Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,
ktoré sa konalo
23.09.2015 o 18.00 hodine v kultúrnom dome
__________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Otakár Sneženka, starosta obce
Poslanci : Marián Kozinka, Jozef Krajčovič, Ing. Jozef Pilát, Jozef Rušin,
Viliam Palák
Neprítomní:
Jozef Korec , Ing. Katarína Ďurková, Ing. Marian Omelka, Ing. Gabriel
Šuranyi
Ďalší prítomní: Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce
Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce
Návrh programu:
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesení
4/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtového opatrenia č.2/2015
5/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2015
6/ Návrh na schválenie vykonávania nevyhnutných zmien rozpočtu starostom obce
7/ Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly bankových
operácií,
účtovných dokladov – formálna a vecná správnosť uplatňovania zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v zn. nesk. predpisov za rok 2014 (Správa nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky k 31.12.2014)
8/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku následnej kontroly vybavovania sťažností
a petícií
za roky 2014, 2015
9/ Návrh „ Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce“
10/ Zoznam kníh navrhnutých na vyradenie z obecnej knižnice
11/ Návrh nájomnej zmluvy medzi Rímskokatolíckou cirkvou a Obcou Žabokreky nad
Nitrou
12/ Vysporiadanie pozemkov- p. Marián Šimo-Bratislava, p. Miroslav Blaho-Práznovce
13/ Rôzne
14/ Diskusia – interpelácie poslancov
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 piati poslanci. Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné.
Zasadnutia sa nezúčastnili poslanci Jozef Korec, Ing. Katarína Ďurková, Ing. Marian Omelka,
Ing. Gabriel Šuranyi.
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: Jozef Krajčovič, Viliam Palák
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.5 ; za 5, proti 0, zdr. 0
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia. Sám navrhol doplniť do bodu „Rôzne“
Preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové –žiadosť ZŠ s MŠ.
Ing. Jozef Pilát navrhol doplniť do Rozpočtového opatrenia č.2/2015 presun finančných
prostriedkov z položky odmeny pre poslancov do položky medzinárodné stretnutie obcí
Žab...
Ing. Jozef Pilát ďalej navrhol vložiť za bod 12) Návrh na vytvorenie komisie pre prideľovanie
obecných nájomných bytov.
Predložený návrh programu rokovania vrátane všetkých predložených doplnkov bol
schválený.
Hlasovanie: prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0
Schválený program rokovania
1/
2/
3/
4/
5/

Otvorenie zasadnutia
Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtového opatrenia č.2/2015
Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2015 (doplnený o presun finančných prostriedkov
z: odmeny pre poslancov do: medzinárodné stretnutie obcí Žab...)
6/ Návrh na schválenie vykonávania nevyhnutných zmien rozpočtu starostom obce
7/ Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly bankových
operácií,
účtovných dokladov – formálna a vecná správnosť uplatňovania zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v zn. nesk. predpisov za rok 2014 (Správa nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky k 31.12.2014)
8/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku následnej kontroly vybavovania sťažností
a petícií
za roky 2014, 2015
9/ Návrh „ Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce“
10/ Zoznam kníh navrhnutých na vyradenie z obecnej knižnice
11/ Návrh nájomnej zmluvy medzi Rímskokatolíckou cirkvou a Obcou Žabokreky nad
Nitrou
12/ Vysporiadanie pozemkov- p. Marián Šimo-Bratislava, p.Miroslav Blaho-Práznovce
13/ Návrh na vytvorenie komisie na posudzovanie žiadostí a výber budúcich nájomníkov do
práve
budovaného 6-bytového domu
14/ Rôzne ( Preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové –žiadosť ZŠ s MŠ)
15/ Diskusia – interpelácie poslancov
16/ Návrh uznesení
17/ Záver
K bodu 3/ Kontrola uznesení
Hlavná kontrolórka obce vykonala kontrolu uznesení, prijatých na predchádzajúcom
zasadnutí.
Pripomenula, že nie je doriešené uznesenie č. 2/VI/2015 – ktorým bola sociálna komisia
poverená vytipovaním vhodných priestorov na vytvorenie denného stacionára.

