
Z á p i s n i c a 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  ktoré sa konalo   
08.08.2019 o 16.00 hodine  v budove obecného úradu. 
_________________________________________________________________________

Prítomní:  Starosta obce: Cyril Cabadaj 
                   Poslanci:  Milan Bezák, Mgr.et Mgr. Evelína Hopková, 
                   Jozef  Krajčovič, Ing. Marian Omelka, Viliam Palák,                          
                   PhDr. Lucia Žilinková, Marek Kiaba, Matúš Čačko                                 

Neprítomná: Ing. Lívia Kopálová 
      
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 hlavnej kontrolórky obce – sťažnosti, petície 2018 
  5/ Správa hlavnej kontrolórky obce – postúpenie podnetu z Okresnej prokuratúry  
      v Partizánskom
  6/ Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly verejného obstarávania- r.2019
  7/ Návrh na rozpočtové opatrenie č.3/2019
  8/ Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
  9/  Odmeny poslancom a členom komisií
10/ Smernica – verejné obstarávanie
11/ Ponuka na predaj-multifunkčné ihrisko (Ing. G. Šuranyi)
12/ Rôzne
13/ Interpelácie poslancov
14/ Diskusia
15/ 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.  Svoju neúčasť ospravedlnila Ing. Lívia Kopálová. 
Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia. Sám navrhol doplniť do bodu 12/ Rôzne 
Žiadosť Mariána Jurčíka o prenájom priestorov v budove zdravotného strediska.
Nikto  z   poslancov  nemal  návrh  na  doplnenie  alebo  zmenu  programu  a s predloženým 
návrhom programu vrátane doplnenia bodu 12/ poslanci súhlasili.
Hlasovanie: prít.8 za 8, 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 hlavnej kontrolórky obce – sťažnosti, petície 2018 
  5/ Správa hlavnej kontrolórky obce – postúpenie podnetu z Okresnej prokuratúry  
      v Partizánskom
  6/ Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly verejného obstarávania- r.2019
  7/ Návrh na rozpočtové opatrenie č.3/2019
  8/ Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
  9/  Odmeny poslancom a členom komisií
10/ Smernica – verejné obstarávanie
11/ Ponuka na predaj-multifunkčné ihrisko (Ing. G. Šuranyi)
12/ Rôzne (Žiadosť Mariána Jurčíka o prenájom priestorov v budove zdravotného strediska)
13/ Interpelácie poslancov
14/ Diskusia
15/ 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: Milan Bezák, Marek Kiaba, Matúš Čačko
 -  overovatelia  zápisnice: Jozef Krajčovič, Ing. Marian Omelka
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.8 ; za 8, 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. 8; za 8, proti 0, zdr. 0

K bodu  4/ Správa hlavnej kontrolórky obce – sťažnosti, petície 2018
Hlavná  kontrolórka  informovala,  že  v roku  2018  bola   na  obecný  úrad  doručená  jedna 
sťažnosť, ktorá bola adresovaná zriaďovateľovi ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou. 
V zmysle zákona o sťažnostiach a na základe Zásad na vybavenie  sťažností podaných voči 
úrovni  pedagogického  riadenia,  úrovni  výchovy  a vzdelávania  a materiálno-technických 
podmienok  nie  je  príslušná  obec,  ktorá  je  zriaďovateľom,  ale  príslušná  je  štátna  školská 
inšpekcia. Preto bola sťažnosť postúpená na Štátnu školskú inšpekciu  v Trenčíne.
V roku 2018 boli na obecný úrad doručené dve petície, ktoré spĺňali pojmové znaky petície.
Obe  petície  boli   od  zamestnancov  Základnej  školy  s   materskou  školou  Žabokreky 
nad Nitrou. Vyjadrovali v nich podporu riaditeľovi školy. Z doručených petícií vyplýva, že sa 
podpísaní  zamestnanci  v petičnom  hárku  neobracajú  na  obec  vo  veci  verejného  záujmu 
so žiadosťou, návrhom alebo sťažnosťou. V petícií  vyjadrujú svoj názor k vzniknutej situácii 
v Základnej  škole.  V doručených   petíciách nebolo uvedené čo žiadajú.  Preto obec petície 
neriešila. V tomto  zmysle  bol zaslaný list zástupcom petičného výboru. 



Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  Správu  hlavnej  kontrolórky  obce  z kontroly 
evidovania a vybavovania sťažností a petícií za rok 2018.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0

K bodu  5/ Správa hlavnej kontrolórky obce – postúpenie podnetu z Okresnej 
prokuratúry  v Partizánskom
Hlavnej  kontrolórke  obce  bol  z Okresnej  prokuratúry  v Partizánskom  postúpený  podnet 
na preskúmanie zákonnosti postupu starostu obce Žabokreky nad Nitrou pri úprave funkčného 
platu riaditeľa ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou.
Kontrolórka obce podotkla, že uvedeným podnetom sa zaoberala  v  mesiacoch marec – máj 
2019, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, v súvislosti 
s vykonaním  kontroly  odmeňovania  riaditeľa  Základnej  školy  s   materskou  školou 
v Žabokrekoch nad Nitrou. 
Aj na základe tohto podnetu z Okresnej prokuratúry v Partizánskom bola opätovne vykonaná 
kontrola,  z ktorej  je  vypracovaná  správa.  Zhrnula  všetky  súvislosti,  ktoré  sa  týkajú 
doručeného podnetu a výkonu kontroly, ktoré podrobne rozpísala v správe. 
Konštatuje, že neboli  zistené nedostatky,  ktoré by preukazovali nezákonný postup starostu 
obce  pri  úprave  funkčného  platu  riaditeľa  ZŠ  s MŠ  Žabokreky  nad  Nitrou.  Správa 
z ukončenej kontroly tvorí prílohu k materiálom dnešnému rokovaniu OZ. 

Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  Správu  hlavnej  kontrolórky  obce  – postúpenie 
podnetu z Okresnej prokuratúry  v Partizánskom
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0

K bodu  6/ Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly verejného obstarávania- r.2019
Predmetom kontroly  bolo  preskúmať  súlad  postupu  verejného  obstarávateľa  pri  zadávaní 
zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Konštatuje,  že  v čase  kontroly  obec  nemá vypracovanú  Smernicu  o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k zákazkám s nízkou 
hodnotou  podľa  §  117  zákona  č.  343/2015  Z.  z.  o verejnom  obstarávaní  a odporúča  jej 
vypracovanie.
Informovala, že obec v roku 2019 vypracovala výzvu na predkladanie ponúk na nákup:
Komunálneho malotraktora s príslušenstvom,
Oprava miestnej komunikácie ul. Nižňanského,
Trojradová futbalová tribúna s kapacitou 76 miest
Doporučujem  dopisovať  do  materiálov  z verejného  obstarávania,  prípadne  výberového 
konania – kedy bol  deň vyhlásenia zákazky, dátum ukončenia zákazky a spôsob vyhlásenia 
výzvy.  Prípade  spraviť  screen  shoty  z webového  sídla  obce  –  pretože  bremeno  dôkazu 
preukázateľnosti je na obci. V čase mojej kontroly ešte nebola k dispozícií smernica. Dnes už 
je  pripravená.  Na  dnešnom  rokovaní  OZ  ju  v   bode  programu  budú  brať  poslanci  OZ 
na vedomie uznesením. Vypracovanie a schválenie smernice VO je v kompetencii  starostu 
obce.  Obec  má  možnosť  zriadiť  komisiu,  ktorá  bude  prítomná  pri  otváraní  obálok 
a vyhodnocovaní cenových ponúk. Býva zvykom na iných obciach, že členovia sú zástupca 
starostu  a predseda  ekonomickej  komisie.  Ale  je  na  vašom rozhodnutí,  aké  zloženie  tejto 
komisie si zvolíte. 

