Z á p i s n i c a č. 4/2013
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,
ktoré sa konalo
04.09.2013 o 18.00 hodine v kultúrnom dome.
__________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Otakár Sneženka, starosta obce
Poslanci : Bc. Evelína Hopková, Denisa Chrenková, Jozef Krajčovič,
Ing. Marian Omelka, Oľga Púchovská, Ing. Zuzana Uvírová
Neprítomní: Cyril Cabadaj, Radovan Košík, Ing. Jozef Pilát
Ďalší prítomní: Ing. Jozef Baránik, hlavný kontrolór obce
Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce
Návrh programu:
1/ Otvorenie
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesení
4/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
5/ Správa o činnosti starostu obce
6/ Návrh uznesenia + návrh KZ - predaj nehnuteľnosti Ing. arch. M. Minarovičovi
7/ Návrh uznesenia + návrh NZ - prenájom domu súp.č.163 M. Miklovičovej
8/ Návrh VZN č.2/2013 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ
9/ Návrh VZN č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
10/ Žiadosť o prenájom priestoru v budove zdravotného strediska - predaj textilu
11/ Žiadosť inštalácie optického kábla do siete internet
12/ Žiadosť o vybudovanie detského ihriska
13/ Rôzne ( Základná umelecká škola - porovnanie výdavkov...)
14 / Interpelácie poslancov
15/ Diskusia
16/ Návrh uznesení
17/ Záver
K bodu 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 šesť. Svoju neúčasť ospravedlnili
pán Cyril Cabadaj, pán Radovan Košík a Ing. Jozef Pilát
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: Jozef Krajčovič, Bc. Evelína Hopková, Ing. Zuzana Uvírová
- overovatelia zápisnice: Denisa Chrenková, Oľga Púchovská
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.6 ; za 6, proti 0, zdr. 0

Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia.
Predložený návrh programu rokovania bol schválený.
Hlasovanie: prít 6; za 6, proti 0, zdr.0
Schválený program rokovania
1/ Otvorenie
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesení
4/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
5/ Správa o činnosti starostu obce
6/ Návrh uznesenia + návrh KZ - predaj nehnuteľnosti Ing. arch. M. Minarovičovi
7/ Návrh uznesenia + návrh NZ - prenájom domu súp.č.163 M. Miklovičovej
8/ Návrh VZN č.2/2013 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ
9/ Návrh VZN č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
10/ Žiadosť o prenájom priestoru v budove zdravotného strediska - predaj textilu
11/ Žiadosť inštalácie optického kábla do siete internet
12/ Žiadosť o vybudovanie detského ihriska
13/ Rôzne ( Základná umelecká škola - porovnanie výdavkov...)
14 / Interpelácie poslancov
15/ Diskusia
16/ Návrh uznesení
17/ Záver
K bodu 3/ Kontrola uznesení
Ing. Jozef Baránik vykonal kontrolu uznesení, prijatých na predchádzajúcom (júlovom)
zasadnutí OZ.
Ing. Zuzana Uvírová - zaujímala sa, či sa už uskutočnila schválená oprava sôch v obci
- čo sa týka financií na opravu - starosta má vo svojej kompetencií
možnosť
presunúť financie do určitej výšky z jednej položky na druhú.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení.
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 4/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Ing. Jozef Baránik predložil správu o kontrolnej činnosti, ktorú vykonal od júla 2013 do
dnešného zasadnutia OZ.
Ing. Zuzana Uvírová - vyzvala hlavného kontrolóra obce, aby Správu o kontrolnej činnosti
(písomný materiál) predkladal v dostatočnom predstihu.
Bc. Evelína Hopková - požiadala kontrolóra o písanie vysvetliviek k tabuľkám
Obecné zastupiteľstvo berie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
vedomie.
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 5/ Správa o činnosti starostu obce
- Začiatkom júla 2013 boli starostom obce a sociálnou komisiou prijaté na obecnom úrade
deti
narodené v roku 2012 a ich rodičia. Bol prevedený zápis do pamätnej knihy obce a

