Z á p i s n i c a č. 2/2013
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa konalo
17.04.2013 o 18.00 hodine v kultúrnom dome.
__________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1/ Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Otakár Sneženka, ktorý
zároveň, ako predsedajúci, všetkých prítomných privítal.
Na zasadnutí bolo z deviatich poslancov prítomných 8. Svoju neúčasť ospravedlnil pán
Radovan Košík.
2/ Návrh na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
Ing. Otakár Sneženka navrhol
- zapisovateľ : Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce
- návrhová komisia: Ing. Jozef Pilát, pani Oľga Púchovská, pán Cyril Cabadaj
- overovatelia zápisnice: Ing. Zuzana Uvírová, pani Denisa Chrenková
Predložený návrh bol odsúhlasený.
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia.
Predložený návrh programu rokovania bol schválený.
Program:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/

Otvorenie
Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. štvrťrok 2013
Správa o činnosti starostu obce
Návrh uznesenia - predaj nehnuteľností parc.č.1302/3, 1302/4, 1302/5 Petrovi Zelencovi
a Marcele Zelencovej
Plat starostu obce /zo zákona každoročne schvaľovaný/
Rôzne /Geometrický plán -prístupová cesta k súp.č.107, 650, 565 /
Interpelácie poslancov
Diskusia
Návrh uznesení
Záver

3/ Kontrola uznesení
Hlavný kontrolór obce vykonal kontrolu uznesení, prijatých na predchádzajúcom februárovom zasadnutí.
Jedným z uznesení bol starosta obce poverený dohodnúť podmienky zmluvy s cateringovou
spoločnosťou.
Ing. Otakár Sneženka - vyzval som cateringovú spoločnosť, aby priniesla návrh zmluvy
na spoluprácu, ale doposiaľ zmluvu nepriniesli. Ak to bude aktuálne,
budem
vás informovať.
4/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. štvrťrok 2013

Ing. Jozef Baránik -hlavný kontrolór obce informoval, že v zmysle schváleného Plánu práce
vykonal nasledovné kontroly:
- Kontrola bezhotovostných účtovných dokladov z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti
a dodržiavania zákonnosti,
- Kontrola hotovostných finančných operácií za marec 2013,
- Kontrola procesu inventarizácie majetku obce, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2012,
- Kontrola zúčtovania poskytnutej dotácie pre spoločenské organizácie z rozpočtu obce za
rok
2012,
- Kontrola cestovných príkazov za II. polrok 2012, kontrola dodržiavania zákona o
cestovných
náhradach na OcÚ a na ZŠ s MŠ,
- Kontrola výberu dane za psa,
- Kontrola realizácie zmien v regionálnom školstve od 01.01.2013 na ZŠ s MŠ
Ďalej boli vypracované a podané správy o kontrolnej činnosti za rok 2012, Odborné
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2013.
5/ Správa o činnosti starostu obce
- Opäť sa niečo pohlo v rekonštrukcii cesty I/64, keď minulý rok mal byť urobený nový
koberec
od benzínky v našej obci po OMV v Partizánskom. Na zastupiteľstve som informoval, že
táto
cesta nebude ani v roku 2013, ani 2014. Bol som vyzvaný SSC na jednanie v súvislosti
s rekonštrukciou tejto cesty. Stretnutie sa však neuskutočnilo, lebo ho SSC odvolala.
- S vedením PDP Veľké Uherce sme riešili prejazd a výjazd poľnohospodárskej techniky
z hospodárskeho dvora cez Tehelňovú ulicu na hlavnú cestu I/64. Na základe pripomienok
spoluobčanov, bývajúcich v blízkosti tohto výjazdu. Snažil som sa ich presvedčiť, aby
v maximálnej miere využívali výjazd zo zadnej časti dvora smerom ku Kmeťovej vile.
- V Klátovej Novej Vsi sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie regionálneho ZMOS, kde sme opäť
riešili
spoločné problémy ako je financovanie školstva, odvoz separovaného odpadu.
- Bol som členom delegácie za náš okres Partizánske pri prvom stretnutí cezhraničnej
spolupráce
nášho regiónu s Regiónom Zlín.
- Na výzvu Obvodného úradu životného prostredia sa uskutočnilo stretnutie zástupcov ObÚ
ŽP,
našej obce a predstaviteľov Ústredného zväzu židovských náboženských obcí SR v
súvislosti s
nelegálnou skládkou stavebného a iného odpadu na území židovského cintorína, ktorý je
vlastníctvom vyššie uvedenej inštitúcie. Opäť sa opakoval scénar z minulého roku, kedy
sme boli
zo zákona povinní vyčistiť nelegálnu skládku na náklady obce. Židovský cintorín je
vyčistený
zo stavebného a komunálneho odpadu. Zabezpečila to obec. Židovská obec prisľúbila
200 € ako príspevok na vyčistenie. Bolo vyvezených 11,5 tony odpadu a dva 32 m3
kontajnery
konárov a drevnej hmoty. Toto isté sa stalo s parkoviskom - odpočívadlo pri hlavnej ceste
do Partizánskeho, kedy vlastník- SSC- sa k tejto problematike postavila veľmi laxne.
Odpad bol vyvezený opäť na náklady obce.