Marek Kiaba – chcem sa opýtať k tým vašim odporúčaniam, kde hovoríte, že by bolo fajn 
zriadiť komisiu verejného obstarávania, budeme o tom diskutovať teraz alebo neskôr.



Starosta  obce  –  môžeme  sa  o tom  dnes  porozprávať,  ale  komisia  by  sa  schválila  až 
na nasledujúcom rokovaní Obecného zastupiteľstva. 

Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  Správu  hlavnej  kontrolórky  obce  z kontroly 
verejného obstarávania
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0

K bodu  7/ Návrh na rozpočtové opatrenie č.3/2019
Starosta  obce  predložil  poslancom návrh  na  rozpočtové  opatrenie  a podotkol,  že  sa  nám 
podarilo  z Ministerstva financií  SR získať dotáciu na  opravu verejného osvetlenia  v sume 
6 000 €. V roku 2017 žiadala obec dotáciu na vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia 
učební školy. Táto dotácia bola zamietnutá. V roku 2019  po opätovnom prerokovaní nám túto 
dotáciu schválili vo výške 118 126 €.
V rozpočtovom  opatrení  sa  nachádzajú  výdavky,  ktoré  budú  hradené  z fondov  minulých 
rokov v sume 12 635 €. O týchto prostriedkoch sa bude hlasovať v samostatnom uznesení. 
Podrobne o investičných výdavkoch informoval starosta obce. Návrh rozpočtového opatrenia 
č. 3/2019 je zostavený ako prebytkový. 
Mgr. et Mgr. – prosila by som vysvetliť niektoré položky – prečo sa znižuje suma na 
prenájom dopravných  prostriedkov obecného úradu?
                     -  § 52  zamestnanci  - spoluúčasť obec
                     - a ešte by ma zaujímal traktor a príves za traktor 
                     - rekonštrukcia kultúrneho domu
Mgr. Adriána Fábryová, účtovníčka obce - § 52 to sú zamestnanci prijatí na projekt z úradu 
práce a tam má obec spoluúčasť.
Starosta obce – my máme prijatých z úradu práce – na projekt dvoch zamestnancov, ktorých 
úrad práce platí na 80% a my máme spoluúčasť 20 %.
- traktor a vlečku – položku sme rozdelili, aby sme to mohli odpisovať zvlášť. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2019, podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0

K bodu 8/ Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov             
v školskej jedálni
Starosta obce informoval, že toto VZN bolo pripravované spolu so školou.
PhDr.  Žaneta  Bartková  -   v predloženom  návrhu  VZN  je  nevyhnutné  podchytiť  zmeny 
v  legislatíve,  ktoré  sú  aktuálne  od  01.09.2019.  Nariadením vlády  SR sú  schválené  nové 
hodnoty  -  potravinové  pásma.  Taktiež  deti,  ktoré  navštevujú  základnú  školu  majú  nárok 
na  dotáciu  na  podporu  výchovy  a stravovacích  návykov  v sume  1,20  €.  Tieto  dotácie  sú 
poskytované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Je to príspevok na potraviny k príprave 
obedov pre všetky deti, ktoré majú záujem o stravovanie v školskej jedálni. V návrhu VZN sú 
ošetrené režijné náklady, ktoré budú uhrádzať rodičia detí za odobraté obedy. Novinkou je 
kaucia,  ktorou  budú  rodičia  kryť  prípadné  nedoplatky,  ktoré  vzniknú  v prípade,  že  dieťa 
nebolo  v čase  neprítomnosti  odhlásené  zo  stravy.  Dotácia  na  obedy  z úradu  práce  je 
poskytnutá len v prípade,  že dieťa bolo v škole na vyučovaní.  V prípade,  že dieťa nebolo 
v škole na vyučovaní a nebolo odhlásené zo stravy, rodič musí uhradiť za pripravený obed, 
či si ho následne odoberie ale nie, celú čiastku, ktorá je spojená s prípravou obeda- potraviny 
+ režijné náklady určené vo VZN.

