Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa konalo
23. 05. 2017 o 18.00 hodine v kultúrnom dome
_________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Otakár Sneženka, starosta obce
Poslanci: Marián Kozinka, Ing. Katarína Ďurková, Ing. Marian Omelka,
Ing. Jozef Pilát, Jozef Rušin, Viliam Palák, Jozef Korec, Ing. Gabriel Šuranyi
Neprítomný: Jozef Krajčovič
Ďalší prítomní: Bc. Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce
Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce
PaedDr. Róbert Košík, PhD., riaditeľ ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou
Návrh programu:
1/ Otvorenie
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesení
4/ Správa z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky nad Nitrou
v roku 2016
5/ Správa z kontroly evidovania a vybavovania sťažností a petícií doručených v roku 2016
6/ Správa z kontroly uplatňovania zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a vnútornom
audite za 2. polrok 2016
7/ Projekt „ Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia učební Základnej školy
Žabokreky nad Nitrou „
8/ Poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre deti z eRka (detský tábor)
9/ Poskytnutie dotácie pre deti z našej obce v CVČ v Partizánskom
10/ Obecný informačno-navigačný systém – ponuka
11/ Odpredaj multifunkčného ihriska – ponuka
12/ Rôzne
13/ Interpelácie poslancov
14/ Diskusia
15/ Návrh uznesení
16/ 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 Krajčovič.
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, Marián Kozinka, Jozef Rušin
- overovatelia zápisnice: Viliam Palák, Ing. Katarína Ďurková
Predložený návrh bol schválený.

Hlasovanie: prít.8 ; za 8, proti 0, zdr. 0
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia. Ing. Jozef Pilát navrhol doplniť pred bod
12/ Plynofikácia šatní TJ AC Žabokreky nad Nitrou a v bode „ Rôzne „ prerokovať údržbu
vežových hodín.
Starosta obce dal hlasovať za program rokovania OZ aj s návrhom na doplnenie, ktoré
predložil Ing. Jozef Pilát.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
Predložený návrh programu rokovania vrátane doplnenia Ing. Jozefom Pilátom bol schválený.
Schválený program rokovania
1/ Otvorenie
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesení
4/ Správa z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky nad Nitrou
v roku 2016
5/ Správa z kontroly evidovania a vybavovania sťažností a petícií doručených v roku 2016
6/ Správa z kontroly uplatňovania zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a vnútornom
audite za 2. polrok 2016
7/ Projekt „ Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia učební Základnej školy
Žabokreky nad Nitrou „
8/ Poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre deti z eRka (detský tábor)
9/ Poskytnutie dotácie pre deti z našej obce v CVČ v Partizánskom
10/ Obecný informačno-navigačný systém – ponuka
11/ Odpredaj multifunkčného ihriska – ponuka
12/ Plynofikácia šatní TJ AC Žabokreky nad Nitrou
13/ Rôzne /Údržba vežových hodín/
14/ Interpelácie poslancov
15/ Diskusia
16/ Návrh uznesení
17/ Záver
K bodu 3/ Kontrola uznesení
Hlavná kontrolórka obce vykonala kontrolu uznesení, prijatých na predchádzajúcom
zasadnutí. Informovala, že sa uskutočnila výmena nájomníkov v byte č. 1 v bytovom dome č.
665. Nájomná zmluva s novým nájomcom bola zverejnená na stránke obce v zmysle zákona.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení.
Hlasovanie : prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 4/ Správa z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky nad
Nitrou v roku 2016
Hlavná kontrolórka obce vo svojej správe informovala o výške poskytnutých dotácií
jednotlivým organizáciám v obci, o spôsobe ich použitia a o ich zúčtovaní. Konštatuje, že pri
čerpaní dotácií boli splnené podmienky na poskytnutie dotácií v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách a v zmysle VZN obce č. 4/2010. Dotácie boli zúčtované v súlade
s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí dotácií.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií
obcou Žabokreky nad Nitrou v roku 2016.
Hlasovanie : prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0

K bodu 5/ Správa z kontroly evidovania a vybavovania sťažností a petícií doručených v
roku 2016
Hlavná kontrolórka obce informovala, že v roku 2016 nebola podaná žiadna sťažnosť
v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. V tomto období bola zaregistrovaná v centrálnej evidencií
petícií jedna petícia – za vytvorenie 3. triedy v materskej škole. Uvedená petícia bola
prerokovaná obecným zastupiteľstvom, bolo prijaté uznesenie, následne bola spísaná
zápisnica zo zasadnutia na prešetrenie petície a zástupkyni občanov bolo doručené
oznámenie o výsledku vybavenia petície. Zároveň bolo oznámenie o výsledku vybavenia
petície zverejnené aj na webovej stránke obce.
