
 

 UZNESENIA  číslo  5/2013 
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa  23. 10. 

2013 v  kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine 

__________________________________________________________________________ 

 

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

Uznesenie č. 5/10/2013-1 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                             schvaľuje 

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

    -  návrhová komisia: Denisa Chrenková, Ing. Jozef Pilát, Ing. Marian Omelka   

    -  overovatelia  zápisnice:  Ing. Zuzana Uvírová, Cyril  Cabadaj  

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

b)  Predložený návrh programu rokovania.  

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 28.10.2013                                  Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

K bodu 3/  Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 5/10/2013-2 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                    berie na vedomie 

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

zasadnutia OZ. 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 28.10.2013                                  Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu  4/   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Uznesenie č. 5/10/2013-3 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za obdobie od septembra 2013 do 

dnešného zasadnutia. 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 28.10.2013                                  Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                                starosta obce 

 



K bodu  6/   Informácie  starostu obce   

Uznesenie č. 5/10/2013-4 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                    berie na vedomie 

informácie starostu obce 

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

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 28.10.2013                                  Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu 7/  Delegovanie členov do Rady školy 

Uznesenie č. 5/10/2013 -5  Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Žabokreky nad Nitrou v zložení: 

Ing. Zuzana Uvírová, Ľubica  Omelková, Jozef  Krajčovič, Ivan Bezák (Ostratice). 

Hlasovanie: prít.8; za 6, proti 0, zdr. 2 (Ing. Zuzana Uvírová, Jozef Krajčovič) 

 

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 28.10.2013                                        Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 8/  Rozpočtové opatrenie č.2/2013 

Uznesenie č. 5/10/2013-6  Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                       schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č.2/2013 

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

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou  dňa 28.10.2013                                      Ing. Otakár Sneženka  v.r. 

                                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 



K bodu 9/   Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce  

Žabokreky  

nad Nitrou,  návrh na ustanovenie predpokladov  kandidáta na funkciu hlavného  

kontrolóra  

obce a náležitosti  prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra 

Uznesenie č.5/10/2013-7  Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

vyhlasuje  

deň konania  voľby hlavného kontrolóra Obce Žabokreky nad Nitrou, ktorá sa uskutoční dňa 

11.12.2013  tajným  hlasovaním obecného zastupiteľstva. 

ustanovuje, 

že kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Obce Žabokreky nad  Nitrou musí spĺňať: 

a) kvalifikačné predpoklady: 

 - minimálne úplné stredné vzdelanie 

   

b) iné  predpoklady: 

 - morálna bezúhonnosť 

            - prax a znalosť predpisov v oblasti verejnej správy  výhodou 

schvaľuje 

1. 

a) náležitosti prihlášky, ktorá musí obsahovať najmä: 

- osobné údaje kandidáta 

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 11 ods. 4 zákona  

  č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- motivačný list  

- úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní 

- čestné prehlásenie o odbornej praxi 

- profesijný životopis 

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) 

 

b) pracovný úväzok:   30  % 

     deň  nástupu do práce:  17.1.2014 

Prihlášky môžu kandidáti predkladať na Obecnom úrade v Žabokrekoch na Nitrou, prípadne 

zasielať poštou do 27. 11. 2013 do 12.00 hod. Prihlášky je potrebné predložiť, resp. zaslať 

v zalepenej obálke s označením „hlavný kontrolór“ a  " neotvárať "  na adresu:          

                                                                  Obecný úrad  

                                                                   958 52  Žabokreky nad Nitrou 216 

2. 

5-člennú komisiu na otváranie obálok v zložení: Ing. Otakár Sneženka, Ing. Zuzana Uvírová, 

Denisa Chrenková, Cyril Cabadaj, Ing. Marian Omelka, ktorá sa stretne dňa 02.12.2013 o 

18.30 hod na obecnom úrade  

                                                                               ukladá  

Ing. Mariane Sneženkovej, pracovníčke obecného úradu, zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia 

dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Žabokreky nad Nitrou na úradnej tabuli obce,                           

na webových stránkach obce a v regionálnom týždenníku TEMPO. 

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

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou  dňa 28.10.2013                                      Ing. Otakár Sneženka  v.r. 

                                                                                                                             starosta obce 

 



 

 

                    

K bodu  10/    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok  2012/2013  

Uznesenie č.5/10/2013-8 Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok  

2012/2013  

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

 

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou  dňa  28.10.2013                                       Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

Overovatelia: 

 

 

Ing. Zuzana Uvírová 

 

 

 

Cyril Cabadaj  

 