pripravený
krátky program.
- Informujem, že sochy sv Floriána a sv. Jána Nepomuckého sú zrekonštruované vrátane kríža
pamätník k 1. svetovej vojne.
- Oznamujem, že nový Dom smútku je plne k dispozícií verejnosti aj s namontovaným a
funkčným
chladiacim boxom. Tzn., že v prípade pochovávania na novom cintoríne, budú všetky
pohrebné
obrady odbavované v novom Dome smútku.
- Konalo sa valné zhromaždenie spoloč. BORINA, s.r.o. Dostali sme čiastku 3 576,26 € percentuálny zisk pre našu obec ako akcionára za rok 2012.
- V bode Rôzne je materiál o pobočkách základnej umeleckej školy (ZUŠ) v obciach, kde
pobočky
existujú. Z iniciatívy bošianskeho starostu sa stretli starostovia obcí týchto pobočiek:
Brodzany,
Chynorany, Žabokreky n/N a Bošany. Z predloženého materiálu je zrejmé, že obec Bošany,
ktorá
zastrešuje ZUŠ mieni od nás - pobočiek už na rok 2013 pýtať peniaze na platy učiteľov,
pretože
štátne normatívy nepostačujú.
- Z príležitosti 69. výročia SNP sme spolu s organizáciou Zväzu protifašistických
bojovníkov
v našej obci položili k pamätníkom 2. ale i 1. svetovej vojny kytice kvetov.
- Šesťčlenná delegácia z našej obce sa zúčastnila 11. ročníka stretnutia žaboobcí zo SR a
ČR
v obci Žabeň - okres Frýdek- Místek. V tomto roku sa počet týchto obcí rozrástol o obec
Žabia
Wola z Poľska. Na budúci rok bude stretnutie v Žabovřeskoch nad Ohří (ČR).
- Navštívil ma volebný tím kandidáta na župana pána Jaroslava Bašku. Pán Jaroslav Baška
navštívi našu obec v sobotu 7.9.2013 o 11.30 hod. pred kultúrnym domom. Sprevádzať ho
budú
kandidáti na poslancov do VÚC: Mária Janíková, Iveta Randziaková, Jozef Božik a Erich
Dvonč.
- Informujem, že pán arch. Marián Minarovič, s ktorým som sa stretol viackrát pracuje
na podkladoch súvisiacich s textovou časťou územného plánu obce.
- Už 5-krát som bol pozvaný na políciu v súvislosti s krádežou v novom Dome smútku.
Obecné zastupiteľstvo predloženú správu starostu obce berie na vedomie.
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 6/ Návrh uznesenia + návrh KZ - predaj nehnuteľnosti Ing. arch. M.
Minarovičovi
Starosta obce predložil návrh uznesenia a návrh kúpnej zmluvy týkajúce sa predaja pozemku
Ing. arch. Minarovičovi.
Ing. Zuzana Uvírová - upozornila na dodržanie časovej postupnosti: najskôr kupujúci vyplatí
všetky
náležitosti podľa KZ a až potom predložiť KZ na zápis do katastra
nehnuteľností.
- navrhuje doplniť kúpnu zmluvu o klauzulu penalizácie, v prípade
neuhradenia platieb v stanovenej lehote.

