Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa konalo
10. 12. 2019 o 16.00 hodine v budove obecného úradu.
_________________________________________________________________________
Prítomní: Starosta obce: Cyril Cabadaj
Poslanci: Ing. Marian Omelka, Viliam Palák, PhDr. Lucia Žilinková,
Marek Kiaba, Matúš Čačko, Ing. Lívia Kopálová, Ing. Rudolf Poništiak
Neprítomní: Jozef Krajčovič, Mgr. et Mgr. Evelína Hopková
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/ Voľba mandátovej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce Žabokreky nad Nitrou.
4/ Voľba hlavného kontrolóra obce Žabokreky nad Nitrou na roky 2020-2026
5/ Kontrola uznesení
6/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 282/2002 Z. z.
o cestovných náhradách a poskytovania cestovných náhrad od januára 2018 do februára
2019.
7/Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly inventarizácie peňažných prostriedkoch
v hotovosti v pokladnici obe 4-krát za 2. Polrok 2019.
8/ Schválenie dotácií na rok 2020.
9/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020.
10/ Schválenie rozpočtu na rok 2020.
11/ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2019
12/ Schválenie dotácie CVČ Partizánske
13/ Schválenie prevodu odpredaja parc. č. 334/8, 334/9 za účelom vybudovania trafostanice
14/ Schválenie nájomných zmlúv na rok 2020
15/ Návrh VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
16/ Správa o výchovno –vzdelávacej činnosti za šk. r. 2018/2019
17/ Návrh odmien pre poslancov a členov komisií
18/ Rôzne
19/ Interpelácie poslancov
20/ Diskusia
21/ Záver
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/ otvoril starosta obce Cyril Cabadaj, ktorý zároveň,
ako predsedajúci, všetkých prítomných privítal.
Na zasadnutí boli prítomní siedmi poslanci. Svoju neúčasť ospravedlnili Mgr. et Mgr.

Evelína Hopková a Jozef Krajčovič. Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné.
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia. Nikto z poslancov nemal doplňujúci alebo
pozmeňujúci návrh.
Hlasovanie: prít.7 za 7, proti 0, zdr. 0
Predložený návrh programu rokovania bol schválený.
Schválený program rokovania
1/ Otvorenie
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Voľba mandátovej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce Žabokreky nad Nitrou.
4/ Voľba hlavného kontrolóra obce Žabokreky nad Nitrou na roky 2020-2026
5/ Kontrola uznesení
6/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 282/2002 Z. z.
o cestovných náhradách a poskytovania cestovných náhrad od januára 2018 do februára
2019.
7/Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly inventarizácie peňažných prostriedkoch
v hotovosti v pokladnici obe 4-krát za 2. polrok 2019.
8/ Schválenie dotácií na rok 2020.
9/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020.
10/ Schválenie rozpočtu na rok 2020.
11/ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2019
12/ Schválenie dotácie CVČ Partizánske
13/ Schválenie prevodu odpredaja parc. č. 334/8, 334/9 za účelom vybudovania trafostanice
14/ Schválenie nájomných zmlúv na rok 2020
15/ Návrh VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
16/ Správa o výchovno –vzdelávacej činnosti za šk. r. 2018/2019
17/ Návrh odmien pre poslancov a členov komisií
18/ Rôzne
19/ Interpelácie poslancov
20/ Diskusia
21/ Záver
K bodu 2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov
zápisnice
Starosta obce určil:
- zapisovateľ: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce
Starosta obce navrhol:
- návrhová komisia: Marek Kiaba, PhDr. Lucia Žilinková, Viliam Palák
- overovatelia zápisnice: Ing. Lívia Kopálová, Matúš Čačko
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.7 ; za 7, proti 0, zdr. 0