Mgr. et Mgr. Evelína  Hopková - tá kaucia – je na rok, či na mesiac?



PhDr.  Žaneta  Bartková  -   tá  kaucia  je  na  školský rok,  prípadne  do  času  jej  vyčerpania. 
V prípade, že nebude  čerpaná bude v celej výške vrátená rodičom detí na konci školského 
roku. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.1/2019, podľa predloženého návrhu
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0

K bodu  9/  Odmeny poslancom a členom komisií
Jozef  Krajčovič,  predseda  ekonomickej  komisie  predložil  návrh  odmien  pre  poslancov 
a členov komisií.  V návrhu bola  vykonaná jedna  zmena a ostatné  zostalo  tak  ako to  bolo 
predložené na minulom zasadnutí.  S tým, že ku koncoročným odmenám si spolu sadneme 
a pripravíme spoločné návrhy. Materiál ste mali od štvrtka a myslím, že keby ste mali nejaký 
problém, tak by ste sa ozvali.

Hlasovanie: prít. 8; za 3 ( Jozef Krajčovič, Ing. Marian Omelka, PhDr. Lucia Žilinková)
                    proti 3 (Mgr. et Mgr. Evelína Hopková, marek Kiaba, Milan Bezák),
                    zdr. 2 (Viliam Palák, Matúš Čačko)

Predložený návrh odmien nebol schválený. 

K bodu 10/ Smernica – verejné obstarávanie
Smernicu ste dostali  dopredu. Ako povedala pani kontrolórka smernicu schvaľuje starosta 
obce, ale rád si vypočujem vaše návrhy.
Ako sme sa bavili, mohli by sme doplniť komisiu na otváranie obálok. Premyslím si to a na 
budúcom zasadnutí vám poviem môj návrh.
Marek Kiaba – ja by som za seba navrhol, aby sme v komisii boli bez rozdielu všetci poslanci 
a poslankyne. Lebo verejné obstarávanie je veľmi podstatná vec.  Pre transparentnosť obce 
žeby sme nemuseli škatuľkovať, že títo áno, a títo nie. Mohli by sme tým predísť v budúcnosti 
nejakým nedorozumeniam alebo že niekto je slabo informovaný.
Milan Bezák – rozhodujme všetci,  aby aj keď budeme niečo obstarávať,  aby sme na tom 
zhodli  všetci.  Keď sme naposledy vyhlásili  obstarávanie,  čakal  som, že  sa  zhrnú ponuky 
a vyjadríme sa k tomu všetci poslanci. Nakoniec to skončilo tak, že sme ani nevedeli, že už 
bolo vybraté a začalo sa obstarávať. 
Starosta obce -  dobre,  keď bude prebiehať verejné obstarávanie – ja vás budem všetkých 
informovať, že prebieha verejné obstarávanie a kedy bude otváranie obálok.
Starosta  obce  –  čo  sa  týka  obstarávania,  tak  najbližšie  budeme  obstarávať  opiľovanie 
a vypiľovanie stromov na námestí, rekonštrukciu strechy kultúrneho domu a detské ihrisko.
Marek Kiaba – ešte poznámka. V prípade, že sa takéto niečo rozhodlo, tak to povedať takto 
verejne, aby o tom vedeli nielen poslanci, ale aj prítomní občania. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Smernicu – verejné obstarávanie
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0