Objednal som tabuľu "Zákaz vyvážania smetí s možnosťou pokuty do 5000 €. "
Týmto veľmi ďakujem našim záhradkárom a futbalistom za účinnú pomoc pri čistení tohto
priestranstva.
- Informujem, že na byte po neb Milanovi Zrnekovi som dal vyvŕtal pôvodný zámok a
namontovať
nový, pretože pani Stojková nemala absolútne záujem sa odtiaľ vysťahovať ani na moje
opakované výzvy. Zároveň chcem požiadať stavebnú komisiu o prezretie si priestorov,
doslova,
zdevastovaného bytu, aby navrhli základné stavebné opravy, ktoré by mohla obec vykonať
pred
prenajatím týchto priestorov.
- Nový Dom smútku je skolaudovaný, je podaný návrh na zápis do katastra nehnuteľností.
Informujem o ponuke poistenia nového Domu smútku v komunálnej poisťovni.
- Na obecnom úrade máme vytlačené nové pohľadnice obce
Bc Evelína Hopková - čo sa týka odpadu na " židovskom cintoríne" , hovorili ste, že od
hlavnej
cesty je umiestnená rampa. Je rampa aj z druhej strany - od Bielic ?
Ing. Otakár Sneženka - neviem, asi nie.
Ing. Jozef Pilát - ponuka poistenia Domu smútku vyzerá dobre. Pre nás je dôležité hlavne
poistenie
proti vandalizmu a poistenie skiel
Navrhujem , ak bude Dom smútku aj zvnútra zariadený, aby sa do zmluvy zahrnulo aj
poistenie proti krádeži zariadenia.
Ing. Otakár Sneženka - môžem dať pripraviť návrh poistnej zmluvy a dať všetkým
poslancom
na pripomienkovanie
6/ Návrh uznesenia - predaj nehnuteľností parc.č.1302/3, 1302/4, 1302/5 Petrovi
Zelencovi
a Marcele Zelencovej
Po predvolaní pána Petra Zelenca sme zistili, že Peter a Marcela Zelencoví už nie sú
manželia, preto sa predaj uskutoční v podiele 1/2-ica pre každého z nich.
Ing. Jozef Pilát - navrhuje zrušiť uznesenie č.1/2013-B.5.
7/ Plat starostu obce /zo zákona každoročne schvaľovaný/
Ing. Marian Omelka -predseda ekonomickej komisie vysvetlil, že plat starostu obce je
tvorený súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za
predchádzajúci kalendárny rok (tento údaj každoročne poskytuje Štatistický úrad SR) a
násobku podľa §4 ods.1 Z.č. 253/1994 Z.z. v z.n.p.
Ekonomická komisia prerokovala výšku platu starostu na svojom zasadnutí a navrhuje
zákonom stanovený (minimálny) plat zvýšiť o 17 %.
8/ Rôzne /Geometrický plán -prístupová cesta k súp.č.107, 650, 565 /
Ing. Otakár Sneženka - informoval poslancov, že je vypracovaný geometrický plán
prístupovej cesty k rodinným domom súp.č.107, 565, 650.
Ing. Jozef Pilát - ďalšou dôležitou vecou bude odkúpenie pozemkov pod cestou do
vlastníctva
obce.
- navrhuje počkať na územný plán obce, pretože aj táto cesta je súčasťou

tohto
plánu a budovať bez územného plánu (bez vedomosti, čo a kde tam môže
byť
ďalej postavené ) je riziko
- architekt sľúbil, že už v krátkom čase budú pripravené návrhy územného
plánu
obce, no zatiaľ sme nič nevideli.
Ing. Otakár Sneženka - snažil sa skontaktovať s architektom, ale bol odcestovaný.
Ing. Marian Omelka - architekt dostal zadanie už pred tromi rokmi a stále nám nič
nepredložil.
Je potrebné ho "ponaháňať".
9 / Interpelácie poslancov 10/ Diskusia
Ing. Jozef Pilát - Dom smútku je skolaudovaný, ešte sa dorába úprava (vydláždenie)
priestranstva
pred vchodom (spredu).
- Zozadu Domu smútku je prístupová cesta pre auto s rakvou. Táto cesta je
zatiaľ
len štrková. Bolo by dobré tiež ju spevniť dlažbou tak, ako je to spredu. Toto
už ale
v rozpočte nie je.
- V kultúrnom dome sa opravila terasa - zatekalo dovnútra kultúrneho domu.
Teraz bube treba interiér dobre vysušiť a vylíčiť. Možno ešte poriešime
odvodnenie od základov budovy v rámci drobných opráv.
- Uvažovali sme o novom chodníku na ulici Janka Matušku, pretože je na
viacerých miestach popraskaný. Ale keďže aj táto ulica bude zahrnutá
do územného plánu obce, a možno bude potrebné vybudovať novú
kanalizáciu,
bolo by zbytočné investovať teraz do nového chodníka.
- Zatiaľ by sme spravili opravu chodníka - spravil by sa kolmý rez do
chodníka,
odstránila by sa popraskaná časť a nanovo sa zabetónovala. Takýchto miest
je asi
8-9.
Ing. Zuzana Uvírová - Prístupová cesta (zozadu Domu smútku ) pre pohrebné auto nemôže
byť ako
oprava. Je to investícia.
- Zaujímala sa, či sa realizovalo osvetlenie cesty na hornej (ostratickej)
zastávke autobusu.
Ing. Otakár Sneženka - Už sa vyrábajú lavice, katafalk, rečnícky pult do Domu smútku.
- Áno, osvetlenie je nainštalované.
Cyril Cabadaj - Z futbalového ihriska je po dažďoch bazén. Kto je vlastníkom kanála, ktorý
vedie
k čističke ? Kanál po železničné koľaje je čistý, ale zapchatá bude rúra,
ktorá
vedie na roľu.
11/ Návrh uznesení
Návrhová komisia pripravila prijaté uznesenia

12/ Záver
Program 2.zasadnutia v roku 2013 bol vyčerpaný a starosta obce zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil. Poďakoval poslancom i prítomným občanom za ich účasť a poprial
príjemný zvyšok večera.

