
 UZNESENIA  číslo  4/2014 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa  03. 09. 

2014 v kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine. 

___________________________________________________________________________ 

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

Uznesenie č. 4/09/2014-1 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:  Bc. Evelína Hopková, 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  09.09.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

K bodu 3/  Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 4/09/2014-2 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                            berie  na  vedomie 
kontrolu plnenia uznesení, prijatých na predchádzajúcom zasadnutí    

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  09.09.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

K bodu 4/    Finančná analýza vytvorenia 3. triedy v materskej škole  + stanovisko 

ekonomickej komisie   

 Uznesenie č.4/09/2014-3 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 
finančnú analýzu vytvorenia 3. triedy v MŠ a stanovisko ekonomickej komisie 

doporučuje 
aby sa možnosťou otvorenia 3. triedy v MŠ ako aj finančným krytím zaoberalo nové obecné 

zastupiteľstvo pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu na roky 2015-2017. 

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

poveruje 
riaditeľa základnej školy s materskou školou, aby do budúceho zastupiteľstva urobil prieskum 

trhu a predložil konkrétne a presné ceny spotrebičov v školskej kuchyni, ktoré sú v 

havarijnom stave.  Na základe predložených cenových ponúk vypracovať návrh rozpočtového 

opatrenia č. 2/2014. 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  09.09.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 



K bodu 5/    Návrh  na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2014 

Uznesenie č.4/09/2014-4 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                       schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č.1/2014 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  09.09.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

K bodu 6/    Záznam o výsledku z následnej finančnej kontroly-dokladová inventarizácia 

účtov ZŠ s MŠ 

Uznesenie č.4/09/2014-5 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

 berie na vedomie 
Záznam o výsledku z následnej finančnej kontroly dokladovej inventarizácie účtov Základnej 

školy s MŠ Žabokreky nad Nitrou k 31.12.2013  

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  09.09.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

K bodu  7/    Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly – pokladničné a bankové 

operácie ZŠ s MŠ 

Uznesenie č.4/09/2014-6 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

 berie na vedomie 
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly. Kontrola pokladničných a bankových 

operácií, účtovných dokladov a interných dokladov v ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou. 

Kontrola čerpania príjmových a výdavkových operácií z rozpočtu za 1. polrok 2014 v ZŠ s 

MŠ. 

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

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  09.09.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

K bodu  8/    Informácie starostu obce 

Uznesenie č.4/09/2014-7 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  09.09.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 



K bodu  9/    Návrh VZN č.4/2014- o zneškodňovaní obsahu žúmp  
Uznesenie č.4/09/2014-9 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2014 o zneškodňovaní obsahu žúmp  

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  09.09.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu  10/    Návrh VZN č.5/2014 - o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou  

Uznesenie č.4/09/2014-10 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2014 - o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou                    

a o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  09.09.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodom   11/ Rôzne   12/ Interpelácie poslancov   13/ Diskusia 

Uznesenie č.4/09/2014-8 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

 berie na vedomie 
Správu zo zasadnutia  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných        

funkcionárov  

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  09.09.2014                                  Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

Bc. Evelína  Hopková 

 

 

Radovan  Košík       