Kontrolórka obce konštatuje, že v súvislosti s vybavovaním petície nebolo zistené porušenie
zákonom stanovených ustanovení.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly evidovania a vybavovania
sťažností a petícií doručených v roku 2016
Hlasovanie : prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 6/ Správa z kontroly uplatňovania zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a
vnútornom audite za 2. polrok 2016
Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že finančná kontrola je súčasťou finančného riadenia. Ide
o súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
finančných operácií pred ich uskutočnením, v ich priebehu a realizácií, až do ich konečného
vyplatenia, zúčtovania dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií.
Jednotlivé ustanovenia zákona o finančnej kontrole má obec spracované do internej smernice,
ktorá je prispôsobená na fungovanie obce. Kontrolórka obce konštatuje, že pri vykonávaní
finančnej kontroly nezaznamenala žiadne nedostatky.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly uplatňovania zákona č. 357/2015
o finančnej kontrole a vnútornom audite za 2. polrok 2016
Hlasovanie : prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 7/ Projekt „ Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia učební Základnej
školy Žabokreky nad Nitrou „
Starosta obce informoval, že riaditeľ ZŠ s MŠ prišiel s informáciou o tom, že vyšla výzva
na zlepšenie technického vybavenia učební v základnej škole. Žiadateľom je obec. Podali sme
žiadosť, prešli sme prvým kolom výberu a dostali sme kladné hodnotenie. Postúpili sme do
druhého kola výberu, kde je potrebné doložiť množstvo príloh. Jednou z príloh je aj
uznesenie, ktorým obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o realizáciu projektu,
zabezpečenie realizácie projektu, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
PaedDr. Róbert Košík, PhD. – vysvetlil, že sa jedná o komplexnú rekonštrukciu troch
odborných učební, ktorých vybavenie bude na vysokej úrovni. Jedná sa o dotáciu vo výške
120 000 € s 5% spoluúčasťou obce. Mohli by sme stihnúť uzávierku prvého termínu
26.6.2017.
Ing. Gabriel Šurányi – je k tomu potrebná projektová dokumentácia ?
PaedDr. Róbert Košík, PhD. – máme projektového manažéra, ktorý zabezpečuje aj projektovú
dokumentáciu.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh uznesenia schválilo.
Hlasovanie : prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 8/ Poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre deti z eRka (detský
tábor)

Starosta obce vysvetlil, že obci bola doručená žiadosť animátorov detského letného tábora
o poskytnutie dotácie pre deti z našej obce, ktoré sa v júli zúčastnia letného tábora v Kokave
nad Rimavicou. Navrhujú sumu 300 €, ale poteší ich akákoľvek finančná pomoc.
Ing. Marian Omelka – súhlasí s čiastkou 300 €. Poskytujeme dotácie organizáciám, prečo by
sme nemohli pomôcť deťom. Ide hlavne o zaplatenie dopravy (autobus tam a späť).
Marián Kozinka – koľko detí ide z našej obce ?
Ing. Marian Omelka - skoro tretinu tvoria deti z našej obce.
Ing. Jozef Pilát – deťom zo sociálne slabších rodín poskytuje pomoc aj úrad práce.
Obecné zastupiteľstvo schválilo deťom na letný tábor finančný príspevok vo výške 300 €.
Hlasovanie : prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 9/ Poskytnutie dotácie pre deti z našej obce v CVČ v Partizánskom
Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o dve deti z našej obce, ktoré navštevujú centrum voľného
času v Partizánskom. Výška poplatku je 60 € ( 5€/mesiac/dieťa) za obdobie od 1.1. 2017
do 30.6.2017.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo.
Hlasovanie : prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 10/ Obecný informačno-navigačný systém – ponuka
Ing. Otakár Sneženka – vysvetlil, že dostal ponuku na obecný informačno-navigačný systém
(smerové tabuľky ukazujúce smer, kde sa nachádza ulica, budova, štadión...). Starosta obce
spolu so zástupkyňou firmy prešli obec a vybrali tri miesta na umiestnenie stojanov
so smerovými tabuľkami. Spolu 13 smerových tabuliek.
