Z á p i s n i c a č. 3/2014
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa konalo 04. 06.
2014 o 18.00 hodine v kultúrnom dome
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Otakár Sneženka, starosta obce
Poslanci : Cyril Cabadaj, Bc. Evelína Hopková, Jozef Krajčovič,
Ing. Marian Omelka, Ing. Jozef Pilát, Oľga Púchovská, Radovan Košík
Ing. Zuzana Uvírová, Denisa Chrenková
Neprítomní: --Ďalší prítomní: Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce
Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce
PaedDr. Róbert Košík, PhD-riaditeľ ZŠ s MŠ v Žabokrekoch nad Nitrou
Návrh programu:
1/ Otvorenie
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesení
4/ Doporučenie zriadiť 3.triedu v materskej škole
5/ Žiadosť ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou o rozšírenie uznesenia č.6/2011-C.2
6/ Návrh VZN č.1/2014 o niektorých podmienkach držania psov v obci
7/ Návrh VZN č.2/2014 o výške mesačného príspevku -náklady na činnosť školského
klubu detí
8/ Návrh VZN č.3/2014 - o výške príspevku -úhrada nákladov v školskej jedálni
9/ Protokol hlavnej kontrolórky obce z kontroly aktuálnosti VZN
10/ Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2014
11/ Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení funkcie spoločný hlavný kontrolór podľa §18 b
Z.č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
12/ Informácie starostu obce
13/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Žabokreky nad Nitrou
za rok 2013
Správa nezávislého audítora k overeniu ročnej účtovnej závierky Obce Žabokreky nad
Nitrou
za rok 2013
Návrh záverečného účtu Obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2013
14/ Žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti navštevujúce CVČ Partizánske
15/ Návrh výšky platu starostu obce
16/ Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov OZ na obdobie rokov 2014 2018
17/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
18/ Upozornenie prokurátora, že obec nemá vydané VZN o spôsobe náhradného
zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
19/ Rôzne (Monitorovanie programového rozpočtu za obdobie január - marec 2014 )
20/ Interpelácie poslancov
21/ Diskusia
22/ Návrh uznesení
23/ Záver

K bodu 1/ Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/ otvoril starosta obce Ing. Otakár Sneženka,
ktorý zároveň, ako predsedajúci, všetkých prítomných privítal.
Na zasadnutí boli prítomní všetci deviati poslanci. Starosta konštatoval, že OZ je uznášania
schopné.
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, Oľga Púchovská, Cyril Cabadaj
- overovatelia zápisnice: Radovan Košík, Ing. Zuzana Uvírová
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.9 ; za 9, proti 0, zdr. 0
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia
Predložený návrh programu zasadnutia bol schválený.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
Schválený program rokovania
1/ Otvorenie
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesení
4/ Doporučenie zriadiť 3.triedu v materskej škole
5/ Žiadosť ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou o rozšírenie uznesenia č.6/2011-C.2
6/ Návrh VZN č.1/2014 o niektorých podmienkach držania psov v obci
7/ Návrh VZN č.2/2014 o výške mesačného príspevku -náklady na činnosť školského
klubu detí
8/ Návrh VZN č.3/2014 - o výške príspevku -úhrada nákladov v školskej jedálni
9/ Protokol hlavnej kontrolórky obce z kontroly aktuálnosti VZN
10/ Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2014
11/ Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení funkcie spoločný hlavný kontrolór podľa §18 b
Z.č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
12/ Informácie starostu obce
13/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Žabokreky nad Nitrou
za rok 2013
Správa nezávislého audítora k overeniu ročnej účtovnej závierky Obce Žabokreky nad
Nitrou
za rok 2013
Návrh záverečného účtu Obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2013
14/ Žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti navštevujúce CVČ Partizánske
15/ Návrh výšky platu starostu obce
16/ Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov OZ na obdobie rokov 2014 2018
17/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
18/ Upozornenie prokurátora, že obec nemá vydané VZN o spôsobe náhradného
zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
19/ Rôzne (Monitorovanie programového rozpočtu za obdobie január - marec 2014 )
20/ Interpelácie poslancov
21/ Diskusia

