
 

U Z N E S E N I A   
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného                              

dňa  23. 05. 2017   v kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine. 

__________________________________________________________________________ 

 

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

Uznesenie č. 1/V/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 bodov:  Plynofikácia šatní TJ AC 

a údržba vežových hodín  

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.05.2017                                Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu  3/   Kontrola  uznesení 

Uznesenie č. 2/V/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  31.05.2017                               Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu   4/ Správa z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky nad 

Nitrou  v roku 2016 

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

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

v roku 2016 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.05.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  



                                                                                                            starosta obce 

K bodu   5/ Správa z kontroly evidovania a vybavovania sťažností a petícií doručených      

v roku 2016   

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

                                                            berie  na  vedomie 
Správu z kontroly evidovania a vybavovania sťažností a petícií doručených v roku 2016  

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.05.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

K bodu   6/ Správa z kontroly uplatňovania zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole                   

a vnútornom audite  za 2. polrok 2016 

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

                                                            berie  na  vedomie 
Správu z kontroly uplatňovania zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a vnútornom    

audite  za 2. polrok 2016 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.05.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

K bodu 7/  Projekt „ Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia učební Základnej 

školy  Žabokreky nad Nitrou „ 

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

schvaľuje 

-  predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Vybudovanie a zlepšenie  

    technického vybavenia  učební  Základnej školy  Žabokreky nad Nitrou,       

    realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný  

    príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,  

    školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“,  

    ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom  

    rozvoja obce; 

 -  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 -  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného  

    projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu   

    a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 -  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.05.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  



                                                                                                            starosta obce 

K bodu 8/ Poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre deti z eRka (detský 

tábor) 

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

berie na vedomie 

žiadosť animátorov letného tábora detí z eRka o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku,                                                

                                                                 schvaľuje                               

výšku nenávratného finančného príspevku 300  €, ktoré budú vyplatené formou preplatenia 

daňových dokladov, ktoré preukazujú žiadaný účel. 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.05.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

K bodu   9/    Poskytnutie dotácie pre deti z našej obce v CVČ v Partizánskom 

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

berie na vedomie 

žiadosť  Mesta Partizánske o poskytnutie dotácie pre deti obce Žabokreky nad Nitrou 

navštevujúce centrum voľného času v Partizánskom, 

schvaľuje 

poskytnutie dotácie na činnosť krúžkov v Centre voľného času Partizánske na obdobie                     

od 01.01.2017 do 30.06.2017 v požadovanej sume 60 € ( 5€/mesiac/dieťa), v zmysle 

predloženej žiadosti. 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.05.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

K bodu 10/  Obecný informačno-navigačný systém – ponuka 

Uznesenie č. 9/V/2017- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 

ponuku obecného informačno-navigačného systému v obci, 

súhlasí 

s umiestnením obecného informačno-navigačného systému v našej obci, 

doporučuje 

starostovi obce pripraviť ďalšie dve cenové ponuky výroby obecného informačno-

navigačného systému, z dôvodu cenového porovnania. 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.05.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  



                                                                                                            starosta obce 

K bodu 11/    Odpredaj multifunkčného ihriska – ponuka 

Uznesenie č. 10/V/2017- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                   berie na vedomie 

ponuku  Ing. Gabriela Šuranyiho o odpredaj multifunkčného ihriska, 

                                                      poveruje 

Komisiu pre mládež, kultúru a šport pripravením návrhu prevádzkového poriadku 

multifunkčného ihriska, za účasti všetkých poslancov. 

Hlasovanie : prít.8; za 7, proti 0, zdr. 1 (Ing. Gabriel Šuranyi) 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.05.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

K bodu 12/   Plynofikácia šatní TJ AC Žabokreky nad Nitrou 

Uznesenie č. 11/V/2017- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                    berie na vedomie 

informáciu o rozšírení plynovodu a plynofikácií 12 b.j. a šatní TJ AC,  

                                                           poveruje  

starostu obce zabezpečením realizácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.05.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu 13/    Rôzne  (Údržba vežových hodín) 

Uznesenie č. 12/V/2017- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

súhlasí 

so zabezpečením chodu a údržby vežových hodín obcou Žabokreky nad Nitrou. 

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

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  31.05.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia: Viliam Palák 

                  

                      Ing. Katarína Ďurková 

 


