.č. 665 

10/ Schválenie nájomníkov do 12-BD – časť I. 

11/ Návrh na rozpočtové opatrenie č.2/2019 

12/ Ponuka na odpredaj multifunkčného ihriska pri futbalovom ihrisku – Ing. Gabriel Šuranyi 

13/ Odmeny poslancom a členom komisií 

14/ Rôzne (Žiadosť spoločnosti GAS o umiestnenie reklamných tabúľ) 

15/ Interpelácie poslancov 

16/ Diskusia 

17/ 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:  Mgr. et Mgr. Evelína Hopková, PhDr. Lucia Žilinková, Jozef Krajčovič 

 -  overovatelia  zápisnice: Matúš Čačko, Ing. Lívia Kopálová 

Predložený návrh bol schválený. 

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

 

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. Správa z kontroly 

uznesení tvorí prílohu k zápisnici.   

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení. 

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

 

 

 

 



K bodu 4/ Správa HK o výsledku kontroly odmeňovania riaditeľa Základnej školy                      

s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou za roky 2017, 2018 a 2019,  a taktiež 

vykonanie auditu vyplatených finančných prostriedkov a súdnych trov - na základe 

rozhodnutia súdu s p. Naďom 

Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov, že si vyžiadala všetky doklady potrebné 

k výkonu kontroly. Konštatuje, že pracovno-právny vzťah s PaedDr. Róbertom Košíkom bol 

uzavretý na základe platnej pracovnej zmluvy a následne dohôd o zmene pracovnej zmluvy, 

ktoré boli podpísané  oboma stranami. Čo sa týka Oznámení o výške a zložení funkčného platu 

boli správne vypočítané podľa platnej legislatívy. Taktiež dĺžka praxe bola uplatnená správne. 

Trochu nastal spor, ktorý sa týkal osobného príplatku a príplatku za riadenie, ktoré boli 

ponížené v roku 2019.  

Osobný príplatok u riaditeľa ZŠ s MŠ môže byť v rozpätí od 0 % do 100 % a príplatok          za 

riadenie od 12 % do 38%. Oba príplatky boli nadstavené v rámci zákonom stanovených rozpätí. 

Výdavky na mzdu, odmeny a odvody boli kryté rozpočtom. Finančné prostriedky v spore 

s pánom Naďom boli vyplatené v roku 2017 na základe rozhodnutia súdu vo výške 10 833,66 

€ (ušla mzda + odvody).  V roku 2018 boli vyplatené súdne poplatky vo výške    581 €. 

Vyplatenie finančných prostriedkov p. Naďovi a súdnych trov boli hradené podľa finančných 

výkazov a účtovných dokladov zo zdrojov /KZ 111/ – prostriedky zo štátneho rozpočtu. Sú to 

finančné prostriedky, ktoré prichádzajú z  Okresného úradu Trenčín                  na zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Správa z  kontroly tvorí prílohu k zápisnici.   

Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie. 

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

 

K bodu  5/ Správa HK o výsledku kontroly dokladovej inventarizácie účtov 

vypracovanej  k 31. 12. 2018 

Cieľom inventarizácie je overenie stavu obežného či neobežného majetku účtovnej jednotky, 

jeho zdrojov krytia a overenie ocenenia. Obec Žabokreky nad Nitrou vykonáva dokladovú 

inventarizáciu každý rok. Pri kontrole dokladovej inventarizácie musia byť k zostatkom 

syntetických účtov doložené príslušné doklady, ktoré preukazujú daný zostatok. Správa 

z kontroly obsahuje  informácie o zostatkoch na účtoch aktív a pasív, ktoré mali k 31. 12. 2018 

zostatok, ktorý vyplýva z účtovného výkazu Súvaha. K jednotlivým účtom, ktoré boli 

predmetom dokladovej inventarizácie boli doložené podklady, ktoré preukazujú stav majetku 

obce. Správa z  kontroly tvorí prílohu k zápisnici.   

Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie. 

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

 

K bodu 6/ Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu obce Žabokreky nad 

Nitrou za rok 2018 

Vo svojom stanovisku hlavná kontrolórka obce konštatuje, že návrh záverečného účtu za rok 

2018 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 2018 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 31.12.2018 do termínu schvaľovania záverečného účtu za rok 2018 

zatiaľ nebola overená audítorom. Zákonná povinnosť je do 31.12.2019. Nakoľko sa ešte 

vykonáva konsolidácia – obec a ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou. Audit bude uskutočnený po 

ukončení konsolidácie a vypracovaní potrebných dokumentov, ktoré sú taktiež predmetom 



auditu.  

Hlavná kontrolórka informovala a  zhrnula hospodárenie za rok 2018. Predovšetkým sa 

venovala kapitálovým výdavkom, ktoré boli v roku 2018 vysoké. Čo je veľmi dobré, pretože 

sa tým značne zhodnotil majetok obce Žabokreky nad Nitrou. Vysvetlila ako je vypočítaný 

rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2018 a čo bude predmetom schvaľovania OZ. 

Obec Žabokreky nad Nitrou v  priebehu roka 2018 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 2018 na vedomie 

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

 

K bodu 7/ Návrh Záverečného účtu obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2018 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Návrh Záverečného účtu Obce Žabokreky nad 

Nitrou za rok 2018 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 2018.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce  za rok 

2018  bez výhrad. 

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

 

K bodu  8/ Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2019 

Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov  s  návrhom Plánu kontrolnej činnosti  

na 2. polrok 2019 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 2019 schválilo a poverilo hlavnú kontrolórku výkonom kontroly v zmysle 

schváleného plánu.  

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

 

K bodu   9/ Predĺženie nájmu pre nájomníkov 6-BD súp.č. 665 

Starosta obce informoval, že nájomníkom v 6- BD súp.č. 665 končí nájomná zmluva. Navrhuje 

nájomné zmluvy predĺžiť od 1.6.2019 do 31.5.2022. Týka sa to nájomníkov: 

 

Silvia Šarinová a Marián Švehlík                 I. NP, byt. č.2 

Melichar Koligyer a manž. Zuzana             II. NP, byt č.3 

Michal Prochádzka a manž. Dominika        II.NP, byt č.4 

Jaroslav Demeter a manž. Monika             III.NP, byt č.5 

Alena Peniašková, ml.                                III. NP, byt č.6 

 

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – a čo nájomca z bytu č. 1? 

Starosta obce – v byte č. 1 bola zmena. Odišla predchádzajúca nájomníčka a nová nájomníčka 

má stále platnú nájomnú zmluvu. Toto predĺženie budeme neskôr schvaľovať samostatne. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájmu pre uvedených nájomníkov v 6-BD súp.č. 

665 od 1.6.2019 do 31.5.2022. 

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

K bodu 10/ Schválenie nájomníkov do 12-BD – časť I. 



Ing. Lívia Kopálová, predsedníčka Komisie pre prideľovanie  obecných bytov konštatovala, že 

komisia zasadla 16. mája 2019  a podľa platného VZN o prenajímaní obecných nájomných 

bytov  vybrala týchto nájomníkov: 

 

Anna Horehájová                                            I. NP, byt č. A (č.1) 

Bc. Dominika Frolová a manžel                     I. NP, byt č. B (č.2) 

Marek Vývlek a Katarína Záhumenská          I. NP, byt č. C (č.3) 

Martin Tutura                                             podkrovie, byt H (č.8) 

Mária Bezáková                                         podkrovie, byt I  (č.9) 

Marián Vajdák a manž. Jana                      podkrovie, byt J  (č.10) 

 

Obecné zastupiteľstvo na základe odporučenia Komisie pre prideľovanie obecných bytov 

schvaľuje, podľa predložených žiadostí týchto budúcich nájomníkov v šiestich obecných 

nájomných bytoch v 12-bytovom dome súp.č. 705 na dobu určitú od 1.7.2019 do 30.6.2022. 

