Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,
ktoré sa konalo
22.04.2015 o 18.00 hodine v kultúrnom dome
__________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Otakár Sneženka, starosta obce
Poslanci : Ing. Katarína Ďurková, Jozef Korec, Marián Kozinka, Jozef
Krajčovič, Ing. Marian Omelka, Viliam Palák, Ing. Jozef Pilát, Ing. Gabriel Šuranyi.
Neprítomný: Jozef Rušin
Ďalší prítomní: Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce
Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce
Návrh programu:
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesení
4/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly zúčtovania dotácie z obce v roku 2014
5/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania zákona o cestovných
náhradách
v r. 2013,2014 v ZŠ s MŠ
6/ Návrh Dodatku č.1/2015 k VZN č.5/2010 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
7/ Návrh Štatútu obce Žabokreky nad Nitrou
8/ Návrh výšky platu starostu obce
9/ Návrh na zrušenie uznesenia č. 4/09/2013-9 ( prenájom priestorov v zdravotnom
stredisku)
10/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
11/ Návrh na rozpočtové opatrenie
12/ Diskusia – interpelácie poslancov
13/ Návrh uznesení
14/ Záver
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/ otvoril starosta obce Ing. Otakár Sneženka,
ktorý zároveň, ako predsedajúci, všetkých prítomných privítal.
Na zasadnutí boli prítomní ôsmi poslanci. Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné.
Zasadnutia sa nezúčastnil poslanec Jozef Rušin.
K bodu 2/ Návrh na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
Ing. Otakár Sneženka navrhol
- zapisovateľ : Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce
- návrhová komisia: Ing. Jozef Pilát, Ing. Gabriel Šuranyi, Ing. Katarína Ďurková
- overovatelia zápisnice: Jozef Krajčovič, Viliam Palák
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.8 ; za 8, proti 0, zdr. 0
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia. Zároveň navrhol z programu vynechať bod
10/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, z dôvodu, že v deň zasadnutia obecného
zastupiteľstva žiadateľka svoju žiadosť o odkúpenie pozemku vzala späť.
Predložený návrh programu rokovania vrátane vynechania bodu 10/ bol schválený.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0

Schválený program rokovania
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesení
4/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly zúčtovania dotácie z obce v roku 2014
5/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania zákona o cestovných
náhradách
v r. 2013,2014 v ZŠ s MŠ
6/ Návrh Dodatku č.1/2015 k VZN č.5/2010 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
7/ Návrh Štatútu obce Žabokreky nad Nitrou
8/ Návrh výšky platu starostu obce
9/ Návrh na zrušenie uznesenia č. 4/09/2013-9 ( prenájom priestorov v zdravotnom
stredisku)
10/ Návrh na rozpočtové opatrenie
11/ Diskusia – interpelácie poslancov
12/ Návrh uznesení
13/ Záver
K bodu 3/ Kontrola uznesení
Pani Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce Žabokreky nad Nitrou vykonala kontrolu
uznesení, prijatých na predchádzajúcom zasadnutí. Konštatovala, že všetky uznesenia zo dňa
04.02.2015 sú splnené.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 4/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly zúčtovania dotácie z obce
v roku 2014
Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov, že vykonala kontrolu zúčtovania dotácií
poskytnutých obcou v roku 2014. Konštatuje, že boli splnené podmienky na poskytnutie
dotácií
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v zmysle
VZN 4/2010. Dotácie boli zúčtované v súlade s podmienkami určenými vo VZN obce a v
zmluve o poskytnutí dotácie.
Obecné zastupiteľstvo Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly zúčtovania dotácie z
obce v roku 2014 berie na vedomie.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 5/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania zákona
o cestovných náhradách v r. 2013, 2014 v ZŠ s MŠ
Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že predmetom kontroly boli jednotlivé ustanovenia,
ktorými si ZŠ s MŠ v zmysle zákona o cestovných náhradách upravuje podmienky vysielania
pracovníkov
na pracovné cesty vo svojom vnútornom predpise. ZŠ s MŠ má
vypracovanú Smernicu
pre poskytovanie cestovných náhrad.
Konštatovala, že jednotlivé položky boli čerpané v súlade
s upraveným
rozpočtom a žiadna položka nevykazovala čerpanie nad 100%.
Obecné zastupiteľstvo Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania zákona
o cestovných náhradách v r. 2013, 2014 v ZŠ s MŠ berie na vedomie.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 6/ Návrh Dodatku č.1/2015 k VZN č.5/2010 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia

