Z á p i s n i c a č. 4/2014
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa konalo 03. 09.
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/ Finančná analýza vytvorenia 3. triedy v materskej škole + stanovisko ekonomickej
komisie
5/ Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2014
6/ Záznam o výsledku z následnej finančnej kontroly-dokladová inventarizácia účtov ZŠ s
MŠ
7/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly – pokladničné a bankové operácie ZŠ s
MŠ
8/ Informácie starostu obce
9/ Návrh VZN č.4/2014- o zneškodňovaní obsahu žúmp
10/ Návrh VZN č.5/2014 - o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
11/ Rôzne
12/ Interpelácie poslancov
13/ Diskusia
14/ Návrh uznesení
15/ 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, Bc. Evelína Hopková
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
K bodu 3/ Kontrola uznesení
Pani Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce Žabokreky nad Nitrou vykonala kontrolu
uznesení, prijatých na predchádzajúcom zasadnutí. Konštatovala splnenie uznesení, stále však
nie je splnené uznesenie z roku 2013 - 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
Ing. Zuzana Uvírová – zaujímala sa, z akého dôvodu nie je uznesenie splnené.
Ing. Otakár Sneženka – vysvetlil, že pána Zelenca niekoľkokrát oslovil a pripomenul mu, že
obec dala spraviť znalecký posudok a kúpnu zmluvu. Zmluva je pripravená, aby ju aj s pani
Zelencovou prišli podpísať.
Pán Zelenec odpovedal, že podpísanie zmluvy viazne na finančných prostriedkoch.
K bodu 4/ Finančná analýza vytvorenia 3. triedy v materskej škole + stanovisko
ekonomickej komisie
Starosta obce odovzdal slovo riaditeľovi ZŠ s MŠ.
PaedDr. Róbert Košík, PhD – vysvetlil, že sa snažili pripraviť čo najlepšiu analýzu
potrebných finančných prostriedkov, ale nie je to celkom možné bez projektanta. Pretože, aby
analýza bola komplexná, potrebovali by sme vedieť, koľko by stála projektová dokumentácia.
Približný odhad nákladov na trvalé vytvorenie 3. triedy v MŠ-uzatvorenie terasy na
1.poschodí ( úprava budovy, vybavenie triedy,vybavenie spálne, vybavenie na stravovanie) je
19 025 €. Predpokladané mzdové náklady vo výške 2 061,09 €/mesiac. Predpokladané
prevádzkové náklady vo výške 29 €/mesiac.
2. alternatíva – dočasné otvorenie 3. triedy v budove školského klubu detí.
Predpokladaná výška nákladov na vytvorenie dočasnej triedy je 1 300 €.
Predpokladané mzdové náklady vo výške 389,33 €/mesiac.
Predpokladané prevádzkové náklady vo výške 9,50 € /mesiac.
Napríklad je potrebné prerobiť sociálne zariadenia. Pretože nemôžu byť spoločné pre deti MŠ
a stravníkov školskej jedálne.
Podľa demografického vývoja je predpokladaný mierny nárast narodených detí. Ale všetky
deti
od 3 rokov sú prijaté do našej materskej školy. Je asi 8 detí, ktoré majú podané
žiadosti a nie sú prijaté, ale všetky sú mladšie ako tri roky.
Momentálne základnú školu trápi havarijný stav školskej kuchyne. Mnohé spotrebiče sú 40ročné a postupne odchádzajú. Jedná sa o veľké a dôležité spotrebiče v kuchyni, ktorých
odstavenie môže vážne ohroziť, až odstaviť prevádzku stravovania. Je tiež potrebné dokúpiť
antibakteriálne drezy a skrinky na riady.
Ing. Zuzana Uvírová – zaujímala sa, či je na rekonštrukciu školskej jedálne vypracovaný
nejaký projekt, a aké spotrebiče sú do kuchyne najnutnejšie.
PaedDr. Róbert Košík, PhD – projekt nie je. Riešime to svojpomocne ako opravu
- potrebujeme hlavne tri stroje: konvektomat (cena cca 5 000 – 6 000€), kuchynský robot
(cena cca 3 500 – 4 000 €) kombinovaný sporák s veľkými horákmi (cena cca 2 000 €)
Ing. Jozef Pilát – konštatoval, že havarijný stav školskej kuchyne je vážna vec, ale obec má
rozpracované aj ďalšie veci, ako napr. výstavba bytového domu, kde treba počítať s nemalými
financiami.
Bc. Evelína Hopková – výstavba bytovky môže počkať, ale havarijný stav v školskej kuchyni

