
U Z N E S E N I A   
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného                              

dňa  20. 04. 2016 v kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine. 

__________________________________________________________________________ 

 

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

Uznesenie č. 1/IV/2016 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

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

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

    -  overovatelia  zápisnice: Jozef Krajčovič, Ing. Katarína Ďurková   

Hlasovanie: prít.7 ; za 7 proti 0, zdr. 0   

b) Predložený návrh programu rokovania vrátane navrhnutého presunu bodov rokovania. 

Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0    

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25. 04.2016                                Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu  3/   Kontrola  uznesení 

Uznesenie č. 2/IV/2016- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                            berie  na  vedomie 
kontrolu plnenia uznesení, prijatých na predchádzajúcom zasadnutí 

Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0   

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25. 04. 2016                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu 4/    Návrh VZN č.1/2016 o prenajímaní obecných nájomných bytov 

Uznesenie č. 3/IV/2016 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                schvaľuje 
predložený návrh VZN č. 1/2016  s navrhnutými zmenami v časti II. §2, v časti III §3  

a s úpravou bodu 8) v časti IV., ktorú predložil Ing. Jozef Pilát. 

Hlasovanie : prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0    

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25. 04. 2016                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 



K bodu  5/    Schválenie nájomníkov do obecných nájomných bytov, navrhnutých 

komisiou 

Uznesenie č. 4/IV/2016 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                schvaľuje 
na základe doporučenia Komisie pre prideľovanie nájomných bytov a po nadobudnutí 

vlastníckeho práva (Kúpnou zmluvou), podľa predložených žiadostí týchto budúcich 

nájomníkov v obecnom nájomnom 6-bytovom dome: 

 

Petra Habajová                                                                  I. NP, byt č. 1 

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

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

Bc. Dominika Prochádzková a Michal Prochádzka        II. NP, byt č. 4 

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

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

Hlasovanie : prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0    

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25. 04. 2016                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 6/    Schválenie uznesenia pre ŠFRB v súvislosti s kolaudáciou 6 b.j. v našej obci              

Uznesenie č. 5/IV/2016 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

1. schvaľuje 

znenie návrhu a uzatvorenie Kúpnej zmluvy  na odkúpenie Bytového nájomného domu 6 b.j. 

Žabokreky nad Nitrou ,  medzi  predávajúcim Cronson s.r.o., Hviezdoslavova 10, 956 11 

Ludanice a  kupujúcim  Obec Žabokreky nad Nitrou, Školská  č.216, 958 52 Žabokreky nad 

Nitrou, 

2. poveruje 

starostu obce podpísaním záložných zmlúv na Bytový nájomný dom 6 b.j. Žabokreky nad 

Nitrou voči: 

a) Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  Slovenskej republiky 

b) Štátnemu fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky 

Hlasovanie : prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0    

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25. 04. 2016                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                 starosta obce 

 
 

 

 

 

 



K bodu  7/    Schválenie platu starostu obce 

Uznesenie č. 6/IV/2016 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

na základe zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

1. berie na vedomie                                         

že na základe uznesenia č. 7/IV/2015 zo dňa 22.04.2015 bol plat starostu doposiaľ stanovený 

rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods.2 citovaného zákona so zvýšením o 24 %, 

pričom – na základe §3 ods.1 citovaného zákona – starostovi od 01.01.2016 patrí plat 

vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej 

Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok; 

2. schvaľuje 

Podľa §4 ods 2 citovaného zákona s účinnosťou od 01.01.2016 zvýšenie minimálneho platu 

starostu o 24 %. 

Hlasovanie : prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0    

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25. 04. 2016                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                 starosta obce 

 
 

 

                                                       

  

 

K bodu 8/    Rozpočtové opatrenie č.1/2016 

Uznesenie č. 7/IV/2016 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

predložený Návrh rozpočtového opatrenia č.1//2016 

Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0   

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25. 04. 2016                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                 starosta obce 

 
 

 

 

 

 

 

K bodu 9/    Správa z  kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky nad 

Nitrou  

Uznesenie č. 8/IV/2016- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                            berie  na  vedomie 
Správu z  kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky nad Nitrou  

Hlasovanie: prít. 6; za 6, proti 0, zdr. 0   

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25. 04. 2016                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                 starosta obce 



K bodu 10/   Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 

náhradách v zn. nesk. predp. a kontrola poskytovania cestovných náhrad v r.2015 

Uznesenie č. 9/IV/2016- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                            berie  na  vedomie 
Správu z kontroly dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v zn. nesk. 

predp. a kontroly poskytovania cestovných náhrad v r.2015 

Hlasovanie: prít. 6; za 6, proti 0, zdr. 0   

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25. 04. 2016                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

K bodu 11/    Rôzne ( žiadosť občanov o výrub stromu, prehodnotenie spotreby energií, 

oznámenie o poskytnutí finančnej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 

na projekt  MŠ – rekonštrukcia vo výške  146 082 €, možnosť vydláždenia prístupového 

chodníka  na starom cintoríne s rozšírením počtu hrobových  miest) 

Uznesenie č. 10/IV/2016- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

1. konštatuje,  

že Komisia stavebná a ŽP sa vecou výrubu stromu – moruše na Bielickej ceste už zaoberala - 

a vo veci už bolo vydané rozhodnutie. 

Hlasovanie : prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0    

2. berie na vedomie 

návrh Ing. Mariana Omelku o možnosti vytvorenia hrobových miest a chodníka na starom 

cintoríne. 

Hlasovanie : prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0    

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25. 04. 2016                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

K bodom  12/    Interpelácie poslancov, 13/    Diskusia 

Uznesenie č. 11/IV/2016- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

žiada, 

aby obecný úrad registroval žiadosti o pridelenie nájomného bytu po dobu troch rokov. 

Hlasovanie : prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0    

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25. 04. 2016                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                 starosta obce 

 

 

overovatelia:  Jozef  Krajčovič 

                        

                       Ing. Katarína Ďurková 

 