Zároveň konštatuje, že je splnené uznesenie, ktorým sa schválil predaj pozemkov Petrovi
a Marcele Zelencovým.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení.
Hlasovanie : prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0
K bodu 4/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtového opatrenia č.2/2015
Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že predložený návrh rozpočtového opatrenia je
predložený ako prebytkový a doporučila obecnému zastupiteľstvu uvedený návrh schváliť.
Poslanci zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.
Hlasovanie: prít. 5, za 5, proti 0, zdr. 0
K bodu 5/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2015 (doplnený o presun finančných
prostriedkov z: odmeny pre poslancov do: medzinárodné stretnutie obcí Žab...)
Ing. Jozef Pilát navrhol doplniť predložené rozpočtové opatrenie o presun finančných
prostriedkov vo výške 300 € z položky odmeny pre poslancov do položky medzinárodné
stretnutie obcí Žab...
Ing. Jozef Pilát vysvetlil, že rozpočtové opatrenie sa týka aj presunu finančných prostriedkov
v rámci kapitálových výdavkov, ktoré by sme použili na uzatvorenie terás v materskej škole,
čím vzniknú ďalšie uzatvorené priestory v MŠ. Nakoľko chceme žiadať o poskytnutie dotácie
z eurofondov na zateplenie materskej školy, bolo by dobré, aby sme najskôr terasy uzatvorili.
Dotácie na zateplenie budeme žiadať už na uzatvorenú materskú školu.
Predložený návrh rozpočtového opatrenia č.2/2015 doplnený o presun finančných
prostriedkov
z položky odmeny pre poslancov do položky medzinárodné stretnutie obcí Žab... bol
schválený.
Hlasovanie: prít. 5, za 5, proti 0, zdr. 0
K bodu 6/ Návrh na schválenie vykonávania nevyhnutných zmien rozpočtu starostom
obce
Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že obecné zastupiteľstvo vykonáva zmeny rozpočtu
v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami. V rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu podľa § 11 ods. 4 písm. b) vykonávať starosta obce.
To znamená, že starosta by mohol vykonávať nevyhnutné zmeny rozpočtu obce v rámci
jednotlivých rozpočtových opatrení
vo výške, ktorú mu schváli obecné
zastupiteľstvo. Túto právomoc mal starosta schválenú aj v minulosti vo výške 20 000 ,-Sk
a je zakomponovaná aj v platnom Štatúte obce Žabokreky nad Nitrou. Po porovnaní tejto
právomoci starostu v okolitých obciach kontrolórka navrhuje výšku 1 000 € s tým, že
o každom presune v rozpočte bude obecné zastupiteľstvo informované.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo.
Hlasovanie: prít. 5, za 5, proti 0, zdr. 0
K bodu 7/ Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
bankových operácií, účtovných dokladov – formálna a vecná správnosť uplatňovania
zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v zn. nesk. predpisov za rok 2014 (Správa nezávislého
audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014)
Hlavná kontrolórka obce informovala o vykonanej kontrole a konštatovala, že nebolo zistené
porušenie zákonov, že účtovníctvo účtovnej jednotky je zrozumiteľné, umožňuje jednoznačne
určiť obsah účtovných prípadov a obsah účtovných záznamov. Účtovné doklady sú
preukázateľné a obsahujú všetky náležitosti podľa § 10 zákona o účtovníctve.

Následnou finančnou kontrolou bankových operácií, účtovných dokladov – formálna
a vecná správnosť uplatňovania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v zn. nesk. predpisov
za rok 2014
Nebolo zistené porušenie menovaného zákona.
Hlavná kontrolórka obce zároveň konštatovala, že v zmysle zákona bol vykonaný nezávislým
audítorom audit účtovnej závierky Obce Žabokreky nad Nitrou k 31.12.2014.
Audítor vo svojej správe konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie Obce Žabokreky nad Nitrou k 31.12.2014 a že Obce Žabokreky nad Nitrou
konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a) Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej
finančnej kontroly bankových operácií, účtovných dokladov – formálna a vecná správnosť
uplatňovania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v zn. nesk. predpisov za rok 2014
b) Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014
Hlasovanie: prít. 5, za 5, proti 0, zdr. 0
K bodu 8/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku následnej kontroly vybavovania
sťažností a petícií za roky 2014, 2015
Hlavná kontrolórka obce informovala, že vykonala kontrolu vybavovania sťažností a petícií
za roky 2014 a 2015. Kontrola bola zameraná na postup pri evidovaní a vybavovaní sťažností
a petícií, dodržiavanie a uplatňovanie ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
v znení nesk. predpisov, posudzovanie došlých podaní z hľadiska, či spĺňajú pojmové znaky
petície podľa právnej úpravy, dodržiavanie zákonných lehôt a zachovávanie zákonom
stanoveného postupu
pri vybavovaní petícií, resp. vyhotovenia
predpísaných písomností.
Hlavná kontrolórka obce konštatuje, že obci neboli doručené sťažnosti v zmysle zákona
č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Obec však nevydala vnútorný predpis o postupe pri vybavovaní
sťažností, ktorý je predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom.
Zároveň informovala, že spomínaný vnútorný predpis o postupe pri vybavovaní sťažností je
predmetom rokovania v nasledujúcom bode programu.
Obecné zastupiteľstvo zobralo Správu ... na vedomie.
Hlasovanie: prít. 5, za 5, proti 0, zdr. 0
K bodu 9/ Návrh „ Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce“
Hlavná kontrolórka obce informovala, že v zmysle §26 ods. 3 a § 11 ods. 1 zákona č. 9/2010
Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je obec povinná upraviť vybavovanie
sťažností svojim vnútorným predpisom.
Obec zastupiteľstvo predložený návrh Zásad... schválilo.
Hlasovanie: prít. 5, za 5, proti 0, zdr. 0
K bodu 10/ Zoznam kníh navrhnutých na vyradenie z obecnej knižnice
Starosta obce predložil poslancom Zoznam kníh , ktoré knihovníčka navrhla na vyradenie
z dôvodu ich opotrebovanosti.
Predložený Zoznam kníh ... bol schválený.
Hlasovanie: prít. 5, za 5, proti 0, zdr. 0
K bodu 11/ Návrh nájomnej zmluvy medzi Rímskokatolíckou cirkvou a Obcou
Žabokreky nad Nitrou
Starosta obce predložil návrh nájomnej zmluvy medzi rímskokatolíckou cirkvou a Obcou
Žabokreky nad Nitrou. Predmetom nájmu sú pozemky, patriace rímskokatolíckej cirkvi, na
ktorých sú postavené obecné budovy (obecný úrad, požiarna zbrojnica, kultúrny dom

