Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa
konalo dňa 06. 12. 2018 o 18.00 hodine v kultúrnom dome.
__________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Na úvod ustanovujúce obecného zastupiteľstva zaznela štátna hymna Slovenskej republiky.
K bodu 1/ Otvorenie
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Otakár
Sneženka, ktorý zároveň, ako predsedajúci, všetkých prítomných privítal.
Na zasadnutí bolo prítomných osem novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
Svoju neúčasť ospravedlnila novozvolená poslankyňa PhDr. Lucia Žilinková.
K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil za:
- zapisovateľku : Ing. Marianu Sneženkovú, zamestnankyňu obce,
- overovateľov zápisnice: Mgr. Evelínu Hopkovú, Ing. Mariana Omelku
K bodu 3/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Lenka Uhrinová informovala,
že k voľbám pristúpilo 876 voličov, čo predstavuje 60,96 % z celkového počtu voličov.
Konštatovala, že komisia pracovala v 5-člennom zložení a pri sčítavaní hlasov boli
v miestnosti prítomní šiesti občania našej obce: Ing. Jozef Pilát, Marián Kozinka, Marek
Kiaba, Milan Bezák, Mgr. Evelína Hopková, Bc. Rudolf Poništiak. Zároveň oboznámila
prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce - obecného zastupiteľstva
a starostu obce.
Odovzdala novozvolenému starostovi obce a následne novozvoleným poslancom obecného
zastupiteľstva Osvedčenie o zvolení.
K bodu 4/ Zloženie sľubu starostu obce
Odovzdávajúci starosta vyzval novozvoleného starostu obce, aby prečítal a svojim podpisom
potvrdil sľub starostu obce.
Po prečítaní sľubu Cyril Cabadaj svojim podpisom potvrdil zloženie sľubu starostu obce.
Následne Ing. Otakár Sneženka odovzdal insígnie novozvolenému starostovi obce, poprial
veľa úspechov a odovzdal mu vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu 5/ Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce Cyril Cabadaj vyzval Jozefa Krajčoviča, aby za novozvolených
poslancov obecného zastupiteľstva prečítal predpísaný sľub poslanca.
Každý poslanec vlastnoručným podpisom potvrdil prevzatie svojej funkcie.
Starosta obce konštatoval, že sľub zložili ôsmi z deviatich poslancov obecného zastupiteľstva
a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
PhDr. Lucia Žilinková zloží sľub poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

K bodu 6/ Príhovor starostu obce
Novozvolený starosta obce Cyril Cabadaj poďakoval obyvateľom obce za prejavenú dôveru,
ktorú prejavili tým, že ho zvolili do funkcie starostu obce Žabokreky nad Nitrou.
Osobne poďakoval Ing. Otakárovi Sneženkovi za vykonanú prácu a 28-ročnú službu obci.
Zablahoželal novozvoleným poslancom a vyjadril presvedčenie, že len spoločne a vzájomnou
spoluprácou môžu dosiahnuť vytýčené ciele. Čakajú ich 4 roky, kedy sa spoločne budú
musieť veľa učiť, veľa sa rozprávať, aj veľa počúvať.
K bodu 7/ Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal návrh programu.
Návrh programu:
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení
4/ Zloženie sľubu starostu obce
5/ Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6/ Príhovor starostu obce
7/ Schválenie programu obecného zastupiteľstva
8/ Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
9/ Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby starostu a poslancov
10/ Menovanie zástupcu starostu obce
11/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva ( §12 ods. 2,3,5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
12/ Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce a voľba ich predsedov
13/ Ustanovenie členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
činiteľov
14/ Návrh na poverenie poslancov OZ k výkonu sobášiaceho, určenie sobášnych dní
a určenie sobášnej miestnosti
15/ Diskusia
16/ Návrh uznesení
17/ Záver
Predložený návrh programu bol schválený.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 8/ Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
Starosta obce navrhol:
trojčlennú mandátovú komisiu v zložení : Ing. Lívia Kopálová,
Marek Kiaba,
Matúš Čačko
Predložený návrh bol schválený
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
a návrhovú komisiu v zložení : Jozef Krajčovič,
Viliam Palák,
Milan Bezák
Predložený návrh bol schválený
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0

