
U Z N E S E N I A   
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného                              

dňa  22. 02. 2017   v kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine. 

__________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2/ Návrh na  zapisovateľa,  overovateľov  zápisnice a návrhovú komisiu 

Uznesenie č. 1/II/2017 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                schvaľuje 
a) -  zapisovateľka: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 

    -  návrhová komisia:  Ing. Jozef Pilát, Marián Kozinka, Jozef Rušin 

    - overovatelia  zápisnice: Viliam Palák, Ing. Katarína Ďurková 

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

b) Predložený návrh programu rokovania vrátane doplnenia bodu  Žiadosť o  ukončenie 

nájomnej zmluvy bol schválený.  

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  27.02.2017                                Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu  3/   Kontrola  uznesení 

Uznesenie č. 2/II/2017- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                            berie  na  vedomie 
kontrolu plnenia uznesení, prijatých na predchádzajúcom zasadnutí 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  27.02.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu   4/    Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016  

Uznesenie č. 3/II/2017- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                            berie  na  vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016   

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  27.02.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 



 

 

K bodu 5/  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

Uznesenie č. 4/II/2017- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                            berie  na  vedomie 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  27.02.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

K bodu  6/    Návrh rozpočtu na rok 2017 

Uznesenie č. 5/II/2017- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

 

A)                                                               schvaľuje 
rozpočet obce na rok 2017 v členení 

a) bežný rozpočet: - bežné príjmy, - bežné výdavky 

b) kapitálový rozpočet: - kapitálové príjmy, - kapitálové výdavky 

c) finančné operácie: - príjmové finančné operácie, - výdavkové finančné operácie  

a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie – viď. Príloha uznes. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet  na rok 2017  s  úpravou  predloženého návrhu        

–  poníženie kapitálových výdavkov o položku 717 002 KZ 46 Chodník pred kultúrnym 

domom  23 000 €. 

 

B)                                                        berie na vedomie  
rozpočet obce na roky 2018-2019. 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  27.02.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

K bodu  7/    Územný plán obce (stav rozpracovanosti) 

Uznesenie č. 6/II/2017- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 

správu Ing. arch. Minaroviča o stave rozpracovanosti návrhu územného plánu obce.   

berie na vedomie 

informáciu Ing. arch. Minaroviča, že v prípade povinnosti obce vrátiť poskytnutú dotáciu                         

na stanovený účel, Ing. arch. Minarovič berie tento záväzok na svoje náklady.   

 

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

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  27.02.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                        starosta obce 



K bodu   8/    Schválenie prevodu odpredaja pozemku parc.č.294/6   

Uznesenie č. 7/II/2017- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

predaj nehnuteľnosti – pozemok parcela registra „C“ parc.KN č.294/6 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 170 m2, ktorá vznikla rozdelením parcely registra „C“ parc.KN 

č.294/1-zastavané plochy a nádvoria o výmere 298 m2, ktorá je zapísaná na Okresnom úrade, 

Katastrálnom odbore v Partizánskom pre katastrálne územie Žabokreky nad Nitrou na LV č. 

673 

manželom: 

Rudolf  Tíleš, rod. Tíleš, nar. dňa ......, r. č...... a manželka  Alena Tílešová, rod. Marchalínová, 

nar. dňa ...., r. č......, obaja trvale bytom J. Jesenského 2316/19, 955 01 Topoľčany.  

 

Kúpna cena predmetných nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 2 020 

EUR. Trovy spojené s vyhotovením znaleckého posudku a geometrického plánu znášajú 

kupujúci v celosti.  

Kúpnu cenu sú kupujúci povinní zaplatiť na účet predávajúceho, číslo účtu   3022192/0200 

alebo v hotovosti  do pokladne predávajúceho pred podpisom kúpnej zmluvy. 

 

Kupujúci znášajú všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a návrhu na vklad  

do katastra ako aj prípadné ďalšie náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností (overenie 

listín a podpisov a pod.).  

Obecné zastupiteľstvo súčasne splnomocňuje Ing. Otakára  S n e ž e n k u, starostu obce 

k podpisu kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.  

 

Odôvodnenie: Obec ako vlastník predmetnej nehnuteľnosti nemá vzhľadom na jej charakter 

možnosť jej iného  využitia a to ani v budúcnosti. Obecné zastupiteľstvo túto skutočnosť 

posudzuje ako dôvod hodný osobitného zreteľa z dôvodu vysporiadania hranice pozemku, 

s uplatnením § 9a ods.8e    zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Rozloha 

a poloha tejto parcely je   pre obec nevyužiteľná. 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  27.02.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                      starosta obce 

 

 

K bodu  9/    Rôzne  (žiadosť o ukončenie nájmu v  bytovom dome súp.č.665) 

Uznesenie č. 8/II/2017- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 

žiadosť Petry Habajovej o ukončenie nájomnej zmluvy bytu č.1 v obecnom nájomnom                              

6-bytovom dome súp.č.665 

poveruje 

starostu obce podpísať nájomnú zmluvu na byt č.1 s novým nájomníkom, na základe výberu 

Komisiou pre prideľovanie nájomných bytov 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  27.02.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                        starosta obce 

Overovatelia: Viliam Palák 

                       Ing. Katarína Ďurková 


