Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,
ktoré sa konalo
24.06.2015 o 18.00 hodine v kultúrnom dome
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Otakár Sneženka, starosta obce
Poslanci : Ing. Katarína Ďurková, Marián Kozinka, Jozef Krajčovič,
Ing. Marian Omelka, Ing. Jozef Pilát, Jozef Rušin, Ing. Gabriel
Šuranyi.
Neprítomní: Jozef Korec , Viliam Palák
Ďalší prítomní: Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce
Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce
Mgr. Viera Maďarová, zástupca IRIS-IV, n.o. Skačany - hosť
Návrh programu:
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Informácia o možnosti poskytovania sociálnych služieb – denný stacionár (IRIS-IV,n.o.)
4/ Kontrola uznesení
5/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu Záverečného účtu Obce Žabokreky nad
Nitrou
za rok 2014
Návrh záverečného účtu Obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2014
6/ Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2015
7/ Rôzne (Ukončenie prác na rekonštrukcii budov ZŠ, ŠKJ, telocvičňa, ŠFRB, Informácia
o projektových prácach -MŠ, Medzinárodné stretnutie obcí Žab... v našej obci-dotácia z
VÚC)
8/ Diskusia – interpelácie poslancov
9/ Návrh uznesení
10/ 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 siedmi poslanci. Starosta konštatoval, že OZ je uznášania
schopné.
Zasadnutia sa nezúčastnili poslanci Jozef Korec a Viliam Palák.
K bodu 2/ Návrh na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
Ing. Otakár Sneženka navrhol
- zapisovateľ : Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce
- návrhová komisia: Jozef Krajčovič, Ing. Katarína Ďurková, Ing. Gabriel Šuranyi
- overovatelia zápisnice: Marián Kozinka, Jozef Rušin
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.7 ; za 7, proti 0, zdr. 0
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia.
Predložený návrh programu rokovania bol schválený.
Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0

Schválený program rokovania
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Informácia o možnosti poskytovania sociálnych služieb – denný stacionár (IRIS-IV,n.o.)
4/ Kontrola uznesení
5/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu Záverečného účtu Obce Žabokreky nad
Nitrou
za rok 2014
Návrh záverečného účtu Obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2014
6/ Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2015
7/ Rôzne (Ukončenie prác na rekonštrukcii budov ZŠ, ŠKJ, telocvičňa, ŠFRB, Informácia
o projektových prácach -MŠ, Medzinárodné stretnutie obcí Žab... v našej obci-dotácia z
VÚC)
8/ Diskusia – interpelácie poslancov
9/ Návrh uznesení
10/ Záver
K bodu 3/ Informácia o možnosti poskytovania sociálnych služieb – denný stacionár
(IRIS-IV,n.o.)
Starosta obce prečítal informáciu – ponuku neziskovej organizácie IRIS-IV Skačany na
vytvorenie denného stacionára pre našich seniorov, ktorí by prejavili záujem. S touto
informáciou sme oboznámili aj predsedníčku Jednoty dôchodcov v našej obci .
Starosta odovzdal slovo Mgr. Viere Maďarovej, štatutárnej zástupkyni neziskovej organizácie
IRIS-IV, ktorá poskytuje sociálne služby v Skačanoch.
Pani Maďarová vysvetlila, že denný stacionár je opatrovateľská služba s denným pobytom,
poskytovaná seniorom, ktorí žijú sami alebo i s rodinou, ktorá však počas dňa odchádza do
práce.
Seniori sa môžu takto spolu stretnúť, porozprávať sa a je tu aj možnosť stravovania sa za
veľmi priaznivú cenu. Môžu tu absolvovať terapeutické činnosti, pohybové cvičenia, nácvik
pamäťových schopností, hygienický dohľad (pedikúra, manikúra, holenie), rôzne záujmové
činnosti. Služby
v dennom stacionári sú prispôsobované potrebám klientov s
dôrazom na posilnenie zručností, prirodzených vzťahov, kontaktov, samostatnosti.
Spočiatku uvažujeme nad počtom 12 klientov, minimálny počet klientov je 6.
Ing. Gabriel Šuranyi – aké náklady predpokladáte pre klienta, a aké náklady pre obec
Mgr. Viera Maďarová – výška poplatku závisí od výšky prenájmu obecných priestorov. Pre
obec
náklady spočívajú v prípadnej úprave prenajímaných priestorov
a v poplatkoch za vypracovanie sociálnych a zdravotných posudkov
všetkých klientov. Klienti by uhrádzali sumu cca 1,50-2 €/ deň
(strava).
Jozef Krajčovič - aký veľký priestor (aká výmera ) stacionára je potrebný ?
Mgr. Viera Maďarová – cca 30 m² pre 15 klientov
Ing. Otakár Sneženka - zvažovali sme dve alternatívy na vytvorenie denného stacionára.
Jedna možnosť – v budove obecného úradu – na prízemí (kde bola hudobná). Problém je,
že k dispozícií nie je kuchyňa a WC je na poschodí. Druhá možnosť – v kultúrnom dome –
dolu
v klube dôchodcov. Kuchynka je k dispozícií, ale veľa schodov (aj do
kultúrneho domu, aj dolu
do klubu) a WC je na poschodí.
Žaneta Bartková – v zdravotnom stredisku by sa priestor nenašiel ?
Ing. Otakár Sneženka – možno priestor, kde mala pani Cabadajová predajňu textilu. Ale sú to
malé priestory a navyše bez okien.