Starosta obce vysvetlil, že úprava VZN č.5/2010 sa týka článku 2. Je v ňom citovaná
vyhláška, ktorá bola zrušená, preto treba tento článok upraviť.
Obecné zastupiteľstvo Dodatok č.1/2015 k VZN č.5/2010 schválilo.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 7/ Návrh Štatútu obce Žabokreky nad Nitrou
Starosta obce vysvetlil, že aktualizácia Štatútu obce je potrebná z toho dôvodu, že aj mnohé
zákony, z ktorých Štatút vychádza sa zmenili, zaktualizovali.
Predložený návrh Štatútu obce bol schválený.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 8/ Návrh výšky platu starostu obce
Ing. Marian Omelka, predseda ekonomickej komisie, vysvetlil postup tvorby platu starostov
obcí
a primátorov miest.
Prehodnotenie platu starostu obce sa prerokováva raz ročne na obecnom zastupiteľstve v
zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Základný plat sa vypočítava ako súčin priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca
hospodárstva SR,( ktorú každý rok zverejňuje Štatistický úrad SR): 858 Eur a násobok
(určený zákonom č.154/2011 Z.z., podľa počtu obyvateľov): 1,98. Teda základný plat je: 858
€ x 1,98= 1698,84 €. Ekonomická komisia navrhuje zvýšiť základný plat o 21 % z tejto
sumy.
Ing. Jozef Pilát – konštatoval, že starosta obce vyvíja veľkú iniciatívu v súvislosti so
zateplením
základnej školy, pripravuje návrh rekonštrukcie materskej školy a zároveň je
rozbehnutá činnosť okolo výstavby bytového domu,
- navrhuje zvýšiť plat o 24 %
Ing. Gabriel Šuranyi – navrhuje navýšiť základný plat o 25%
Hlasovaním poslanci schválili starostovi obce základný plat ( 858 € x 1,98) navýšený o 24%.
Po zaokrúhlení je výška platu starostu obce 2 107 €/mesiac v hrubom.
Hlasovanie: prít.8; za 5 (Ing. Jozef Pilát, Ing. Gabriel Šuranyi, Ing. Katarína Ďurková, Viliam
Palák,
Ing. Marian Omelka)
proti 2 (Jozef Korec, Jozef Krajčovič)
zdržal sa 1 (Marián Kozinka)
K bodu 9/ Návrh na zrušenie uznesenia č. 4/09/2013-9 ( prenájom priestorov v
zdravotnom stredisku)
Starosta obce vysvetlil, že v roku 2013 požiadala pani Jana Kutajová o prenájom priestorov
v budove zdravotného strediska. Uznesením obecného zastupiteľstva jej uvedené priestory
boli schválené. Pani Kutajová však uvedené priestory do dnešného dňa neprevzala. Po výzve
obecného úradu písomne oznámila, že sa uvedených priestorov vzdáva.
Preto starosta obce navrhuje zrušiť uznesenie o pridelení priestorov pani Jane Kutajovej.
Obecné zastupiteľstvo so zrušením uznesenia súhlasilo.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 10/ Návrh na rozpočtové opatrenie
Hlavná kontrolórka obce prečítala návrh na rozpočtové opatrenie č.1/2015. Jedná sa sumu 9
900 €, ktorá bude použitá na vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia
materskej školy.
Poslanci rozpočtové opatrenie č.1/2015 schválili.

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 11/ Diskusia – interpelácie poslancov
Ing- Jozef Pilát – vysvetlil, že pri predaji obecných pozemkov dôležitú úlohu má územný plán
obce. Predaj každého pozemku musíme posudzovať individuálne a porovnávať s
pripravovaným územným plánom. Pozemky, ktoré obec v budúcnosti nebude môcť využiť na
žiadny účel, môže predať. Obec bude potrebovať peniaze na odkupovanie pozemkov (na
cesty, infraštruktúru...)
od občanov.

Ing. Otakár Sneženka – informoval, že sa pripravuje stretnutie s arch. Minarovičom k textovej
časti pripravovaného územného plánu.
- finišujú práce na zateplení základnej školy, šk. jedálne a telocvične
- máme podanú žiadosť o dotáciu na ŠFRB – na výstavbu bytovky
Ing. Jozef Pilát – ak dostaneme dotáciu, budeme sa snažiť bytovku postaviť do konca roka
2015.
Marián Kozinka – do veľkého kontajnera na cintoríne vyhadzujú ľudia nábytky a odpady z
domácností. Dokonca i cudzí zastavia auto a vyhodia vrecia s odpadom. Nebolo by dobré ten
kontajner uzavrieť alebo dať preč ?
Ing. Otakár Sneženka – veľký kontajner z cintorína dáme preč a necháme len dva 1100
litrové.
Ing. Marian Omelka – v novom Dome smútku nie je vonku dobre počuť ozvučenie.
Ing. Otakár Sneženka – skúsime poriešiť ešte jeden reproduktor.
K bodu 12/ Návrh uznesení
Návrhová komisia pripravila návrhy uznesení.
K bodu 13/ Záver
Program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce rokovanie ukončil, poďakoval poslancom
za účasť a poprial príjemný zvyšok večera.

Overovatelia zápisnice:
Jozef Krajčovič
Viliam Palák
zapísala: Ing. Mariana Sneženková

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 29.04.2015

Ing. Otakár Sneženka
starosta obce