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

 

K bodu 11/ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

Starosta obce konštatoval, že vedúca školskej jedálne nás oboznámila s tým, že školskú jedáleň 

je potrebné zrekonštruovať a  doplniť zariadenie kuchyne. Ide o sumu približne  10 929 €.  

Ďalej v rozpočtovom opatrení navrhujem navýšiť arboristické práce na námestí, nakoľko máme 

vypracované dva  posudky na ošetrenie stromov. Finančne sú od seba dosť odlišné, preto 

budeme robiť ešte aspoň dva. Ale napriek tomu navrhujem navýšiť túto sumu                na  35 

000 €.  

Ďalší bod v rozpočtovom opatrení je poistenie našich budov.  

Poistené boli 6-BD, zdravotné stredisko, dom smútku. Ostatné obecné budovy poistené nie sú. 

Keď zoberieme všetky tieto  budovy, plus poistenie traktor, vlečka (príslušenstvo), plus 

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú starostom (toto ponúka len poisťovňa 

GENERALI) tak ročné poistné je 2 861 €.  

Mgr et Mgr. Evelína Hopková – a vypracovávali ponuky aj iné firmy? 

Starosta obce – áno. Ale boli ďaleko vyššie. Zrušili sme  poistku verejného osvetlenia,         lebo 

bola stará a neaktuálna a niektoré budovy boli podhodnotené. 

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – keď ešte budú robiť ďalšie arboristické posudky, je nutné 

financie presúvať už teraz dopredu? Keď nevieme koľko to bude stáť? Myslím si, že tých 

35 000 € nepresiahneme. Keď to bude menej stáť, tak tieto prostriedky nedočerpáme.  

Jozef Krajčovič – to sa plánuje robiť teraz. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie predloženého návrhu Rozpočtového opatrenia            č. 

2/2019 s predloženou zmenou – navýšenie poistenia majetku o 2 900 €.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 s úpravou.  

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

 

K bodu 12/ Ponuka na odpredaj multifunkčného ihriska pri futbalovom ihrisku – Ing. 

Gabriel Šuranyi 

Pán Šuranyi sa ospravedlnil, nemôže sa zúčastniť. Ja by som v tomto bode navrhoval,           aby 

sme nehlasovali ani o sume, ani o tom či áno alebo nie. Ale navrhujem, aby sme poverili 

stavebnú komisiu stretnúť sa s pánom Šuranyim, aby stavebná komisia dala stanovisko 

k ihrisku a stanovisko k cene a na základe toho by sme sa my mohli rozhodnúť, čo ďalej s týmto 

multifunkčným ihriskom. 

Marek Kiaba – prenášame kompetenciu na stavebnú komisiu? 

Starosta obce – stavebná komisia vypracuje stanovisko. Následne sa ponuka a stanovisko 

prehodnotia – rozhodnúť o tom môže len OZ.  



Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie cenovú ponuku Ing. Gabriela Šuranyiho a poveruje 

predsedu stavebnej komisie vypracovaním stanoviska k multifunkčnému ihrisku                    do 

najbližšieho zastupiteľstva. 

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

 

K bodu 13/ Odmeny poslancom a členom komisií 

Starosta obce predložil návrh odmien pre predsedov a členov jednotlivých komisií za I. polrok 

2019. Vychádzal z toho ako komisie pracovali, koľkokrát sa stretli ako pomáhali, koľko 

zápisníc priniesli. 

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – keď sme sa o tom spolu bavili, hovorili sme o tom, čo sa týka 

poslancov, aby odmeny pre poslancov boli jednotné. Je pravda, komisie robia rôzne,     ale 

stretávajú sa aj mimo zastupiteľstiev. Sme jeden tím, jedna skupina, tak si nemyslím, že by bolo 

správne to nejako rozdeľovať. Keby sa spravil nejaký priemer u tých poslancov. 