22/
23/

Návrh uznesení
Záver

K bodu 3/ Kontrola uznesení
Pani Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce Žabokreky nad Nitrou vykonala kontrolu
uznesení, prijatých tento rok na predchádzajúcich zasadnutiach, ale aj za rok 2013.
Konštatovala, že nie je splnené uznesenie - predaj pozemkov pánovi Petrovi Zelencovi a pani
Marcele Zelencovej, ktorí doposiaľ nepodpísali kúpnopredajnú zmluvu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 4/ Doporučenie zriadiť 3.triedu v materskej škole
Starosta obce informoval, že zo strany Komisie kultúry, mládeže a športu pri OZ vzišlo
doporučenie zriadiť 3. triedu v materskej škole. Odovzdal slovo riaditeľovi ZŠ s MŠ.
PaedDr. Róbert Košík, PhD - informoval obecné zastupiteľstvo, že všetky trojročné deti sú
umiestnené v MŠ. Neuspokojené žiadosti o umiestnenie sa týkajú detí mladších -cca 2 a 1/2ročných. Je ich asi desať. Závisí od rozhodnutia obecného zastupiteľstva, či chce zriadiť v
MŠ-le 3.triedu. Pretože s tým súvisia nemalé náklady.
Oľga Púchovská - viem, že už vlani bol problém umiestniť všetky deti. Dve až tri deti dali
rodičia do Partizánskeho. Na budúci rok bude detí viac. Ak im neumožníme chodiť do MŠ v
našej obci, dajú ich rodičia do Partizánskeho a môže sa stať, že do Partizánskeho budú chodiť
aj do
základnej školy. A nám deti v ZŠ ubudne. Chceme stavať bytovku - predpokladám, že tam
budú bývať mladé rodiny s deťmi. Mali by sme pre tieto rodiny s deťmi niečo spraviť.
Dosť detí v MŠ nespáva (sú v MŠ len do poludnia). Možnože prijať pani učiteľku na pol
úväzku.
Ing. Jozef Pilát - viem, že aj v Partizánskom berú deti od troch rokov. Vytvoriť 3. triedu v MŠ
je finančne nákladné - čo sa týka rozšírenia priestorov, ale aj prijatia novej pani učiteľky
(mzdové náklady, odvody...). A to v tohoročnom rozpočte nemáme schválené.
Ing. Zuzana Uvírová - Niektoré dva a pol ročné deti sú dosť vyspelé na to, aby išli do
kolektívu v materskej škole. Neuvažovali ste o zriadení nultého ročníka v základnej škole ?
PaedDr. Róbert Košík, PhD - nultý ročník sa zriaďuje pre deti zo sociálne slabých rodín. A
takýchto detí zas nie je toľko, aby sa ročník mohol vytvoriť. Novela školského zákona
sprísňuje požiadavky na počty detí.
Denisa Chrenková - treba si povedať, napríklad, že ak bude 10 - 15 dva a pol ročných detí,
vyhovieme rodičom a triedu vytvoríme.
PaedDr.Róbert Košík, PhD - umiestnenie detí do MŠ a starostlivosť o ne je službou pre
občanov. Umiestnenie menších detí je nadštandardom. Nemôžeme suplovať detské jasle. Deti
s plienkou
do materskej školy nemôžu ísť.
Neumiestnené deti sú aj preto, že hoci sú rodičia doma, chcú dieťa umiestniť do MŠ a tiež
rastie počet odkladov nástupu do ZŠ.
V prípade potreby vieme promptne reagovať a vytvoriť triedu v priestoroch školskej
družiny.
Jozef Krajčovič - do priestorov školskej družiny by sa mohli umiestniť deti, ktoré sú len
na dopoludnie (teda nespia v škôlke).
Bc. Evelína Hopková - vybudovanie tretej triedy v budove MŠ nie je už možné z
hygienických dôvodov?
Ing. Otakár Sneženka - navrhol zobrať žiadosť o vytvorenie 3.triedy na vedomie a poveriť
riaditeľa ZŠ s MŠ vypracovaním finančnej analýzy na vytvorenie 3. triedy v MŠ a analýzy