K bodu 9/ Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby starostu a poslancov
Ing. Lívia Kopálová, za mandátovú komisiu, overila a potvrdila platnosť výsledkov volieb
do orgánov samosprávy obce. Potvrdila, že starosta obce i novozvolení poslanci obecného
zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub. Na základe ich čestných vyhlásení potvrdila,
že nikto z nich nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu obce alebo poslanca
obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo správu mandátovej komisie zobralo na vedomie.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 10/ Menovanie zástupcu starostu obce
Starosta obce Cyril Cabadaj menoval za zástupcu starostu obce Ing. Mariana Omelku.
Ing. Marian Omelka menovanie prijal a poďakoval za prejavenú dôveru.
Obecné zastupiteľstvo menovanie zástupcu starostu obce zobralo na vedomie.
Hlasovanie: prít. 8; za 7, proti 0, zdr. 1 /Ing. Marian Omelka/
K bodu 11/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol Jozefa Krajčoviča ako poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2, ods. 3, ods. 5, ods. 6
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít. 8; za 7, proti 0, zdr. 1 / Jozef Krajčovič/
K bodu 12/ Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce a voľba ich predsedov
Starosta obce informoval, že obecné zastupiteľstvo /OZ/ môže v zmysle § 15 zák.č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení zriaďovať komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Komisie sú zložené z poslancov OZ a z ďalších osôb zvolených Obecným zastupiteľstvom.
Zloženie a úlohy komisií vymedzuje Obecné zastupiteľstvo. .
Navrhol tieto stále komisie:
Komisia pre financie, rozpočet a správu obecného majetku
Komisia pre mládež a šport
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
Sociálna komisia
Kultúrna komisia
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
(zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov)
Predložené návrhy komisií ako aj ich náplne práce (sú prílohou zápisnice) boli schválené.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
Návrh na voľbu predsedov jednotlivých stálych komisií:
Komisia pre financie, rozpočet a správu obecného majetku- predseda Jozef Krajčovič
Komisia pre mládež a šport – predseda Viliam Palák
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie- predseda Ing. Marian
Omelka
Sociálna komisia – predsedníčka Mgr. Evelína Hopková
Kultúrna komisia – predseda Marek Kiaba
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - predseda
Milan Bezák
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr.0

Starosta obce pripomenul, aby predsedovia jednotlivých komisií pripravili do najbližšieho
zasadnutia návrhy na členov komisií
K bodu 13/ Ustanovenie členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov je zložená
len z poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce vyzval predsedu komisie Milana
Bezáka, aby navrhol členov tejto komisie.
Milan Bezák navrhol za členov: Marek Kiaba, Ing. Lívia Kopálová
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít. 8; za 6, proti 0, zdr. 2 / Ing. Lívia Kopálová, Marek Kiaba/
K bodu 14/ Návrh na poverenie poslancov OZ k výkonu sobášiaceho, určenie
sobášnych dní a určenie sobášnej miestnosti
V zmysle §4 ods.1 zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. povinnosť sobášiť vyplýva z funkcie
starostovi alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva.
Starosta obce navrhol:
za sobášne dni: piatok a sobotu
sobášnu miestnosť: obradnú sieň na Obecnom úrade v Žabokrekoch nad Nitrou
a poveril výkonom funkcie sobášiť: Ing. Mariana Omelku
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít. 8; za 7, proti 0, zdr. 1 / Ing. Marian Omelka /
K bodu 15/ Diskusia
Ing. Marian Omelka v mene svojom i poslancov obecného zastupiteľstva poprial
novozvolenému starostovi obce veľa zdravia, pevné nervy a pokoj v rodine. Sľúbil, že ako
poslanci budú starostovi nápomocní a určite vždy nájdu spoločné slovo.
Je potrebné načúvať hlasu ľudu. Sme si vedomí, že hlasy sme získali od občanov a občanom
sa budeme zodpovedať. Obec je v dobrej finančnej kondícii, máme z čoho budovať.
Ale nie všetko sa dá spraviť naraz. Aj občania musia byť trpezliví a tolerantní.
Aladár Broniš (občan) – v minulosti som aj ja bol poslancom obecného zastupiteľstva. Boli
sme tak zohratý zbor, že sme sa nevedeli po zasadnutí rozísť. Preto dúfam, že aj tento
poslanecký zbor si bude rozumieť a bude starostovi nápomocný.
K bodu 16/ Návrh uznesení
Návrhová komisia pripravila uznesenia, prijaté na tomto ustanovujúcom zasadnutí.
K bodu 17/ Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov
v kruhu najbližších.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Evelína Hopková
Ing. Marian Omelka
zapísala: Ing. Mariana Sneženková
V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 10. 12. 2018

Cyril Cabadaj
starosta obce

Prílohy:
- Správa predsedníčky MVK o výsledku volieb
- Sľub starostu obce
- Sľub poslancov obecného zastupiteľstva
-Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby ( čestné vyhlásenia starostu
a poslancov o nezlučiteľnosti funkcií )
- Protokol o odovzdaní agendy