Keďže nikto z poslancov nepodal konkrétny návrh na úpravu odmien, dal starosta obce 

hlasovať za svoj predložený návrh. 

Hlasovanie: prít.9; za 4 (PhDr. Lucia Žilinková, Ing. Lívia Kopálová, Ing. Marian Omelka,      

                                         Jozef Krajčovič)  

proti  2 ( Mgr. et Mgr. Evelína Hopková, Milan Bezák)  

zdr.   3 ( Viliam Palák, Matúš Čačko, Marek Kiaba)     

Predložený návrh nebol schválený. 

Starosta obce navrhol prijať uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložený návrh odmien za I. polrok 2019 a poveruje 

predsedu ekonomickej komisie upraviť návrh odmien do najbližšieho zasadnutia. 

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

 

K bodu  14/ Rôzne (Žiadosť spoločnosti GAS o umiestnenie reklamných tabúľ) 

Zástupca spoločnosti GAS oboznámil poslancov, že firma robí na čerpačke v Žabokrekoch 

palivovú akciu a chcú to dostať medzi ľudí. Už druhý rok robia podobné akcie a využívajú          

na to aj stĺpy verejného osvetlenia v obci. Býva ich zvyčajne 10. Niektoré mestá  majú spravený 

cenník aj na prenájom týchto stĺpov. 

Tak sme sa prišli k vám opýtať, či a za akých podmienok, by sme mohli využiť 10 stĺpov 

verejného osvetlenia vo vašej obci na reklamu. Je to od dnes do 20.6.2019 a niekde tam,       aby 

to dávalo zmysel pre šoférov.  

Starosta obce – akú máte predstavu o cene nájmu? 

Zástupca GAS – čo sme robili naposledy tak okolo 2 € za stĺp. 

Ing. Marian Omelka – teda 2 € x 10 stĺpov = 20 € x príslušný počet dní 

Zástupca GAS – nie 20 € na celú kampaň. 

Milan Bezák – aby tam tá reklama nezostala aj po skončení kampane! 

PhDr. Žaneta Bartková – viete nám poslať nejaký návrh zmluvy? 

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – do zmluvy treba dať, po skončení kampane reklamu odstrániť 

Zástupca GAS - vieme vám poslať zmluvu 

Marek Kiaba - ja osobne si myslím, že je to veľmi smiešna suma za reklamu. Robiť na to 

zmluvu – za papiere dáme viac peňazí ako z toho získame. To by chcelo nejaký relevantný 

návrh a nie že 20 €. Pokiaľ to nezačne stovkou, tak sa nemáme o čom baviť. Ja by som teda 

navrhoval 100 € za tú kampaň.  

Ing. Marian Omelka – vedeli by ste nám poskytnúť za tých 100 € benzín do našich kosačiek? 

Zástupca GAS – určite áno. Palivovú kartu na 100 €. 

 

Obecné zastupiteľstvo povoľuje umiestniť  reklamné tabule v počte 10 ks o rozmeroch 590 x 

1600 mm /šxv/, vyrobené z dutinkového plastu na 10 stĺpov verejného osvetlenia v termíne  od 



13. 6. 2019 do 20.6.2019 za palivovú kartu v hodnote 100 €, ktorá bude mať platnosť       do 

konca roka 2019.  

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

  

K bodu 15/ Interpelácie poslancov 

Ing. Marian Omelka – minulý týždeň ma zastavil pán farár a sťažoval sa na neporiadok okolo 

kostola, kostolnej ohrady. Pri lurdskej jaskyni boli v utorok vytrhané všetky kvety. 

Navrhoval by som, aby sme pred lurdskú jaskyňu umiestnili jednoduchú fotopascu. Každý rok 

je nejaký problém okolo tej jaskyne. 

Starosta obce – myslím, že to bude riešiteľné. V najbližšej dobe sa chystáme umiestniť niekoľko 

fotopascí smerom na Rajčulu, smerom na letisko. 