dočasného riešenia umiestnenia detí v priestoroch školskej družiny a poveriť ekonomickú
komisiu prípravou rozpočtového opatrenia, ktoré bude z uvedených analýz vychádzať.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 5/ Žiadosť ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou o rozšírenie uznesenia č.6/2011-C.2
Ing. Marian Omelka - vysvetlil, že ZŠ s MŠ má finančné prostriedky (na základe nájomnej
Zmluvy so Slovak Telekom-om, a.s.) z prenájmu strechy základnej školy. Jedná sa o sumu 4
000 € /rok.
Obecné zastupiteľstvo uznesením zaviazalo základnú školu použiť tieto finančné prostriedky
len
na kapitálové výdavky.
PaedDr. Róbert Košík, PhD - na kapitálové výdavky sa škole podarili získať financie z
fondov,
ale škole absentujú financie na opravy a údržby. Z týchto financií by sme
chceli opraviť kuchyňu
a školskú jedáleň.
Preto chceme požiadať, aby obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie, ktorým sa finančné
prostriedky získané z prenájmu strechy základnej školy v bežnom roku mohli čerpať na
opravu
a údržbu ZŠ s MŠ a na modernizáciu výchovno -vzdelávacieho procesu.
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 6/ Návrh VZN č.1/2014 o niektorých podmienkach držania psov v obci
Starosta obce pripomenul, že okresný prokurátor napadol naše VZN o držaní psov, z toho
dôvodu, že vyšla novela k zákonu o držaní psov a my sme na ňu nereagovali úpravou VZN.
Preto teraz predkladáme nový návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov v obci,
prijatím ktorého sa zároveň zruší to predchádzajúce VZN.
Predložený návrh VZN č.1/2014 bol schválený.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0 (nehlasoval Cyril Cabadaj)
K bodu 7/ Návrh VZN č.2/2014 o výške mesačného príspevku -náklady na činnosť
školského klubu detí
PaedDr. Róbert Košík, PhD - vysvetlil, že náklady na prevádzku školského klubu detí sa
neustále zvyšujú a dostatočne nepokrývajú požiadavky na kvalitný výchovno-vzdelávací
proces a rozvoj záujmových činností žiakov v školskom klube. Preto škola požaduje zvýšenie
terajšieho príspevku, ktorý je 2 € /mesiac/jeden žiak na sumu 4 € /mesiac/jeden žiak, a to od
1.9.2014.
Predložený návrh VZN č.2/2014 bol schválený.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 8/ Návrh VZN č.3/2014 - o výške príspevku -úhrada nákladov v školskej jedálni
PaedDr. Róbert Košík, PhD - vysvetlil, že náklady na prevádzku školskej jedálne narastajú a
to hlavne z dôvodu zvýšenia kvality stravy pre deti, resp. žiakov. Preto škola žiada o
schválenie zmeny výšky príspevkov od 1.9.2014, podľa predloženého návrhu VZN.
Predložený návrh VZN č.3/2014 bol schválený.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 9/ Protokol hlavnej kontrolórky obce z kontroly aktuálnosti VZN
Hlavná kontrolórka obce Žabokreky nad Nitrou informovala, že v súlade s Plánom kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2014 a poverenia obecného zastupiteľstva vykonala kontrolu aktuálnosti
platných VZN schválených za rok 2009 - 2013, zápisníc OZ a uznesení zo zasadnutia OZ za
roky 2009 - 2013.
Konštatuje, že nebolo zistené porušenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Ing. Zuzana Uvírová - pýtala sa hlavnej kontrolórky, prečo vypracovala Protokol a nie
Záznam, keďže neboli zistené žiadne porušenia zákona.
Žaneta Bartková - má za to, že keď sa nejedná o kontrolu finančných prostriedkov, resp.
kontrolu hospodárenia, môže mať vykonaný zápis názov Protokol...
Ing. Zuzana Uvírová – aj podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, v zmysle
ustanovenia § 13 ods. 7 ak sa kontrolou nezistí porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov alebo interných predpisov, vypracováva sa záznam o kontrole. Odporučila hlavnej
kontrolórke vypracovávať záznamy o kontrole, pokiaľ pri kontrole nezistí porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov
Obecné zastupiteľstvo vykonanú kontrolu berie na vedomie.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 10/ Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2014
Hlavná kontrolórka obce predložila návrh Plánu svojej kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014,
ktorý bol riadne zverejnený na úradnej tabuli obce.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh Plánu... schválilo.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0