a materská škola).
Nakoľko obec plánuje čerpať dotácie z fondov na rekonštrukciu materskej školy a jej areálu,
je potrebné k žiadosti doložiť list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu. Cirkev súhlasila
s uzatvorením nájomnej zmluvy.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh nájomnej zmluvy schválilo.
Hlasovanie: prít. 5, za 5, proti 0, zdr. 0
K bodu 12/ Vysporiadanie pozemkov- p. Marián Šimo-Bratislava, p.Miroslav BlahoPráznovce
Starosta obce informoval poslancov o žiadostiach Mariána Šimu z Bratislavy a Miroslava
Blahu z Práznoviec na vysporiadanie nehnuteľnosti-pozemok parc.registra „E“ parc.č. 243/1
v k.ú Žabokreky nad Nitrou. Jedná sa o pozemok-pás od bytovky súp.č.224 rovnobežne
s ulicou Školskou až po hranicu pozemku so súp.č.218. Na tomto pozemku stojí školská
jedáleň a dielňa.
Obecné zastupiteľstvo berie žiadosti –výzvy na majetkové vysporiadanie pozemku na
vedomie a konštatuje, že uvedenými žiadosťami sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať na
nasledujúcom zasadnutí.
Hlasovanie: prít. 5, za 5, proti 0, zdr. 0
K bodu 13/ Návrh na vytvorenie komisie na posudzovanie žiadostí a výber budúcich
nájomníkov do práve budovaného 6-bytového domu
Ing. Jozef Pilát vysvetlil, že v súvislosti s výstavbou 6-bytového nájomného domu bude
potrebné zriadiť komisiu pre prideľovanie obecných nájomných bytov.
Starosta obce navrhol, aby komisiu tvorili všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: prít. 5, za 5, proti 0, zdr. 0
K bodu 14/ Rôzne ( Preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové –žiadosť ZŠ
s MŠ).
Starosta obce informoval, že riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Žabokrekoch nad
Nitrou predložil návrh na použitie finančných prostriedkov z originálnych kompetencií na
kamerový systém. Žiada o preklasifikovanie z bežných výdavkov na kapitálové vo výške
4 968,85 € .
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preklasifikovanie z bežných výdavkov na kapitálové vo
výške 4 968, 85 €.
Hlasovanie: prít. 5, za 5, proti 0, zdr. 0
K bodu 15/ Diskusia – interpelácie poslancov
Starosta obce - informoval, že obec prostredníctvom pána Milana Rončáka získala
od západoslovenskej energetiky finančnú dotáciu vo výške 400 €, ktorá bude
použitá na výsadbu zelene v okolí nového Domu smútku.
- aj touto cestou poďakoval všetkým poslancom obecného zastupiteľstva za
ich účasť a aktívnu pomoc pri organizovaní a samotnom priebehu
medzinárodného stretnutia obcí s názvom Žab...
- zároveň ďakuje sponzorom za sponzorské dary poskytnuté na hore uvedené
medzinárodné stretnutie: ŠPORTCENTRUM, EK-FARM, PŽV, GAPEX
- informoval, že na novom cintoríne bolo odcudzených 10 ks kovového
oplotenia. Uvedená krádež bola ohlásená Polícii SR.
K bodu 16/ Návrh uznesení
Návrhová komisia pripravila návrhy uznesení.

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:
Jozef Krajčovič
Viliam Palák

zapísala: Ing. Mariana Sneženková

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 30.09.2015

