
U Z N E S E N I A   
z  18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného                              

dňa  20.12.2017   v kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine. 

__________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

    -  návrhová komisia: Ing. Jozef Pilát, Marián Kozinka, Jozef Rušin  

    - overovatelia  zápisnice:  Ing. Marian Omelka, Viliam Palák 

Hlasovanie: prít 5; za 5 proti 0, zdr. 0   

b) Predložený návrh programu rokovania.  

 

Hlasovanie: prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0   

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  28.12.2017                                Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

K bodu  3/   Kontrola  uznesení 

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

                                                            berie  na  vedomie 
kontrolu plnenia uznesení, prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach 

 

Prítomných 5 poslancov. 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 28.12.2017                               Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

K bodu   4/ Správa o  výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce  zameranej   

na uzatváranie  nájomných zmlúv, plnenie nájomných zmlúv  a  na výdavky, ktoré 

súvisia s  údržbou  objektov, budov a  priestorov v  Základnej škole  s  materskou školou 

v Žabokrekoch  nad Nitrou za rok 2016   
Uznesenie č. 3/XII/2017- Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                            berie  na  vedomie 
Správu o  výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce  zameranej  na uzatváranie  nájomných 

zmlúv, plnenie nájomných zmlúv  a  na výdavky, ktoré súvisia s  údržbou  objektov, budov      

a  priestorov v  Základnej škole  s  materskou školou v Žabokrekoch  nad Nitrou za rok 2016   

 

Prítomných 5 poslancov. 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 28.12.2017                               Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 



K bodu  5/   Správa  hlavnej kontrolórky z  vykonanej kontroly   o  stave  a  vývoji  dlhu 

obce   Žabokreky nad Nitrou.  

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

                                                            berie  na  vedomie 
Správu  hlavnej kontrolórky z  vykonanej kontroly   o  stave  a  vývoji  dlhu obce   Žabokreky 

nad Nitrou.  

 

Prítomných 5 poslancov. 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 28.12.2017                               Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

   

 

 

 

 

 

K bodu  6/  Správa hlavnej kontrolórky  o  výsledku  kontroly o dodržiavaní                    

a  uplatňovaní  zákona  č. 311/2001 Zákonníka práce  Z. z. v znení neskorších predpisov 

v súvislosti s uzatváraním pracovných zmlúv a  dodatkov  k  pracovným  zmluvám                       

za  rok 2016  v  Základnej  škole s materskou školou  v Žabokrekoch nad Nitrou.  

 

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

                                                            berie  na  vedomie 
Správu  hlavnej kontrolórky z  vykonanej kontroly   o  stave  a  vývoji  dlhu obce   Žabokreky 

nad Nitrou.  

 

Prítomných 5 poslancov. 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 28.12.2017                               Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

   

K bodu  7/   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  na 1. polrok 

2018. 

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

schvaľuje 
predložený Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2018  

 poveruje 

hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrol v zmysle schváleného plánu 

  

Hlasovanie: prít. 5; za 5, proti 0, zdr. 0   

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 28.12.2017                               Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

   



 

K bodu  8/   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti                                                    

za šk. rok 2016/2017 

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

                                                                schvaľuje 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  za šk. rok 2016/2017 

 

Hlasovanie: prít. 5; za 5, proti 0, zdr. 0   

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 28.12.2017                               Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

   

 

 

 

 

 

 

 

K bodu   9/   Návrh na rozpočtové opatrenie č.3/2017 

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

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 3/2017  

 

Hlasovanie: prít. 5; za 5, proti 0, zdr. 0   

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 28.12.2017                               Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

   

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 10/   Nájomné zmluvy na rok 2018 

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

schvaľuje 

nájomné zmluvy medzi Obcou Žabokreky nad Nitrou a nájomcami na rok 2018 s výškou 

nájmu  na úrovni roku 2017. 

 

Hlasovanie: prít. 5; za 5, proti 0, zdr. 0   

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 28.12.2017                               Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 



 

K bodu 11/   Dotácie  z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2018  

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

schvaľuje 

výšky dotácií združeniam a spoločenským organizáciám v obci pre rok 2018, podľa návrhu 

predloženého komisiou pre financie, rozpočet a správu obecného majetku: 

 

Slovenský zväz záhradkárov                            500 € 

Matica slovenská                                              800 € 

Slovenský zväz rybárov                                    300 € 

Chovatelia poštových holubov                         200 € 

Jednota dôchodcov Slovenska                       1 200 € 

Hokejový klub                                               1 500 € 

TJ AC-futbalový klub                                 10 000 €     

Stolný tenis                                                      900 € 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov  250 € 

eRko                                                                 300 € 

 

Hlasovanie: prít. 5; za 5, proti 0, zdr. 0   

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 28.12.2017                               Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu 12/   Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za  2. polrok 2017 

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

schvaľuje 

odmeny pre predsedov a členov jednotlivých komisií za 2. polrok 2017  podľa návrhu 

predloženého ekonomickou komisiou  nasledovne: 

       Komisia pre financie, rozpočet a správu obecného majetku 
       Ing. Marián Omelka - predseda komisie                   450 € 

       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                           450 € 

       Ing. Gabriel Šuranyi - člen komisie                          100 € 

       Marián Kozinka  - člen komisie                                150 € 

       Jozef Krajčovič –člen komisie                                  120 € 

 

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

       Ing. Marcela Kováčiková - člen komisie                    70 € 

       Ing. Gabriel Šuranyi –člen komisie                            50 € 

       Viliam Palák - člen komisie                                      100 € 

       Alica Málišová - členka komisie                              200 €                    

       Jozef Rušin – člen komisie                                         50 € 



 

Odmena hlavnej kontrolórke obce 

Mgr. Žaneta Bartková – hlavná kontrolórka obce           200 € 

 

Hlasovanie: prít. 5; za 5, proti 0, zdr. 0   

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 28.12.2017                               Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu 13/   Poskytnutie dotácie pre deti z našej obce v CVČ v Partizánskom 

Uznesenie č. 12/XII/2017- 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  

za obdobie  od 01.10.2017 do 31.12.2017 v sume 30 € (5 €/mesiac/dieťa) za dve deti  

s trvalým pobytom v  obci Žabokreky nad Nitrou. 

 

Hlasovanie: prít. 5; za 5, proti 0, zdr. 0   

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 28.12.2017                               Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

overovatelia:  Ing. Marian Omelka 

 

 

                       Viliam Palák 

 