K bodu  11/ Ponuka na predaj-multifunkčné ihrisko (Ing. G. Šuranyi)
Ing. Marian Omelka – predseda komisie stavebnej a životného prostredia pripomenul, že sa 
jedná o multifunkčné ihrisko na futbalovom ihrisku TJ AC. Ponúka ho obci za cenu 18 594 € 
s DPH. Na zasadnutie stavebnej komisie dňa 24.07.2019 som pozval aj ďalších poslancov 
a riešili  sme  viacej  podnetov  a medzitým  aj  odpredaj  multifunkčného  ihriska  od  Ing. 
Šuranyiho.  Nakoľko  obec  plánuje  vybudovať  nové  multifunkčné  ihrisko  na  vlastnom 
pozemku,  komisia  nedoporučuje  odkúpenie  multifunkčného  ihriska  od  Ing.  Šuranyiho, 
nakoľko to už je použité ihrisko a ani v rozpočte nie je vyčlenená takáto suma.
Marek Kiaba – pokiaľ si pamätám, tak sme sa dohodli, že by sme to ihrisko zobrali za nejakú 



symbolickú cenu
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odkúpením multifunkčného ihriska v zmysle predloženého 
návrhu Ing. Šuranyiho.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0

K bodu  12/  Rôzne  (Žiadosť  Mariána  Jurčíka  o prenájom  priestorov  v budove 
zdravotného strediska)
Starosta  obce  vysvetlil,  že  pán  Jurčík  žiada  o prenájom priestorov  v budove  zdravotného 
strediska.  Sú to priestory, kde v minulosti bol Mix shop. V uvedených priestoroch si chce 
zriadiť kanceláriu.
Marek Kiaba – tie miestnosti sú pripravené na prenájom alebo si vyžadujú nejakú úpravu?
Starosta obce – maximálne vymaľovať.
Obecné  zastupiteľstvo  súhlasí  s prenájmom   nebytového  priestoru  v budove  zdravotného 
strediska v Žabokrekoch nad Nitrou vo výmere 27,4 m2 za účelom prevádzky kancelárskych 
priestorov od 01.09.2019 za cenu  obvyklú v danej budove.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0

K bodu  13/ Interpelácie poslancov  
Marek Kiaba – chcel by som apelovať hlavne na predsedov finančnej, stavebnej a športovej 
komisie  vyšla výzva na podávanie projektov od Slovenského futbalového zväzu. A keďže 
naši futbalisti postúpili do vyššej súťaže, budú hrávať na iných aj lepších ihriskách a naopak 
k nám na naše ihrisko prídu cudzí hráči, rozhodcovia, tréneri, ale aj diváci – ten náš areál nie 
je najlepšom stave. Je možnosť získať dotáciu 50 000 € ale do 15.09.2019 je potrebné vypra-
covať a podať projekt.
Mgr. et Mgr. – mňa by zaujímalo, že keď sa robili v KD dvere, lavičky... v ktorých položkách 
to máme zapracované
PhDr. Žaneta Bartková – údržba budov, objektov a priestorov  je to rozpočtová podpoložka 
635 006 – ide o bežný výdavok obce 

K bodu 14/ Diskusia
Aladár Broniš – teší ma, že na brigádu prišlo toľko ľudí, len sa mi zdá, že sa veľa vecí robí 
akoby boli zadarmo. Treba ustrážiť obecné financie. Nedá sa všetko zadarmo. Aj to letné kino 
– nerobte to na ihrisku. Tam chodili s pohármi s pivom, s pukancami s premávali – nemal som 
z toho žiadny zážitok.
Presne pred pamätníkom stojí strom – nebolo by dobré ho opíliť, aby ten kríž bolo dobre 
vidieť.
Starosta obce – to kino sme ako obec mali zadarmo. Neplatili sme ani premietačku, ani film.
Rudolf Peniaška – som predsedom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v našej 
obci každý rok k pomníkom padlých kladieme vence a nedovolím, aby pomníky padlých  boli 
akýmkoľvek spôsobom zničené.
Máme nového starostu a nový poslanecký zbor. Občania od vás očakávajú, že budete spolu 
pracovať, spolu budovať obec. Držte spolu.
Magdaléna Krauterová – nemáte v rozpočte vyčlenené peniaze pre pohreby bezdomovcov. 
Aj ten pohreb, čo ste tu mali.  Aké majú oni povinnosti ? Pohreb vybaví obecný úrad, o deti sa 
im stará štát. Pekné od vás, že ste sa postarali a pochovali ju. 
Stanislav Hupka – chcem sa spýtať ohľadom územného plánu, ktorý bol schválený. Či sa 
s tým bude niečo robiť.
Starosta obce – na budúci rok sa budú robiť zmeny a doplnky
Ľuboš Juhász – ja by som sa chcel spýtať na tú žiadosť, ktorú si podávali vlastníci bytov Ta-
trabanky  ohľadom prístupovej cesty aj ohľadom toho stojiska.