K bodu 11/ Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení funkcie spoločný hlavný kontrolór
podľa §18 b Z.č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Hlavná kontrolórka obce Žaneta Bartková pripomenula, že okrem obce Žabokreky nad Nitrou
vykonáva kontrolnú činnosť aj pre obce Oslany a Skačany. Preto žiada obecné zastupiteľstvo
o schválenie Zmluvy o zriadení funkcie spoločný hlavný kontrolór pre obce Žabokreky nad
Nitrou, Oslany, Skačany a ešte Malé Uherce, ktoré jej pribudli len nedávno.
Bc. Evelína Hopková - zaujímala sa, ako sa bude evidovať napr. zakúpený notebook
pre kontrolórku týchto obcí (do inventáru ktorej obce sa zaeviduje) ?
Žaneta Bartková - vysvetlila, že každá zo zúčastnených obcí si dá do majetku 1/4-inu.
Predložený návrh Zmluvy...aj súhlas s kontrolnou činnosťou pre obec Malé Uherce boli
obecným zastupiteľstvom schválené.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 12/ Informácie starostu obce
- Informujem o tom, že od posledného zastupiteľstva sme sa ako regionálne ZMOS( včetne
primátora Mesta Partizánske ) stretli dvakrát. Spoločne sme riešili postup pri vypracovávaní
POH,
opäť separácia odpadu, a mnohé iné spoločné problémy.
- V rámci stretnutia starostov s vedúcimi pracovníkmi ÚPSVaR v Partizánskom sa riešili naši
nezamestnaní v hmotnej núdzi, resp. v každej obci - Dohodami medzi ÚPSVaR Partizánske
a obcami a následne medzi ÚPSVaR Partizánske a občanmi. Ku dňu 2.06.2014 máme v
našej
obci zamestnaných 27 nezamestnaných cez ÚPVSaR Partizánske na rôzne typy dohôd
(projektov).
- Na anonymný podnet sme mali v obci kontrolu zo Slovenskej inšpekcie životného
prostredia
v súvislosti s orezaním líp a gaštanov na dolnom cintoríne. Následne sme dostali kontrolu
zo Štátnej ochrany prírody na vyššie uvedené stromy. Na margo tohto prípadu len smutne
uvádzam, že 10 rokov som odtláčal orezávanie stromov na cintoríne, keď na petíciu