nie.
-ak obec nemí prostriedky v rozpočte, prečo nezobrať úver, a nie čakať,
kým sa niekomu niečo stane alebo sa deti nebudú môcť stravovať.
Ing. Otakár Sneženka – musíme opatrne narábať s financiami, pretože na výmenu okien na
budove základnej školy sme žiadali 106 800 €, ale z ministerstva sme dostali sme len 90 000
€ s tým, že žiadateľov je veľa a financií málo. Takže 16 800 € sme ešte dlžný firme, ktorá
okná vymieňala.
Nevieme, či dostaneme doplatené z ministerstva alebo to budeme musieť uhradiť zo svojich.
V tejto chvíli máme podaný projekt (žiadosť o financie) na zateplenie budovy školy. Ak sa
nám podarí dotáciu získať, môžeme očakávať, že obec bude musieť spolufinancovať
zateplenie.
Oľga Púchovská – havarijný stav školskej kuchyne je iste vážna vec, ale aj vytvorenie 3.
triedy
v MŠ je dôležité. Viem, že asi 6 detí prihlásili rodičia do Partizánskeho alebo
do inej obce (pretože u nás ich do MŠ neprijali). A keď začnú chodiť do MŠ v inom meste,
môže sa ľahko stať, že v inom meste budú neskôr chodiť aj do základnej školy. A naša
základná škola príde o deti. Ak bude málo detí v našej materskej škole, potom bude málo detí
aj v našej základnej škole. A potom, možno, už nebude potrebná ani školská kuchyňa. Veď
ten havarijný stav sa nestal zo dňa na deň. Určite už
v minulých rokoch boli
elektrospotrebiče v zlom stave. Prečo sa to neriešilo už v minulých rokoch?
Tak navrhujem -teraz riešme havarijný stav kuchyne s tým, že v budúcnosti treba riešiť aj 3.
triedu v materskej škole.
PaedDr. Róbert Košík, PhD - havarijný stav kuchynských spotrebičov sa riešil aj v minulosti.
Ale škola si to chcela riešiť sama – získaním financií z ministerstva, z fondov, z lotérií,
hľadali sme externé zdroje. Podali sme projekty (žiadosti), fotografie. Bohužiaľ, financie sme
nezískali.
Teraz nás už tlačí čas a zhoršujúci sa stav spotrebičov.
Ing. Zuzana Uvírová – požiadala hlavnú kontrolórku obce o informácie o stave v rezervnom
fonde.
Žaneta Bartková - informovala o stave finančných prostriedkov v rezervnom fonde z
podkladov, ktoré mala k dispozícií.
Po diskusii ohľadom vytvorenia 3. triedy sa obecné zastupiteľstvo zhodlo, že nakoľko sa
končí funkčné obdobie 2010-2014 a z dôvodu naplánovaných kapitálových výdavkov
ohľadom budovania bytovky, touto možnosťou otvorenia 3. triedy v MŠ ako aj finančným
krytím by sa malo zaoberať nové obecné zastupiteľstvo pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu na
roky 2015-2017.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
Obecné zastupiteľstvo poveruje riaditeľa základnej školy s materskou školou, aby do
budúceho zastupiteľstva urobil prieskum trhu a predložil konkrétne a presné ceny spotrebičov
v školskej kuchyni, ktoré sú v havarijnom stave. Na základe predložených cenových ponúk
vypracovať návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2014.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 5/ Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2014
Starosta obce prečítal návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2014 a vysvetlil, že sa jedná o
finančné prostriedky z prenájmu vysielača Slovak Telekom, ktorý je umiestnený na budove
základnej školy. Sú to finančné prostriedky, ktoré sú príjmom za prenájom v roku 2014.
Škola finančné prostriedky použije na bežné výdavky – oprava a údržba, nákup nábytku a
zariadenia do školskej jedálne
v zmysle schváleného uznesenia č. 3/06/2014 – 4.
Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 sa nenavyšujú príjmy schváleného rozpočtu roku 2014,
nakoľko sú zakomponované v príjmovej časti rozpočtu. Navyšuje sa len výdavková časť o