K bodu 3/ Voľba mandátovej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce Žabokreky
nad Nitrou.
Starosta obce navrhol:
predseda mandátovej komisie: Ing. Marian Omelka
člen mandátovej komisie: Marek Kiaba
členka mandátovej komisie: Ing. Lívia Kopálová
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 4/ Voľba hlavného kontrolóra obce Žabokreky nad Nitrou na roky 2020-2026
Predseda mandátovej komisie informoval, že dňa 04.12.2019 sa uskutočnilo otváranie obálok
kandidátov na hlavného kontrolóra obce. Do výberového konania sa prihlásili dvaja kandidáti
Mgr. Ivan Antal a PhDr. Žaneta Bartková. Obaja uchádzači splnili zákonom stanovené
podmienky.
Otvárania obálok sa zúčastnili šiesti poslanci. Z otvárania obálok je vyhotovená zápisnica.
Starosta obce vyzval predsedu mandátovej komisie, aby zapečatil urnu na hlasovanie a rozdal
poslancom hlasovacie lístky.
Poslanci schválili, že voľba kontrolóra obce sa vykoná tajným hlasovaním.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0
Poslanci po jednom vstupovali za plentu, kde vykonali voľbu hlavného kontrolóra obce.
Mandátová komisia sčítala odovzdané hlasy a vyhotovila zápisnicu.
Predseda mandátovej komisie informoval, že PhDr. Žaneta Bartková získala počet hlasov 7.
Mgr. Ivan Antal – počet hlasov 0.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informácie predsedu mandátovej komisie na vedomie.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0
Poslanci zvolili za hlavnú kontrolórku obce Žabokreky nad Nitrou na obdobie rokov 2020 –
2026 PhDr. Žanetu Bartkovú.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasia s výkonom inej zárobkovej činnosti hlavnej
kontrolórky našej obce.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 5/ 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 Správu z kontroly uznesení.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0

K bodu 6/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania zákona
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a poskytovania cestovných náhrad od januára
2018 do februára 2019.
Hlavná kontrolórka predniesla správu z ukončenej kontroly. Správu mali poslanci OZ vopred
zaslanú v elektronickej podobe. Poslanci OZ nemali k predloženej správy otázky.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly
dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a poskytovania cestovných
náhrad od januára 2018 do februára 2019.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 7/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly inventarizácie peňažných
prostriedkoch v hotovosti v pokladnici obe 4-krát za 2. Polrok 2019.
Hlavná kontrolórka v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti vykonala v pokladnici
obce inventúru finančný prostriedkov. Porovnala stav finančných prostriedkov pri vykonaní
inventúry s účtovným stavom. V závere konštatovala, že nebol pri tejto kontrole zistený
rozdiel. Taktiež bolo preverené, či obec dodržiava finančné limity v pokladnici v súlade
so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Žabokreky nad Nitrou.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly
inventarizácie peňažných prostriedkoch v hotovosti v pokladnici obe 4-krát za 2. polrok
2019.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 8/ Schválenie dotácií na rok 2020.
Cyril Cabadaj, starosta obce prečítal návrh výšky dotácií združeniam
organizáciám pôsobiacim v našej obci pre rok 2020

a spoločenským

Slovenský zväz záhradkárov
500 €
Slovenský zväz rybárov
300 €
Chovatelia poštových holubov
200 €
Jednota dôchodcov Slovenska
1 200 €
TJ AC - futbalový klub
15 000 €
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 400 €
eRko
1200 €
Matica slovenská
800 €
Futbalisti sľúbili, že spravia aj prípravku.
Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdržal sa 0
Predložený návrh výšky dotácií združeniam a spoločenským organizáciám v obci bol
schválený.
K bodu 9/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020.
Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že pri spracovaní stanoviska vychádzala z posúdenia
predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2021 a návrhu rozpočtu
na rok 2019, z hľadiska zákonnosti, ako aj z hľadiska metodickej správnosti a odbornosti
jeho zostavenia a predloženia na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Návrh rozpočtu bol