Ing. Marian Omelka – je podmienkou bezbariérový prístup ?
Mgr. Viera Maďarová – nie, nie je to podmienka zo zákona, ale bezbariérový prístup by bol
najvhodnejší. Vítaná by bola terasa, kde si klienti môžu posedieť na čerstvom vzduchu.
Máme
k dispozícií aj „schodolez“ (preprava po schodoch), ale naše skúsenosti sú
také, že klienti sa tejto prepravy boja.
Ing. Jozef Pilát – navrhujem, aby sme o predloženom návrhu najskôr porozmýšľali,
porozprávali sa s našimi dôchodcami, zistili, či by o uvedený denný stacionár bol v našej obci
záujem a popri tom môžeme hľadať vhodné priestory na jeho prípadné vytvorenie.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu Mgr. Viery Maďarovej o možnosti vytvorenia
denného stacionára v našej obci na vedomie a poveruje sociálnu komisiu pri OZ vytipovaním
vhodných priestorov na vytvorenie denného stacionára.
Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 4/ Kontrola uznesení
Pani Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce Žabokreky nad Nitrou vykonala kontrolu
uznesení, prijatých na predchádzajúcom zasadnutí. Konštatovala, že všetky uznesenia zo dňa
22.04.2015
sú splnené.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení.
Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 5/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu Záverečného účtu Obce
Žabokreky nad Nitrou za rok 2014
Návrh záverečného účtu Obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2014
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Návrh záverečného účtu Obce Žabokreky
nad Nitrou za rok 2014 spolu so Stanoviskom hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu
obce za rok 2014
Hlavná kontrolórka obce vo svojom Stanovisku... doporučuje schváliť celoročné
hospodárenie
bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu
Záverečného účtu za rok 2014 a schválilo celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez
výhrad.
Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 6/ Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2015
Hlavná kontrolórka obce predložila návrh Plánu svojej kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015,
ktorý bol riadne zverejnený na úradnej tabuli obce.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh Plánu... schválilo.
Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 7/ Rôzne (Ukončenie prác na rekonštrukcii budov ZŠ, ŠKJ, telocvičňa, ŠFRB,
Informácia o projektových prácach -MŠ, Medzinárodné stretnutie obcí Žab... v našej
obci-dotácia z VÚC)
Starosta obce informoval -že práce na rekonštrukcii budov základná škola, telocvičňa a
školská jedáleň boli ukončené. Na stavebný úrad boli dodané všetky potrebné doklady a
čakáme na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
 projektová dokumentácia na rekonštrukciu materskej školy je pripravená a požiadali
sme
o vydanie stavebného povolenia,
 podali sme žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) o poskytnutie dotácie

na výstavbu bytového domu -6 b.j. Uspeli sme. Bol som vyzvaný na podpis dotačnej
zmluvy
s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky a zmluvy
o úvere so ŠFRB.
- medzinárodné stretnutie obcí, ktorých názov začína na Žab... sa tento rok koná v našej
obci
dňa 22.08.2015 (sobota). Zástupcovia obcí z Českej republiky prídu v piatok podvečer.
V súvislosti s touto akciou sme požiadali VÚC Trenčín o poskytnutie dotácie na toto
medzinárodné stretnutie. Z Trenčianskeho samosprávneho kraja nám bola poskytnutá dotácia
vo výške 800 € .
Niektoré veci máme už pripravené a zaistené. V polovici júla sa spolu stretneme, aby sme
do detailov prebrali všetky záležitosti k tejto akcii.
K bodu 8/ Diskusia – interpelácie poslancov
--K bodu 9/ Návrh uznesení
Návrhová komisia pripravila návrhy uznesení.
K bodu 10/ 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:
Marián Kozinka

Jozef Rušin

zapísala: Ing. Mariana Sneženková

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 26.06.2015