Marián Kozinka – ja som proti. 60 € za jednu tabuľku je veľa.
Ing. Jozef Pilát – sme dosť veľká obec na to, aby sme také niečo mali.
Ing. Marian Omelka – súhlasím s Ing. Pilátom. Máme dosť dobre vybavenú infraštruktúru
v obci. Preto by sme mali mať aj takéto označenie. Navrhujem predložiť, pre porovnanie,
aj ďalšiu ponuku.
Ing. Katarína Ďurková- bavme sa najskôr o tom, či takéto označenie v obci chceme. Ak áno,
dajme si vypracovať cenovú ponuku aj od inej firmy.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku firmy na obecný informačno-navigačný
systém.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s umiestnením obecného informačno-navigačného systému
a doporučuje starostovi obce pripraviť ďalšie dve cenové ponuky, z dôvodu porovnania.
Hlasovanie : prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 11/ Odpredaj multifunkčného ihriska – ponuka
Starosta obce interpretoval návrh Ing. Gabriela Šuranyiho, ktorý ponúka obci do vlastníctva
multifunkčné ihrisko pri futbalovom ihrisku. Jedná sa o ihrisko o rozmeroch 37 x 17 m na
účely športového využitia a kultúrnych podujatí.
Ing. Gabriel Šuranyi – nakoľko som ukončil prevádzkovanie Športcentra, ukončil som aj
prevádzkovanie multifunkčného ihriska. Nakoľko ma oslovila TJ AC a občania Žabokriek
n/N ponúkam toto ihrisko najskôr obci.
Z dôvodu vytvorenia kúpnej ceny som oslovil znalca z oblasti oceňovania nehnuteľností,
ktorý mi oznámil, že neexistuje metodika na vytvorenie kúpnej ceny multifunkčného ihriska
a je potrebné vychádzať z cenových ponúk už zrealizovaných podobných stavieb.
Preto vám uvádzam ceny podobných ihrísk v iných obciach.
Moja ponuka pre odpredaj multifunkčného ihriska predstavuje čiastku 28 760 €, kde
uvažujem len s priamymi materiálovými nákladmi a náklady na realizáciu vrátane ostatných
nákladov si neuplatňujem. Súčasťou cenovej ponuky je športový povrch o rozmeroch

37 x 17 m, mantinely, oplotenie, osvetlenie, príslušenstvo ako bránky na minifutbal, bránky
na florbal, stĺpiky na tenisovú sieť, tenisová sieť. Vstup na multifunkčné ihrisko bude
vybudovaný od futbalového ihriska.
Marián Kozinka – bolo by dobré, keby to ihrisko ostalo obci. Má sa to dať súkromníkovi, aby
na tom zarábal ?
Jozef Korec – uvedená cena platí aj pre obec ?
Ing. Gabriel Šuranyi – táto cena je len pre obec
Ing. Katarína Ďurková – veď v školskom areáli máme multifunkčné ihrisko, ani to nie je na
100% využívané. Potrebujeme ďalšie ?
Ing. Jozef Pilát – nie je ihrisko ako ihrisko a je dobré, že ho ponúka najskôr obci.
Je to hlavne pre mladých, aby nesedeli doma, ale zmysluplne využili ihrisko. Ak chodíte
na mládežnícky futbal, tak vidíte, ako málo je tam detí. Myslím, že peniaze sa nájdu a cena
je prijateľná.
Ing. Marian Omelka – dobre, súhlasím s odkúpením ihriska, ale tento rok nemáme na to
vyčlenené peniaze v rozpočte. Dajme to do rozpočtu na budúci rok.
Jozef Rušin – to ihrisko bude treba obhospodarovať, starať sa oň, mal by tam byť nejaký
správca.
Ing. Otakár Sneženka – doporučujem zobrať ponuku na vedomie. Prešiel som si školské
ihriská, multifunkčné ihrisko v škole, aj tenisové ihrisko. Sú využívané veľmi málo.
Navrhujem, aby ste sa poslanci stretli a vydiskutovali kto a za akých podmienok sa bude
o ihrisko starať. To nie je len o tom ihrisko odkúpiť, ale aj sa oň starať (údržba)
a prevádzkovať ho.
Ing. Katarína Ďurková - keď ihrisko odkúpiť, tak za akých podmienok ho prevádzkovať. Kto
bude mať ihrisko na starosti, kto sa bude oň starať, opravovať ho.