spracovaný v súlade so všeobecnými nariadeniami obce, ktorými sú upravené povinnosti
daňového a poplatkového charakteru. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli
a webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote min. 15 dní od 25.11.2019 v súlade
so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Návrh rozpočtu bol spracovaný
podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová,
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná
pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Predložený návrh rozpočtu na rok 2020 je zostavený ako prebytkový vo výške 19 179 €.
Hlavná kontrolórka dala do pozornosti čerpanie fondov minulých rokov na kapitálové
výdavky, ktoré sú taktiež predmetom schvaľovania poslancov OZ prostredníctvom uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu na rok 2020.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 10/ Schválenie rozpočtu na rok 2020
Starosta obce predložil návrh rozpočtu na rok 2020 a vysvetlil, že v budúcom roku plánuje:
- pokračovať v údržbe obecného úradu,
- kamerový systém,
- kúpa osobného automobilu,
- projektová dokumentácia novej ulice – predĺženie ulice Janka Matušku,
- workoutové ihrisko,
- prechody pre chodcov,
- merače rýchlostí,
- projektová dokumentácia na urbanistickú štúdiu námestia,
- projektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko,
- chceme pokračovať v ošetrovaní stromov,
- opravy lavičiek,
- dopravné značenia ulíc (vypracovanie analýzy dopravného značenia a jej schválenie)
- zmeny a doplnky územného plánu,
- fasáda telovýchovnej jednoty,
- práčovňa v kultúrnom dome,
Starosta obce predložil návrh rozpočtu na rok 2020 a vyzval poslancov na doplnenie prípadne
otázky k predloženému návrhu. Nikto z poslancov nemal doplňujúci alebo pozmeňujúci
návrh.
Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh rozpočtu na rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh rozpočtu na rok 2020 schválilo a zobralo na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2021 – 2022. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie fondov
minulých rokov na kapitálové výdavky vo výške 153 334 €.
Hlasovanie : prít.7 za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 11/ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2019.
Starosta obce informoval, že Základná škola s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou
požiadala o presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky –
originálne kompetencie v roku 2019.
Obecné zastupiteľstvo schválilo presun bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre ZŠ
s MŠ Žabokreky nad Nitrou - Rozpočtové opatrenie č. 5/2019.
Hlasovanie : prít.7 za 7, proti 0, zdr. 0

K bodu 12/ Schválenie dotácie CVČ Partizánske
Starosta obce informoval, že Mesto Partizánske nás žiada o poskytnutie dotácie pre dieťa
z našej obce, ktoré navštevuje Centrum voľného času v Partizánskom. Finančné prostriedky
žiadajú poskytnúť za obdobie od 01.10. 2019 do 31.12. 2019 v sume 5 €/mesiac/dieťa, teda
15 €.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mesta Partizánske o poskytnutie dotácie pre
CVČ v Partizánskom
Hlasovanie : prít.7 za 6, proti 0, zdr. 1 / PhDr. Lucia Žilinková/
Na základe prekovanej žiadosti starosta obce dal hlasovať za to, aby obec poskytla dotáciu
na činnosť na základe predloženej žiadosti.
Hlasovanie: prít. 7; za 4 /Marek Kiaba, Ing. Rudolf Poništiak, Ing. Marian Omelka,
Viliam Palák/
proti 2 / Ing. Lívia Kopálová, PhDr. Lucia Žilinková/
zdr. 1 /Matúš Čačko/
Obecné zastupiteľstvo dotáciu pre CVČ v Partizánskom schválilo.
K bodu 13/ Schválenie prevodu odpredaja parc. č. 334/8, 334/9 za účelom vybudovania
trafostanice
Starosta obce vysvetlil, že na minulom zasadnutí poslanci schválili zámer, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, odpredať dva pozemky (parc.č. 334/8 a 334/9) Západoslovenskej
distribučnej spoločnosti, ktorá na uvedených pozemkov postaví trafostanicu z dôvodu
posilnenia elektrickej siete pre 12 BD súp.č. 705 a priľahlé rodinné domy.
Teraz sa schvaľuje samotný prevod nehnuteľného majetku obce.
Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov parc. č. 334/8 a 334/9 ako prípad hodný
osobitného zreteľa a poverilo starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy.
Hlasovanie : prít.7 za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 14/ Schválenie nájomných zmlúv na rok 2020
Starosta obce navrhol, aby výška nájomného na rok 2020 zostala na úrovni roku 2019.
Na minulom zasadnutí bol schválený prenájom priestorov v budove na námestí Marekovi
Hrebenárovi. Uvedené priestory sú na uvedený účel nevyhovujúce, preto mu bol ponúknutý
priestor v kultúrnom dome.
Obecné zastupiteľstvo predložené návrhy schválilo.
Hlasovanie: prít. 7 za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 15/ Návrh VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Starosta obce informoval, že na poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu sme vybrali
25 000 €. Za odvoz odpadu a za jeho uloženie na skládke sme zaplatili 39 000 €.
Je potrebné poplatok za odvoz odpadu zvýšiť. V návrhu VZN je výška poplatku
0,055 €/osoba/deň – čo je ročne na jednu osobu poplatníka 20 €.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovej stránke obce.
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie: prít. 7 za 7, proti 0, zdr. 0

