
UZNESENIA  číslo  3/2013 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa  04. 07. 

2013 v  kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine 

___________________________________________________________________________ 

 

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

Uznesenie č. 3/07/2013-1 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                             schvaľuje 

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

    -  návrhová komisia: Jozef Krajčovič, Ing. Zuzana Uvírová, Denisa Chrenková   

    -  overovatelia  zápisnice:  Cyril Cabadaj, Oľga Púchovská 

Hlasovanie: prít.6 ; za 6 proti 0, zdr. 0 (nehlasoval Ing. Jozef Pilát) 

b)  Predložený návrh programu rokovania.  

Hlasovanie: prít 6, za 6, proti 0, zdr.0 (nehlasoval Ing. Jozef Pilát) 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 09.07.2013                                  Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                                starosta obce 

 

K bodu 3/  Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 3/07/2013-2 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                    berie na vedomie 

Informáciu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení z predchádzajúceho (aprílového) 

zasadnutia OZ. 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 09.07.2013                                  Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                              starosta obce 

 

 

K bodu  4/   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013 

Uznesenie č. 3/07/2013-3 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

predložený  Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2013. 

                                                                        poveruje 

hlavného kontrolóra obce vykonaním kontrol v zmysle schváleného plánu. 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 09.07.2013                                  Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                                starosta obce 

 

 

K bodu  5/   Správa o činnosti starostu obce   

Uznesenie č. 3/07/2013-4 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                    berie na vedomie 

správu o činnosti starostu obce 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 09.07.2013                                  Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                                starosta obce 

 



K bodom 6/   Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky  k 31. 12. 2012 

                 7/   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce  

                  8/   Návrh záverečného účtu obce za rok 2012 

Uznesenie č. 3/07/2013-5 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                    berie na vedomie 

a) správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2012 

b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2012 

                                                                          schvaľuje 

a) celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad 

b) výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012, ktorým je prebytok v sume 7 854,66 €   

     a jeho pridelenie v 100 % výške , t. j. vo výške 7 854,66 € do rezervného fondu obce                                                

Hlasovanie: prít.7; za 6, proti 0, zdr. 1 (Ing. Zuzana Uvírová) 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 09.07.2013                                  Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                                starosta obce 

 

                            

                                                                                

 

K bodu  9/ Žiadosť Ing. arch. Mariána Minaroviča o odpredaj - výmenu pozemku 

Uznesenie č. 3/07/2013-6 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                        nesúhlasí  

s výmenou pozemkov pri súp.č.45 

                                                                         schvaľuje 

spôsob  predaja / zámer / časti pozemku 93 m2 z parc.č.309 pánu Ing.arch. Mariánovi 

Minarovičovi podľa §9a ods.8, písm.e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. nesk. 

predp.  

ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že kupujúci  uvedený pozemok potrebuje za 

účelom vybudovania prístupovej cesty k pozemku a k stavbe v jeho osobnom vlastníctve, 

nakoľko naň nemá možný prístup ani z hlavnej cesty, ani z miestnej komunikácie. 

Hlasovanie: prít. 7, za 6, proti 0, zdr. 1 (Denisa Chrenková ) 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 09.07.2013                                  Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

K bodu 10/   Návrh na zmenu rozpočtu  rozpočtovým opatrením č.1/2013 

Uznesenie č. 3/07/2013-7 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                  schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č.1/2013 v prílohe na základe predloženého návrhu. 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 09.07.2013                                  Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 



K bodu  11/  Návrh poistnej zmluvy na nový Dom smútku 

Uznesenie č. 3/07/2013-8 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                  schvaľuje 

predložený návrh poistnej zmluvy na nový Dom smútku. 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 09.07.2013                                  Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                                starosta obce  

 

 

 

K bodu  12/  Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za I. polrok 2013 

Uznesenie č. 3/07/2013-9 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                  schvaľuje 

odmeny pre poslancov, členov komisií a hlavného  kontrolóra obce za I. polrok 2013  

 nasledovne: 

      Komisia pre financie, rozpočet a správu obecného majetku 

       Ing. Marián Omelka - predseda komisie                130 € 

       Ing. Jozef Pilát - člen komisie                                130 €  

       Ing. Jana Geletová -členka komisie                        130 €  

       Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie 

       Ing. Jozef Pilát - predseda komisie                        100 € 

       Ing. Marián Omelka - člen komisie                       100 € 

       Ing. Karol Halmo   - člen komisie                         100 € 

       Komisia pre ochranu verejného poriadku, obchod a služby 

      Jozef Krajčovič - predseda komisie                       100 € 

      Ing. Jaroslav Hatala -člen komisie                           50 €  

      Dušan Navrkal -člen komisie                                   50 € 

      Komisia pre mládež, kultúru a šport 

      Oľga Púchovská - predsedníčka komisie               100 € 

      Cyril Cabadaj - člen komisie                                    90 € 

      Denisa Chrenková - členka komisie                         90 € 

      Peter Jurík - člen komisie                                         90 € 

      Alica Málišová - členka komisie                              90 €                    

      Sociálna komisia 

      Bc. Evelína Hopková - predsedníčka komisie          80 € 

      Ing. Zuzana Uvírová - členka komisie                      80 € 

     JUDr. Evelína Hopková -členka komisie                   80 € 

 

     Ing. Jozef Baránik, hlavný kontrolór obce               100 € 

Hlasovanie: prít.7; za 6, proti 0, zdr. 1 (Ing. Zuzana Uvírová ) 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 09.07.2013                                  Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 



K bodu  13/  Opätovná žiadosť Márie Miklovičovej o prenájom obecného bytu 

Uznesenie č. 3/07/2013-10 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                  schvaľuje 

spôsob prenájmu / zámer / obecného bytu súp.č.163 Márii Miklovičovej  podľa §9a ods.9 

písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. nesk. predp. ako prípad hodný 

osobitného zreteľa            za cenu 1 euro / rok  na dobu 10 rokov z dôvodu, že nájomca Mária 

Miklovičová opraví prenajatý byt na svoje náklady, nakoľko potrebuje ubytovanie za účelom 

osobnej starostlivosti o chorú matku v zmysle jej žiadosti o prenajatie obecného bytu.   

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 09.07.2013                                  Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

K bodu 14/  Rôzne  / Pohľadnice obce, Návrh na opravu sôch v obci,  Využívanie 

verejného  

                                     priestranstva  obce,  Aktivační pracovníci/ 

 

Uznesenie č. 3/07/2013-11 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                súhlasí 

s opravou  sôch  sv. Floriána, sv. Jána Nepomuckého a kríža ( pamätník k 1. svetovej vojne) 

                                                                poveruje 

ekonomickú komisiu zabezpečením finančných prostriedkov z rozpočtu obce na uvedené 

opravy. 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 09.07.2013                                  Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Cyril Cabadaj  

 

Oľga  Púchovská 

 


