
UZNESENIA  číslo  3/2014 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa  04. 06. 

2014 v kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine. 

__________________________________________________________________________ 

 

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

Uznesenie č. 3/06/2014-1 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

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

    -  návrhová komisia: Ing. Jozef Pilát, Oľga Púchovská, Cyril Cabadaj    

    -  overovatelia  zápisnice:  Ing. Zuzana Uvírová, Radovan Košík 

Hlasovanie: prít.9 ; za 9 proti 0, zdr. 0   

b)  Predložený návrh programu rokovania  

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

K bodu 3/  Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 3/06/2014-2 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                            berie  na  vedomie 
kontrolu plnenia uznesení, prijatých v tomto roku a v  roku 2013   

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

K bodu 4/  Doporučenie zriadiť 3. triedu v materskej škole  
Uznesenie č. 3/06/2014-3 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                berie  na  vedomie 
doporučenie  Komisie kultúry, mládeže a športu zriadiť 3. triedu v materskej škole 

poveruje 
riaditeľa ZŠ s MŠ vypracovaním ekonomickej analýzy vytvorenia 3. triedy v materskej škole  

a ekonomickej analýzy  alternatívneho riešenia v školskej družine 

poveruje 
ekonomickú komisiu  prípravou možného návrhu rozpočtového opatrenia 

 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 



K bodu 5/  Žiadosť ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou o rozšírenie uznesenia č.6/2011-C.2 

Uznesenie č. 3/06/2014-4 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 
aby finančné prostriedky získané z prenájmu strechy na základe nájomnej zmluvy medzi 

Obcou Žabokreky nad Nitrou a Slovak Telekom, a.s. Bratislava boli v bežnom roku čerpané 

na bežné výdavky, ktoré budú využité na opravu a údržbu ZŠ s MŠ a na modernizáciu                                      

výchovno-vzdelávacieho procesu 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu  6/  Návrh VZN č.1/2014 o niektorých podmienkach držania psov v obci 

Uznesenie č. 3/06/2014-5 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 o niektorých podmienkach držania psov v obci 

Žabokreky nad Nitrou 

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0 (nehlasoval Cyril Cabadaj ) 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu  7/  Návrh VZN č.2/2014 o výške mesačného príspevku -náklady na činnosť  

školského klubu detí 

Uznesenie č. 3/06/2014-6 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Žabokreky 

nad Nitrou 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 



K bodu  8/  Návrh VZN č.3/2014 - o výške príspevku -úhrada nákladov v školskej 

jedálni  

Uznesenie č. 3/06/2014-7 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. 

žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a určenie podmienok úhrady v školskej 

jedálni   

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu  9/  Protokol hlavnej kontrolórky obce z kontroly aktuálnosti VZN 

Uznesenie č. 3/06/2014-8 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 
protokol z kontroly aktuálnosti vybraných platných VZN obce Žabokreky nad Nitrou 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 10/  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2014 

Uznesenie č. 3/06/2014-9 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 
predložený Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2014 

poveruje 
hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrol v zmysle schváleného plánu 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 



K bodu  11/ Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení funkcie spoločný hlavný kontrolór 

podľa §18 b  Z.č  369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Uznesenie č. 3/06/2014-10  Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 
1.  Zmluvu o zriadení funkcie spoločný hlavný kontrolór podľa §18b zákona č.369/1990 Zb.   

     o obecnom zriadení 

2.  aby hlavná kontrolórka obce Žaneta Bartková vykonávala kontrolnú činnosť taktiež  

     pre Obec Malé Uherce 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

K bodu  12/ Informácie starostu obce 

Uznesenie č. 3/06/2014-11  Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 
informácie starostu obce 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

K bodu 13/  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Žabokreky 

nad Nitrou  za rok 2013 

Správa nezávislého audítora k overeniu ročnej účtovnej závierky Obce Žabokreky nad 

Nitrou  

za rok 2013 

Návrh záverečného účtu Obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2013      

Uznesenie č. 3/06/2014-12  Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Žabokreky nad Nitrou za rok 

2013 

2. Správu nezávislého audítora k overeniu účtovnej závierky Obce Žabokreky nad Nitrou  

    za rok 2013 

schvaľuje 
1.  Celoročné hospodárenie Obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2013 bez výhrad 

2.  Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013 vo výške 42 670,38 € takto: 

 

Rezervný fond 38 670,38 € 

Školský fond - prenájom Slovak Telekom, a.s.   4 000,00 € 

SPOLU: 42 670,38 € 



Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

K bodu  14/  Žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti navštevujúce  CVČ Partizánske 

Uznesenie č. 3/06/2014-13  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 

1.1.2014 do 30.6.2014 v požadovanej sume 30 € v zmysle predloženej žiadosti 

Hlasovanie: prít. 9; za 7, proti 1 (Denisa Chrenková ), zdr. 1 (Jozef Krajčovič)  

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

K bodu  15/  Návrh výšky platu starostu obce 

Uznesenie č. 3/06/2014-14  Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 
predložený návrh výšky platu starostu obce Žabokreky nad Nitrou 

Na základe §8a v spojení s §3 ods 1 a §4 ods 2 zákona č. 154/2011 Z.z. ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon NR SR č.253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.05.2014  zvyšuje plat starostovi o 18 

%, t.j. na sumu  

1926 €/mesiac  (slovom jedentisícdeväťstodvadsaťšesť eur) mesačne 

Hlasovanie: prít. 9; za 8, proti 0, zdr. 1 (Bc. Evelína Hopková)  

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

K bodu 16/  Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov  OZ na obdobie 

rokov       2014 - 2018 

Uznesenie č. 3/06/2014-15  Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 
1.  utvorenie jedného volebného obvodu pre celú Obec Žabokreky nad Nitrou                 

     pre  volebné obdobie rokov 2014 - 2018 

 

2.  pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018 počet poslancov Obecného zastupiteľstva  

      Obce Žabokreky nad Nitrou   9 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 



K bodu  17/  Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce 

Uznesenie č. 3/06/2014-16  Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 
rozsah výkonu funkcie starostu obce - plný úväzok na celé funkčné obdobie 2014 - 2018 s 

náplňou činností podľa osobitného zákona, osobitných právnych predpisov, interných noriem 

a všeobecne záväzných nariadení Obce Žabokreky nad Nitrou 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 18/  Upozornenie prokurátora, že obec nemá vydané VZN o spôsobe 

náhradného zásobovania   vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o 

zneškodňovaní obsahu žúmp 

Uznesenie č. 3/06/2014-17  Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie  
upozornenie okresného prokurátora 

poveruje 
starostu obce prípravou návrhu VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu  19/  Rôzne  (Monitorovanie programového rozpočtu za obdobie január - marec  

2014 )  

Uznesenie č. 3/06/2014-18  Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 
monitorovanie programového rozpočtu za obdobie január - marec 2014 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 



 

K bodu  19/  Rôzne  (programový rozpočet obce )  

Uznesenie č. 3/06/2014-19  Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 
neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu pri tvorbe a vyhodnocovaní plnenia 

viacročného rozpočtu obce. 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0  

 

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  12.06.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

Ing. Zuzana Uvírová 

 

 

Radovan  Košík        

 