K bodu 16/ Správa o výchovno –vzdelávacej činnosti za šk. r. 2018/2019
Starosta obce informoval že táto správa bola prerokovaná aj na Rade školy a Rada školy
odporúča zriaďovateľovi Správu schváliť.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Správu o výchovno –vzdelávacej činnosti za šk. r. 2018/2019
Hlasovanie: prít. 7 za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 17/ Návrh odmien pre poslancov a členov komisií
Starosta obce podotkol, že poslanci doteraz nemali žiadne odmeny. Ani polročné, ani
štvrťročné. Jedná sa teda o odmeny za celý rok.
Návrh predkladá predseda ekonomickej komisie pán Krajčovič.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny pre poslancov, členov komisií a hlavnú kontrolórku
obce za rok 2019 podľa predloženého návrhu predsedom ekonomickej komisie zriadenej
pri OZ v Žabokrekoch nad Nitrou.
Hlasovanie: prít. 7; za 6, proti 0, zdr. 1 (Matúš Čačko )
K bodom 18/ Rôzne, 19/ Interpelácie poslancov
-–
K bodu 20/ Diskusia
PaedDr. Róbert Košík, PhD. – chcem sa vyjadriť k rozpočtovému opatreniu, že bolo
pridelených 10 000 €, keď na začiatku kalendárneho roku, ak sa pamätáte, bolo základnej
škole skrátených 10 000 €. Neviem ako to mám chápať. Asi len ako vybavovanie účtov medzi
obcou a školou.
Čo sa týka cestovných príkazov a cestovných náhrad – riaditeľ školy nie je zamestnancom
obce. Riaditeľ školy je v podstate vedúci-štatutár-samostatného právneho subjektu. A myslím
si, že tak ako starostovi obce neschvaľuje nikto cestovné príkazy, neschvaľuje ani riaditeľovi
školy. S tým, že samozrejme, starosta obce kontroluje oprávnenosť týchto cestovných náhrad.
Nemal som možnosť vyjadriť sa k množstvu vecí, ktoré sa odohrali, tak by som teraz rád
využil túto príležitosť a nahlas všetkým povedal: Je úbohé, aby obec v zastúpení starostu obce
postupovala proti riaditeľovi školy na základe klamstiev a intríg. Škola vždy fungovala
a napredovala. Tak ako o tom svedčí nedávno pridelená dotácia 118 000 € z európskych
fondov, na ktorej som sa výrazne podieľal, participoval. Takže to nie je žiadna zásluha obce.
Myslím si , že aj všetky tie ostatné projekty boli z veľkej miery v mojej réžii a je opäť úbohé,
aby namiesto poďakovania som bol ohovorený a vyhodený. Je absurdné, aby riaditeľ školy
dostal výpoveď za 5 minútové meškanie z obedňajšej prestávky. Keď to porovnám
so súčasnou pani riaditeľkou, ktorej dochádzka do práce je až divná, na tomto mieste si
dovolím tvrdiť, že to mi pripomína nielen šikanu ale aj diskrimináciu.
Pán Cabadaj, aj na toto sú zákony. Napríklad antidiskriminačný. Tak isto ako sú zákony aj
na nezákonné odvolávanie riaditeľa a ohováranie. Počítaj s tým, že žaloba ťa neminie.
K bodu 21/ Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Cyril Cabadaj
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Lívia Kopálová
Matúš Čačko

Zapísala: Ing. Mariana Sneženková
V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 19.12.2019
Prílohy:
- Návrh na mandátovú komisiu
- Zápisnica z otvárania obálok, Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra obce, hlasovacie lístky
- Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení, prijatých na predchádzajúcich
zasadnutiach
- Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách a poskytovania cestovných náhrad od januára 2018 do februára 2019
- Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly inventarizácie peňažných prostriedkoch
v hotovosti v pokladnici obe 4-krát za 2. polrok 2019
- Návrh dotácií pre organizácie obce na rok 2020
- Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020
- Návrh rozpočtu na rok 2020
- Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
- Žiadosť o poskytnutie dotácie pre CVČ v Partizánskom
- Predaj nehnuteľnosti ZsD, KZ
- Súhrn- nájomné zmluvy
- Návrh VZN č. 2/2019
- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. r. 2018/2019
- Návrh odmien pre poslancov, členov komisií a hlavnej kontrolórky obce