4000 eur v zmysle predloženej žiadosti
zo ZŠ s MŠ. Rozpočtovým opatrením
č. 1/2014 sa prebytok rozpočtu roku 2014 ponižuje z čiastky 6 545 eur na čiastku 2 545 eur.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 6/ Záznam o výsledku z následnej finančnej kontroly-dokladová inventarizácia
účtov ZŠ s MŠ
Hlavná kontrolórka obce Žaneta Bartková informovala, že v súlade s Plánom kontrolnej
činnosti
na 2. polrok 2014 vykonala kontrolu subjektu ZŠ s MŠ Žabokreky nad
Nitrou.
Predmetom kontroly bolo preveriť, či bola inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu
majetku
a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky vykonaná v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preveriť, či sú
inventúrne súpisy spracované v súlade s §30 ods.2 zákona o účtovníctve a inventárny zápis v
súlade s § 30 ods.3 zákona o účtovníctve
Hlavná kontrolórka obce konštatuje, že nebolo zistené porušenie zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve.
Obecné zastupiteľstvo berie Záznam o výsledku z následnej kontroly... na vedomie.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 7/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly – pokladničné a bankové
operácie ZŠ s MŠ
Kontrolná činnosť bola zameraná na oblasť účtovania, vystavenia účtovných zápisov a
čerpania rozpočtu za 1. polrok 2014. Cieľom bolo overiť stav v oblasti hospodárenia a
nakladania
s finančnými prostriedkami v ZŠ s MŠ.
Porušenie zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov zistené
nebolo. Hlavná kontrolórka obce vyjadrila spokojnosť s prácou účtovníčky ZŠ s MŠ.
Obecné zastupiteľstvo berie Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly... na vedomie.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 8/ Informácie starostu obce
- Dvakrát som sa zúčastnil na pojednávaní na Okresnom súde v Partizánskom v súvislosti
so žiadosťou pána Mgr. Naďa o vyhlásenie neplatnosti výberového konania na riaditeľa ZŠ s
MŠ
v našej obci. Súd po dokazovacom procese jeho žiadosť zamietol a Mgr. Naď
sa odvolal
na Krajský súd.
- V mesiaci jún sa uskutočnilo valné zhromaždenie akcionárov ZsVS,a.s. Nitra a takisto valné
zhromaždenie Borina Livinské Opatovce, kde sme tiež akcionári. ZsVS vykázala za rok 2013
stratu, podiel zisku z Boriny pre nás je vo výške 4 470,32 €, ktoré sú už na účte.
- Informujem o tom, že máme vydané územné rozhodnutie pre 6 b.j. V týchto dňoch som
požiadal
o stavebné povolenie, ktorého vydanie je podmienené súhlasným
stanoviskom množstva inštitúcií,
ktoré sú povinné zo stavebného zákona k stavbe sa
vyjadriť.
- Informujem, že sme z Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR získali dotáciu
na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vo výške 5 148 €.
- Ako zástupca nášho okresu Partizánske som členom komisie pri vyššom územnom celku v
Trenčíne, ktorá rieši perspektívu dopravy komplexne v TSK.
- 10 občanov z našej obce sa zúčastnilo stretnutia tzv. žabo-obcí v obci Žabovřesky na Ohří v ČR.
V tomto roku to už bol 12. ročník. Na budúci rok by mala privítať účastníkov zo žabo-obcí naša
obec.
- Informujem, že naša obec podala žiadosť a projektovú dokumentáciu na Environmentálny fond

na zateplenie a novú fasádu základnej školy. Takto sme reagovali na výzvu Ministerstva ŽP a
požiadali sme o dotáciu vo výške 200 000 €.
- Informujem o tom, že nám ministerstvo školstva zadržalo finančné prostriedky na výmenu okien
vo výške 16 800 €, to jest zo žiadaných 106 800 € nám vyplatili 90 000 €, s odôvodnením, že je
veľké množstvo žiadateľov a obmedzené množstvo financií.
- Nedá mi nespomenúť veľmi dôstojné pripomenutie si 70. výročie SNP, kde základné
organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov a Jednoty dôchodcov pripravili veľmi pekný
pietny akt s následným programom a príjemným posedením v kultúrnom dome.
V súvislosti s oslavou SNP sme si pripomenuli aj 1. september ako Deň ústavy SR
- Na pozvanie Asociácie vzdelávania Slovenska cestujem ako zástupca regiónu do Rakúska, s
cieľom
v rôznych regiónoch Rakúska čerpať námety a osvojovať si spôsob likvidácie
bio-odpadov.
Oľga Púchovská – pripomenula, že predseda SZPB Rudolf Peniaška pripravil aj veľmi peknú
výstavu
k SNP
Obecné zastupiteľstvo vzalo informácie starostu na vedomie.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 9/ Návrh VZN č.4/2014- o zneškodňovaní obsahu žúmp
Starosta obce pripomenul, že na predchádzajúcom zasadnutí poslanecký zbor vzal na vedomie
upozornenie okresného prokurátora, že naša obec nemá prijaté VZN spôsobe náhradného
zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania žúmp. Obecné
zastupiteľstvo poverilo starostu obce prípravou návrhu spomínaných VZN.
Starosta obce predkladá návrh VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Ing. Jozef Pilát – navrhol doplniť v §2 ods.2 slovo „ splaškovú“
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh VZN ako i pripomienku Ing. Jozefa Piláta schválilo.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 10/ Návrh VZN č.5/2014 - o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
Starosta obce predložil návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou.
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
Ing. Zuzana Uvírová – zaujímala sa, či predložené návrhy VZN boli zverejnené na úradnej
tabuli obce, ako to ukladá zákon.
Žaneta Bartková – potvrdila riadne, zákonné zverejnenie oboch VZN.
K bodom 11/ Rôzne 12/ Interpelácie poslancov 13/ Diskusia
Radovan Košík – informoval obecné zastupiteľstvo o zasadnutí Komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Komisii boli doručené
majetkové priznania hlavnej kontrolórky obce, riaditeľa ZŠ s MŠ a oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostu obce.
Komisia konštatuje, že všetky doklady boli predložené v zákonnej lehote a spĺňali zákonom
stanovené náležitosti.
Obecné zastupiteľstvo Správu .. komisie berie na vedomie.
Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0
K bodu 14/ Návrh uznesení
Návrhová komisia pripravila návrhy uznesení.

K bodu 15/ Záver
Program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce rokovanie ukončil, poďakoval poslancom
za účasť a poprial príjemný zvyšok večera.

Overovatelia zápisnice:
Bc. Evelína Hopková
Radovan Košík

zapísala: Ing. Mariana Sneženková

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 09.09.2014

Ing. Otakár Sneženka
starosta obce

