
U Z N E S E N I A   
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného                              

dňa  28. 06. 2017   v kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine. 

__________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

    -  návrhová komisia:  Ing. Jozef Pilát, Marián Kozinka, Ing. Gabriel Šuranyi 

    - overovatelia  zápisnice: Viliam Palák, Ing. Katarína Ďurková 

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

b) Predložený návrh programu rokovania vrátane  návrhov Ing. Mariana Omelku                                  

a  Ing. Jozefa Piláta bol schválený.  

  

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  30.06.2017                                Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu  3/   Kontrola  uznesení 

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

                                                            berie  na  vedomie 
kontrolu plnenia uznesení, prijatých na predchádzajúcom zasadnutí 

 

Prítomných 8 poslancov. 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  30.06.2017                               Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu   4/ Správa z kontroly inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti 

v pokladnici  za 1. polrok 2017 

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

                                                            berie  na  vedomie 
Správu z kontroly inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladnici                        

za 1. polrok 2017 

 

Prítomných 8 poslancov. 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  30.06.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                              starosta obce 



K bodu  5/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 

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

                                                            berie  na  vedomie 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 

 

Prítomných 8 poslancov. 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  30.06.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 
K bodu 6/    Záverečný účet obce za rok 2016 

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

schvaľuje 

záverečný účet obce  a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad 

 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  30.06.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu  7/  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2017 

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

schvaľuje 
predložený Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2017 a poverilo 

hlavnú kontrolórku výkonom kontroly.  

 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  30.06.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 



 
K bodu  8/  Schválenie Zásad vybavovania sťažností 

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

schvaľuje 
Zásady vybavovania sťažností 

 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  30.06.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 9/    Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

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

berie na vedomie 

zámer riaditeľa ZŠ s MŠ v Žabokrekoch nad Nitrou otvoriť od 1.9.2017  3. triedu v MŠ.  

                                                                    ruší  

uznesenie č. 6/2011-C.2  

schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č.1/2017 

 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  30.06.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 10/    Návrh odmien pre poslancov a členov komisií za 1. polrok 2017 

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

schvaľuje 

odmeny pre predsedov a členov jednotlivých komisií za  rok I. polrok 2017  podľa návrhu 

predloženého ekonomickou komisiou nasledovne: 

 

       Komisia pre financie, rozpočet a správu obecného majetku 
       Ing. Marián Omelka - predseda komisie                   150 € 

       Ing. Jozef Pilát - člen komisie                                   150 €  

       Mgr. Adriana Fábryová -členka komisie                   150 €  

 



       Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie 
       Ing. Jozef Pilát - predseda komisie                           150 € 

       Ing. Gabriel Šuranyi - člen komisie                          100 € 

       Marián Kozinka  - člen komisie                                120 € 

       Jozef Krajčovič –člen komisie                                  120 € 

 

       Komisia pre mládež, kultúru a šport 
       Ing. Katarína Ďurková - predsedníčka komisie          80 € 

       Ing. Marcela Kováčiková - členka komisie                70 € 

       Ing. Gabriel Šuranyi –člen komisie                            50 € 

       Viliam Palák - člen komisie                                        80 € 

       Alica Málišová - členka komisie                              200€                    

       Jozef Rušin – člen komisie                                         50 € 

 

       Sociálna komisia 
       Viliam Palák - predseda komisie                                70 € 

       Jozef Krajčovič - člen komisie                                   60 € 

       Ing. Jaroslav Hatala -člen komisie                               - 

       Jozef Korec –člen komisie                                           - 

 

Mgr. Žaneta Bartková – hlavná kontrolórka obce           100 € 

 

  

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  30.06.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 11/    Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

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

sa neuznáša  

na VZN č.1/2017 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  30.06.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                              starosta obce 

 

 



 
K bodu  12/    Návrh uznesenia k územnému plánu obce 

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

 
konštatuje, že 

 

 pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých 

právnických osôb sú v  územnom pláne obce Žabokreky nad Nitrou 

akceptované, 

            

 schválený územný plán obce Žabokreky nad Nitrou sa člení na záväznú 

a smernú časť. V záväznej časti  územnoplánovacej dokumentácie sú 

ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre 

chránené časti krajiny. 

akceptuje 

- stanovisko Okresného  úradu v Trenčíne, k  územnoplánovacej dokumentácii, č.OU-

TN-OVBP1-2017/000830-010/KŠ. 

schvaľuje 

a/ Územný plán obce Žabokreky nad Nitrou 

b/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Žabokreky nad Nitrou číslo:  1/2017                                             

ukladá 

obci: 

A/ obec sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne 

predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde 

k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará 

doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie 

B/ pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce 

Žabokreky nad Nitrou, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie 

nového územného plánu 

C/ obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na 

zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami 

D/ obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou 

uznesenia o schválení doručí Ministerstvu dopravy a výstavby  SR 

E/ obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN 

 -vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým 

spôsobom 

 -doručením dotknutým orgánom štátnej správy 

F/ uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade , a na 

Okresnom úrade v Trenčíne 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  30.06.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                              starosta obce 



 
K bodu 13/    Návrh VZN č. 2/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce 

Žabokreky nad  Nitrou  (VZN prečíslované na č.1/2017) 

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

uznáša sa  

na VZN č.1/2017 o  vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Žabokreky nad  Nitrou   

 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  30.06.2017                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Viliam Palák 

                  

                      Ing. Katarína Ďurková 

 