- upozornila na vloženie klauzuly penalizácie aj do nájomných zmlúv
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený návrh uznesenia o predaji nehnuteľnosti a
schválilo predložený návrh kúpnej zmluvy vrátane pripomienok Ing. Zuzany Uvírovej.
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 7/ Návrh uznesenia + návrh NZ - prenájom domu súp.č.163 M. Miklovičovej
Starosta obce predložil návrh uznesenia a návrh nájomnej zmluvy týkajúce sa prenájmu
rodinného domu súp.č.163 Márii Miklovičovej.
Predložený návrh uznesenia a predložený návrh nájomnej zmluvy vrátane zapracovania
pripomienky Ing. Zuzany Uvírovej o penalizácii v prípade neuhradenia v stanovenej lehote
boli schválené.
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr.0
K bodu 8/ Návrh VZN č.2/2013 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ
Starosta obce k predloženému návrhu VZN vysvetlil, že výška mesačného príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ sa nemení, zmena je len v textovom znení (z dôvodu
spresnenia výkladu)
a oproti pôvodnému VZN vypadol bod, ktorý limitoval výšku príspevku ( príspevok nesmel
presiahnuť 15% sumy životného minima na jedno dieťa - toto už neplatí).
Predložený návrh VZN č. 2/2013 bol schválený.
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr.0
K bodu 9/ Návrh VZN č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
K predloženému návrhu VZN starosta obce vysvetlil, že výška poplatku za odvoz TKO sa
nemení, dopĺňajú sa dva body v súvislosti s vrátením časti poplatku (napr. pri úmrtí občana).
Ing. Zuzana Uvírová - navrhla doplniť v čl. 10 , že kontrolu dodržiavania tohto VZN
vykonáva aj hlavný kontrolór obce
Bc. Evelína Hopková - navrhuje do čl.9 v bode 5 doplniť text : "...písomne požiadať do 3
mesiacov
od vzniku skutočnosti, ktorá zakladá tento právny stav..."
Predložený návrh VZN vrátane pripomienok Ing. Zuzany Uvírovej a Bc. Evelíny Hopkovej
bol schválený.
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr.0
K bodu 10/ Žiadosť o prenájom priestoru v budove zdravotného strediska - predaj
textilu
Starosta obce predložil žiadosť pani Jany Kutajovej o prenájom priestoru v budove
zdravotného strediska za účelom predaja textilu. Jedná sa o tie isté priestory (dve miestnosti ),
kde predávala textil pani Cabadajová.
Ing. Zuzana Uvírová - zaujímala sa, či má obec schválené VZN alebo nejakú smernicu v
súvislosti
s prenájmom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku. Ak nie,
bolo by
dobré takýto materiál pripraviť.
Žiadosť pani Jany Kutajovej o prenájom priestoru v zdravotnom stredisku bola schválená.
Hlasovanie: prít.6; za 5, proti 0, zdr.1 (Ing. Zuzana Uvírová)
K bodu 11/