Milan Bezák – obstarávali sme traktor a cestu. Myslíme, že sme to obstarávali správne? 

Pozeral som obstarávanie iných obcí. To obstarávanie má niekoľko bodov.  Má to nejakú 

postupnosť. Mne tam pár bodov chýbalo. Možno to je otázka na pani kontrolórku, či to dať do 

vašej činnosti a dať na to nejakú správu, či to prebehlo správne. 

Starosta obce – obstarávali sme to v súlade so zákonom. Máme na to poverenú osobu.  

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – je tam asi skôr myslené to, že sa predtým vždycky všetko, čo 

sa obstarávalo, dávalo zastupiteľstvu na schválenie. Ide o to, aby sme niečo nevynechali. Keby 

aj bola kontrola z prokuratúry, aby všetko bolo podľa zákona. 

Starosta obce – bola zverejnená výzva a každý, kto mal záujem zúčastniť sa, mohol požiadať 

o ďalšie, doplňujúce údaje.  

PhDr. Žaneta Bartková – obec by mohla mať nejakú smernicu o verejnom obstarávaní a pokiaľ 

vy máte záujem zúčastniť sa otvárania obálok, vyhodnocovať tieto ponuky môžete vytvoriť 

komisiu. Všetko je to o nastavení kritérií. 

Starosta obce – k tej smernici. Pracuje sa na nej, je hotová na 90 %. Na najbližšom zasadnutí 

bude predložená. 

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – súhlasím s preverením verejného obstarávania. Bude to 

v správe. Dajte obstarávania za tento polrok. 

Milan Bezák – každý má dnes prístup na internet. A keď si pozeráte niektoré tie správy 

z okolitých obcí, ako to prebieha, tak dokonca je tam veľa správ kontrolórov obce. Asi by bolo 

fajn, keby sme aj my mali takú správu. 

Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavnú kontrolórku obce k  prevereniu uskutočneného 

verejného obstarávania a vypracovaniu komplexnej správy z tejto kontroly. 

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

  

K bodu 16/ Diskusia 

Štefánia Brindzová – o tých vytrhaných kvetoch pri kostole je to pravda. Ešte v pondelok som 

tie kvety polievala a v utorok tam bola paseka. Kvety sme pozbierali a dali do suda. A hlinu 

pozametali. 

Ďalej sa vyjadrila k neporiadku okolo kostola, na námestí a za predajňou CBA, kde sú 

odhodené prázdne fľaše a spávajú tam opití bezdomovci.  

 

 

 

 

 

 

K bodu 17/ Záver     

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým za účasť. 

 



 

 

 

 

                                                                                                           Cyril Cabadaj 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:    Matúš Čačko 

                                         

 

                                          Ing. Lívia Kopálová 

 

 

 

Zapísala: Ing. Mariana Sneženková 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  17.06.2019                                      

 

 

 

 

Prílohy: 

- Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení, 

- Správa HK o výsledku kontroly odmeňovania riaditeľa Základnej školy                       s 

materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou za roky 2017, 2018 a 2019,  a taktiež 

vykonanie auditu vyplatených finančných prostriedkov a súdnych trov - na základe 

rozhodnutia súdu s p. Naďom, 

- Správa HK o výsledku kontroly dokladovej inventarizácie účtov vypracovanej  k 31. 

12. 2018, 

- Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu obce Žabokreky nad Nitrou                  

za rok 2018, 

- Návrh Záverečného účtu  obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2018, 

- Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2019, 

- Predĺženie nájmu pre nájomníkov 6-BD súp.č. 665, 

- Schválenie nájomníkov do 12-BD – časť I., 

- Návrh na rozpočtové opatrenie č.2/2019, 

- Ponuka na odpredaj multifunkčného ihriska pri futbalovom ihrisku – Ing. Gabriel 

Šuranyi, 

- Odmeny poslancom a členom komisií, 

- Žiadosť spoločnosti GAS o umiestnenie reklamných tabúľ 

 

 