občanov
na vyrúbanie týchto líp ŠOP v zápise konštatovala, že stromy sú zdravé a teda nie vyrúbať,
ale
len orezať. Naši občania ma donútili prikročiť k tomuto kroku už aj z toho dôvodu, že tieto
stromy niekto navŕtaval a púšťal do nich rôzne kvapalné chemikálie, ktoré mali stromy
odstrániť,
čo konštatovala aj ŠOP. Teraz očakávam výsledok uvedenej kontroly. Neorežeš - zle je,
občania
ma išli križovať, že ich náhrobné kamene sú znečistené lepkavou hmotou. Po dlhých
rokoch som
rozhodol zasiahnúť orezaním - zle je a tak na mňa poslali SIŽP a ŠOP.
- Iste ste si všimli, že všetky okná na ZŠ sú vymenené za plastové z Dotácie MŠ SR vo výške
90 000 €.
- V súčasnej dobe mám na stole prichystaný projekt na Environmentálny fond na zateplenie
a fasádu budovy ZŠ vo výške 200 000 €.
- Podotýkam, že som podal aj kvázi miniprojekt na MF SR na 11 000 €, ktoré chce riaditeľ
školy
použiť na zakúpenie strojnotechnologického zariadenia kuchyne.
- Už trikrát som sa zúčastnil pojednávania na okresnom súde. Pripomínam, že bývalý
zástupca ZŠ
zažaloval obec a MŠ SR a chce súdne dosiahnúť údajnú neplatnosť výberového konania
na riaditeľa ZŠ.
- Informujem, že sme na obecnom úrade v priebehu asi dvoch týždňov mali tri sobáše.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 13/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Žabokreky
nad Nitrou za rok 2013
Správa nezávislého audítora k overeniu ročnej účtovnej závierky Obce Žabokreky nad
Nitrou
za rok 2013
Návrh záverečného účtu Obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2013
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Návrh záverečného účtu Obce Žabokreky
nad Nitrou za rok 2013 spolu so Stanoviskom hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu
obce za rok 2013 a Správou nezávislého audítora k overeniu účtovnej závierky obce za rok
2013.
Hlavná kontrolórka obce vo svojom Stanovisku... doporučuje schváliť celoročné
hospodárenie
bez výhrad.
Starosta obce navrhuje schváliť rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013 vo výške 42
670, 38 € takto:
rezervný fond 10%: 4 267,38 €
školský fond - prenájom Slovak Telekom,a s.: 4 000,00 €
Ostatné fondy obce: 34 403,00 €
Ing. Zuzana Uvírová- zaujímala sa, aké ostatné fondy má obec ? Pretože obec má zriadený iba
jeden peňažný fond – rezervný fond. Aby mohli byť uvedené finančné prostriedky zaradené
do rozpočtu obce, musia sa presunúť do rezervného fondu a o ich použití bude ďalej v prípade
potreby rozhodovať obecné zastupiteľstvo.
Žaneta Bartková - sú to peniaze z predchádzajúceho obdobia 2013 na financovanie bytoviek.

Ing. Zuzana Uvírová - navrhla do rezervného fondu presunúť čiastku 4 267,38 €+ 34 403,00€
a školský fond nechať 4 000,00 €
Návrh Ing. Zuzany Uvírovej bol schválený.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 14/ Žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti navštevujúce CVČ Partizánske
Starosta obce vysvetlil, že Mesto Partizánske poslalo žiadosť o poskytnutie dotácie pre dieťa
s trvalým pobytom v našej obci, ktoré navštevuje Centrum voľného času v Partizánskom.
vo výške 30 € za obdobie od 1.1.2014 do 30.06.2014.
Dotácia bola schválená v zmysle predloženej žiadosti Mesta Partizánske.
Hlasovanie: prít.9; za 7, proti 1 (Denisa Chrenková), zdr. 1 (Jozef Krajčovič)
K bodu 15/ Návrh výšky platu starostu obce
Ing. Marian Omelka, predseda ekonomickej komisie predložil návrh výšky platu starostu
obce.
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): 824 Eur a násobok
(určený zákonom č.154/2011 Z.z., podľa počtu obyvateľov): 1,98. Teda základný plat je: 824
€ x 1,98= 1631, 52 €. Ekonomická komisia navrhuje zvýšiť základný plat o 18 % z tejto
sumy, teda o 294,67 € . Výsledný plat bude : 1926 € / mesiac v hrubom.
Komisia navýšenie platu zdôvodňuje tým, že od 01.06.2014 bude starosta obce ako zadávateľ
prác zamestnávať v obci občanov v hmotnej núdzi, ktorých určil ÚPSVaR Partizánske pre
obec Žabokreky nad Nitrou.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo.
Hlasovanie: prít.9; za 8, proti 0, zdr. 1 ( Bc. Evelína Hopková)
K bodu 16/ Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov OZ na obdobie
rokov 2014 - 2018
Podľa zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov obecné zastupiteľstvo v dostatočnom predstihu určí počet volebných obvodov v
obci a počet volených poslancov na ďalšie volebné obdobie.
Starosta obce navrhuje jeden volebný obvod pre celú obec a počet poslancov obce Žabokreky
nad Nitrou pre volebné obdobie 2014 - 2018: 9
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0