Starosta obce – už máme na úrade žiadosť o drobnú stavbu. Tú prístupovú cestu si vybudujú 
vlastníci bytov v Tatrabanke na vlastné náklady a to stojisko bude za kultúrnym domom.
Ľuboš Juhász – neviem, či je to najlepšie riešenie, že kontajnery smeti sa prenesú spred Ta-
trabanky pred naše domy. Okrem toho sa tam toľko kontajnerov nezmesti, ak to má byť uza-
mykateľné.
Navrhoval by som, či by sa tie kontajnery nemohli umiestniť do toho „ U-čka“ za kultúrnym 
domom. Je tam už spevnená plocha, do budúcna sa tam dá spraviť aj strecha, aj by to mohlo 
byť uzamykateľné.
Starosta obce – navrhujem, aby sme sa stretli – stavebná komisia, zástupcovia z Tatrabanky 
a Vy – priamo na mieste.
Ľuboš Juhász – ohľadom našej prístupovej cesty (za kultúrnym domom). Očividne sa nie-
komu nepáči, že tadiaľ chodíme, ale polovica tej cesty je vo vlastníctve cirkvi a ja mám povo-
lenie od cirkvi na prechod.
Milan Bezák – v zápisnici z roku 2012 je riešená prístupová cesta k vašim pozemkom z hlav-
nej cesty. Tento pozemok obec predala pánu Haškovi práve kvôli vašim pozemkom, aby ste 
mali prístupovú cestu. Pán Haško mal cestu vybudovať na vlastné náklady, že tam bude dlaž-
ba... To všetko je v tej zápisnici. Cestu, po ktorej teraz jazdíte (poza kultúrny dom), vám obec 
dala k dispozícií počas výstavby vašich domov do kolaudácie.
Domy sú skolaudované a pán Haško vám mal vybudovať prístupovú cestu k nim. Prečo sa ne-
obrátite na pána Hašku, aby vám tú cestu vybudoval ? Vy máte v zmluvách na ten pozemok 
vecné bremeno.
Ing. Marian Omelka – v čase predaja pozemku pánu  Haškovi som bol poslancom. Poznám tie 
nátlakové akcie od pána Hašku.
Starosta obce – neposunieme sa teraz ďalej. Navrhujem stretnúť sa koncom augusta, začiat-
kom septembra a osloviť aj pána Haška. 
  
K bodu 15/ Záver    
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým za účasť.

                                                                                                           Cyril Cabadaj
                                                                                                            starosta obce

Overovatelia zápisnice:    Jozef Krajčovič
                                        

                                          Ing. Marian Omelka

Zapísala: Ing. Mariana Sneženková

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  09.08.2019                                     



Prílohy:
- Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení,
- Správa hlavnej kontrolórky obce – sťažnosti, petície 2018 
- Správa hlavnej kontrolórky obce – postúpenie podnetu z Okresnej prokuratúry  

v Partizánskom
- Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly verejného obstarávania- r.2019
- Návrh na rozpočtové opatrenie č.3/2019
- Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni
- Odmeny poslancom a členom komisií
- Smernica – verejné obstarávanie
- Ponuka na predaj-multifunkčné ihrisko (Ing. G. Šuranyi)
- Žiadosť Mariána Jurčíka o prenájom priestorov v budove zdravotného strediska