Viliam Palák – súhlasím treba najskôr vyriešiť, kto bude mať ihrisko na starosti. Treba
nastaviť nejaké pravidlá.
Ing. Jozef Pilát – doporučuje, aby športová komisia do budúceho zasadnutia pripravila návrh
ohľadom využitia multifunkčného ihriska.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku Ing. Gabriela Šuranyiho o odpredaj
multifunkčného ihriska. Obecné zastupiteľstvo poveruje Komisiu pre mládež, kultúru a šport
pripravením návrhu prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska, za účasti všetkých
poslancov.
Hlasovanie : prít.8; za 7, proti 0, zdr. 1 (Ing. Gabriel Šuranyi)
K bodu 12/ Plynofikácia šatní TJ AC Žabokreky nad Nitrou
Ing. Jozef Pilát – navrhuje plynofikáciu šatní TJ AC a pripravovanej 12 b.j.
Plynovod je vo vlastníctve SPP, ale rozšírenie plynovodu žiadateľ robí na vlastné náklady. Je
potrebné dotiahnuť plynovod k šatni TJ AC a druhá prípojka k Športcentru, ktoré sa prerába
na 12 b.j.
Plynofikácia šatní a 12 b.j. sa uskutoční na základe odsúhlasených investičných prác
v rozpočte obce. Šatne sú objektom obce, kde nie je zabezpečené vykurovanie a príprava
teplej úžitkovej vody vhodným spôsobom. Prípojka do bytového domu nie je predmetom
hlavného objektu financovaného z fondu rozvoja bývania. Náklady na ňu znáša obec.
Rozšírenie plynovodu je podmienkou SPP k napojeniu oboch objektov na plyn.
Oslovili sme firmu, ktorá realizuje plynové prípojky. Firma pripravila predbežný rozpočet na
realizáciu samotného vlastného plynovodu, prípojku k 12 b.j., prípojku k šatniam TJ AC
a ústredné kúrenie do šatní.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o rozšírení plynovodu a plynofikácií 12
b.j. a šatní TJ AC. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zabezpečením realizácie
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Hlasovanie : prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 13/ Rôzne (Údržba vežových hodín)
Ing. Jozef Pilát – informoval, že Komisia stavebná a životného prostredia obdržala žiadosť
občana o výrub stromu na cintoríne. Komisia vykonala obhliadku na mieste a nedoporučuje
výrub predmetného stromu. Uvedený strom je síce starší, ale dá sa vhodným opílením
suchých konárov upraviť.
Ekonomická komisia sa zaoberala údržbou vežových hodín, osadených na miestnom kostole.
Komisia po preštudovaní podkladov a vzájomnej dohode doporučuje starostovi obce, aby
údržba vežových hodín (ktoré slúžia všetkým obyvateľom obce) bola naďalej vykonávaná
zo strany obce a pánu Petrovi Juríkovi, ktorý bude údržbu zabezpečovať, bola vyplácaná
obcou odmena približne v cenovej úrovni predchádzajúceho údržbára.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením chodu a údržby vežových hodín obcou
Žabokreky nad Nitrou.
Hlasovanie : prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodom 14/ Interpelácie poslancov, 15/ Diskusia
-K bodu 16/ Návrh uznesení
Návrhová komisia pripravila návrhy uznesení, prijatých na tomto zasadnutí
K bodu 17/ Záver
Program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce rokovanie ukončil, poďakoval poslancom
za účasť a poprial príjemný zvyšok večera.
Ing. Otakár Sneženka
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Viliam Palák
Ing. Katarína Ďurková
zapísala: Ing. Mariana Sneženková
V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 31.05.2017
Prílohy:
- Uznesenia z 12. zasadnutia OZ, prijaté a schválené dňa 22.02.2017
- Správa z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky nad Nitrou
v roku 2016
- Správa z kontroly evidovania a vybavovania sťažností a petícií doručených v roku 2016
- Správa z kontroly uplatňovania zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a vnútornom
audite za 2. polrok 2016
- Projekt „ Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia učební Základnej školy
Žabokreky nad Nitrou „
- Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre deti z eRka (detský tábor)
- Žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti z našej obce v CVČ v Partizánskom
- Obecný informačno-navigačný systém – ponuka
- Odpredaj multifunkčného ihriska – ponuka