Žiadosť inštalácie optického kábla do siete internet

Starosta obce prečítal žiadosť pána Dušana Lackoviča o povolenie umiestnenia optického
kábla
na miestny rozhlas v našej obci.
Ing. Marian Omelka - požaduje, aby žiadateľ predložil nejaké referencie z inej obce, kde to
už
funguje. Jednoznačne túto žiadosť treba rozšíriť o bližšie vysvetlenie.
Bc. Evelína Hopková - bolo by potrebné podrobnejšie vysvetlenie, či by to pre obec bolo
výhodné.
-navrhuje vyzvať žiadateľa na podanie podrobnejšej žiadosti s
technickým
vysvetlením a navrhnúť mu osobnú účasť na zasadnutí.
Ing. Jozef Baránik - býva zvykom, keď je takáto odborná ponuka, že žiadateľ príde na
zasadnutie
a laicky vysvetlí podrobnosti svojej žiadosti a zodpovie prípadné otázky.
Obecné zastupiteľstvo predloženú žiadosť pána Lackoviča berie na vedomie.
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 12/ Žiadosť o vybudovanie detského ihriska
Starosta obce prečítal žiadosť občanov obce - hlavne mamičiek o zriadenie detského ihriska v
obci.
Navrhujú aj prípadné umiestnenie: v priestoroch školského areálu (vedľa bývalého kúpaliska)
alebo medzi kultúrnym domom a materskou školou.
Ing. Otakár Sneženka - konštatoval, že už s riaditeľom ZŠ s MŠ uvažovali o zriadení detského
ihriska v škole. Uvažoval aj o sprístupnení detského ihriska v MŠ, ale
to by nebolo možné z hygienických aj z bezpečnostných dôvodov.
- priestor medzi kultúrnym domom a materskou školou nepatrí celý
obci, je
cirkevný, okrem toho je pri miestnej komunikácii, kde je pohyb áut.
Ing. Zuzana Uvírová - podporovala som myšlienku zriadenia detského ihriska už v minulosti,
len
nikdy sa na to peniaze nenašli. Aj teraz súhlasím so zriadením
detského
ihriska a s vyčlenením finančnej čiastky na tento účel.
Bc. Evelína Hopková - súhlasí s presunom financií na realizáciu detského ihriska.
Oľga Púchovská - či to ihrisko uchránime pred vandalmi.
- nebol by na detské ihrisko vhodný aj parčík - pri pamätníku 1. svetovej
vojny ?
Ing. Zuzana Uvírová - je to príliš blízko hlavnej cesty
- vhodnejšie by to bolo predsa len pri multifunčnom ihrisku v školskom
areáli,
pretože blízko je bytovka a obyvatelia vidia z okien na ihrisko.
Prípadne
to ešte viac osvetliť a oplotiť.
Jozef Krajčovič - súhlasí s priestorom v školskom areáli. Veď sa môže oplotiť a na plot sa dá
tabuľka do koľko kilogramov majú hojdačky nosnosť.
Obecné zastupiteľstvo udelilo slovo aj prítomným občanom, ktorí sa chceli k tejto veci
vyjadriť.
Mária Ovsianková - navrhuje priestor medzi materskou školou a kultúrnym domom
Veď aj keď pozemok nie je obecný, čože príde cirkev hojdačky vytrhať ?

V školskom areáli sú poobede družinári -aj väčšie deti - ktoré budú
chodiť
na detské ihrisko.
Katarína Kardianová - je otupné voziť sa po tých istých uliciach niekoľkokrát denne, hlavne
keď
po nich doslova "lietajú " autá. Na detskom ihrisku sa deti zahrajú a
my
mamičky sa môžeme porozprávať, vymeniť si skúsenosti. A v
školskom
areáli by to bolo z hľadiska dopravy bezpečnejšie.
Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce prerokovať túto žiadosť s riaditeľom základnej
školy
a uložilo finančnej komisii zistiť finančné prostriedky a vypracovať predbežné
náklady.
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 13/ Rôzne ( Základná umelecká škola - porovnanie výdavkov...)
Starosta obce informoval, že Obec Bošany je zriaďovateľom základnej umeleckej školy
(ZUŠ), ktorá má pobočky v Žabokrekoch n/N, Chynoranoch a Brodzanoch.
Obec Bošany žiada od nás finančné prostriedky na mzdy učiteľov ZUŠ s odôvodnením, že
normatív zo štátu tieto nepokryje. Čiastka, ktorú požadujú od našej obce je 7 244,56 € na rok
2013.
Ing. Marian Omelka - uvedená čiastka vôbec nie je zanedbateľná a nie je možné len tak
poslať
na účet toľko peňazí (hlavne keď nie sú rozpočtované).
- z materiálu nie je zrejmé či tu učitelia majú plné úväzky, či sú skutočne
vyťažení
Ing. Zuzana Uvírová - Podľa čoho je prerozdelený ten normatív ? Na počet obyvateľov
alebo na počet žiakov ?
- Ak z poskytovaných financií nepokryjú výdavky, nech zredukujú
pobočky.
Oľga Púchovská - nevidím dôvod skladať sa na plat učiteľov ZUŠ-ky.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Porovnanie výdavkov ZUŠ v Bošanoch s rozpočtom
na rok 2013 a normatívom 2013.
Hlasovanie: prít.6; za 6, 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.
Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice
K bodu 17/ Záver
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou bol vyčerpaný,
starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Otakár Sneženka
starosta obce
Overovatelia zápisnice:

Denisa Chrenková
Oľga Púchovská
zapísala: Ing. Mariana Sneženková