K bodu 17/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce - úväzokna celé funkčné obdobie 2014 - 2018 a to najneskôr 90 dní pred voľbami. Nakoľko k
dnešnému dňu nie je ešte vyhlásený termín volieb do orgánov samosprávy obcí, robíme tak v
dostatočnom predstihu.
Starosta obce navrhuje rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok na celé funkčné
obdobie.
Predložený návrh bol schválený.

Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 18/ Upozornenie prokurátora, že obec nemá vydané VZN o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp
Starosta obce informoval poslancov, že nemáme prijaté všeobecne záväzné nariadenie (VZN)
obce o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp, na čo nás upozornil okresný prokurátor.
Obecné zastupiteľstvo zobralo upozornenie prokurátora ne vedomie a poverilo starostu obce
prípravou návrhu spomínaných VZN.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 19/ Rôzne (Monitorovanie programového rozpočtu za obdobie január - marec
2014 )
Starosta obce oboznámil poslancov s povinnosťou obce monitorovať programový rozpočet.
Materiál máte k dispozícii.
Ing. Zuzana Uvírová - vysvetlila, že v zmysle novely zákona č. 548/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy obce do 2000 obyvateľov už nemusia robiť Programový
rozpočet, ale neuplatňovanie Programového rozpočtu musia schváliť poslanci obecného
zastupiteľstva.
Podujala sa pripraviť návrh uznesenia k tejto záležitosti.
K bodom 20/ Interpelácie poslancov , 21/ Diskusia
Jozef Krajčovič - navrhol zabezpečiť ozvučenie v novom Dome smútku. Pri väčších
pohreboch, ako boli naposledy, nie je vôbec nič z hovoreného slova počuť.
Bc. Evelína Hopková - informovala sa, či výstavba bytoviek je už schválená? Kde budú stáť ?
- viem, že sme schvaľovali rozpočet na výstavbu
Ing. Otakár Sneženka - prebehlo už verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu,
z SPP už máme " palivovku " - dohodu na dodávku plynu
Ing. Jozef Pilát - osadenie, umiestnenie bytovky je súčasťou územného konania, na ktoré sú
pozvaní
všetci zainteresovaní
Ing. Zuzana Uvírová - bytovku staviame zo svojich alebo z peňazí z fondu rozvoja bývania ?
- prečo poslanci neschvaľovali miesto výstavby bytovky?
Bc. Evelína Hopková - pýtala sa, kto schválil výstavbu bytovky? A kde by mala stáť?
- poznamenala, že obecné zastupiteľstvo schválilo v rozpočte finančné
prostriedky na výstavbu bytovky, ale neschválilo doteraz jej samotnú
realizáciu.
Ing. Jozef Pilát – staviame zo svojich. Vieme postaviť hrubú stavbu, bez úveru. Osadenie,
umiestnenie bytovky je súčasťou územného konania, na ktoré sú pozvaní všetci
zainteresovaní a o umiestnení stavby rozhoduje stavebný úrad.
Oľga Púchovská - informovala o stretnutí s arch. Minarovičom, ktorý rieši návrh územného
plánu
obce. Štúdia bude zverejnená.

K bodu 22/ Návrh uznesení
Návrhová komisia pripravila návrhy uznesení.

K bodu 23/ Záver
Program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce rokovanie ukončil, poďakoval poslancom
za účasť a poprial príjemný zvyšok večera.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Zuzana Uvírová
Radovan Košík

zapísala: Ing. Mariana Sneženková

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 12.06.2014

Ing. Otakár Sneženka
starosta obce

