Z á p i s n i c a č. 5/2013
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,
ktoré sa konalo
23.10.2013 o 18.00 hodine v kultúrnom dome.
__________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Otakár Sneženka, starosta obce
Poslanci : Cyril Cabadaj, Denisa Chrenková, Radovan Košík, Ing. Jozef Pilát,
Jozef Krajčovič, Ing. Marian Omelka, Oľga Púchovská, Ing. Zuzana Uvírová
Neprítomní:
Bc. Evelína Hopková
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/ Informácie k žiadosti o umiestnenie optického kábla - osobná účasť p. Lackoviča
6/ Informácie starostu obce
7/ Delegovanie členov do Rady školy
8/ Rozpočtové opatrenie č.2/2013
9/ Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Žabokreky nad
Nitrou,
návrh na ustanovenie predpokladov kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce
a náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra
10/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2012/2013
11/ Rôzne
12 / Interpelácie poslancov
13/ Diskusia
14/ Návrh uznesení
15/ 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 osem. Svoju neúčasť ospravedlnila
Bc. Evelína Hopková
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: Denisa Chrenková, Ing. Jozef Pilát, Ing. Marian Omelka
- overovatelia zápisnice: Ing. Zuzana Uvírová, Cyril Cabadaj
Predložený návrh bol schválený.

Hlasovanie: prít.8 ; za 8, proti 0, zdr. 0
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia.
Predložený návrh programu rokovania bol schválený.
Hlasovanie: prít 8; za 8, 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/ Informácie k žiadosti o umiestnenie optického kábla - osobná účasť p. Lackoviča
6/ Informácie starostu obce
7/ Delegovanie členov do Rady školy
8/ Rozpočtové opatrenie č.2/2013
9/ Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Žabokreky nad
Nitrou,
návrh na ustanovenie predpokladov kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce
a náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra
10/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2012/2013
11/ Rôzne
12 / Interpelácie poslancov
13/ Diskusia
14/ Návrh uznesení
15/ Záver
K bodu 3/ Kontrola uznesení
Ing. Jozef Baránik vykonal kontrolu uznesení, prijatých na predchádzajúcom (septembrovom)
zasadnutí OZ.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení.
Hlasovanie: prít.8; za 8, 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 septembra 2013
do dnešného zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo berie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
vedomie.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 5/ Informácie k žiadosti o umiestnenie optického kábla - osobná účasť p.
Lackoviča
Ing. Otakár Sneženka informoval poslancov, že telefonicky kontaktoval pána Lackoviča v
súvislosti s jeho žiadosťou o umiestnenie optického kábla. Pán Lackovič prisľúbil účasť na
dnešnom zasadnutí, na ktorom poskytne bližšie vysvetlenie a odpovie na prípadné otázky.
Nakoľko sa pán Lackovič na zasadnutie nedostavil, tomuto bodu programu sa nebudeme
ďalej venovať.
K bodu 6/

Informácie starostu obce

- Začiatkom septembra som sa na pozvanie Asociácie vzdelávania samosprávy (AVS)
zúčastnil
oslavy 10. výročia založenia AVS v Košiciach za účasti významných predstaviteľov.
- V súvislosti s možným financovaním miezd a odmien učiteľkám ZUŠ naše stretnutie
starostov
(ktorí majú vo svojej obci pobočku ZUŠ) dospelo k výsledku, že ani jedna obec nemôže
už zo zákona financovať mzdy a odmeny, pretože my nie sme zriaďovatelia ZUŠ. Tento
problém
musí riešiť len zriaďovateľ.
- Starostovia okresu Partizánske sme sa zúčastnili osláv výročia založenia Mesta Partizánske.
- Na miestnych komunikáciach sa uskutočnili vysprávky výtlkov, na ktoré sme obdržali
peniaze
z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR
- Žiadosť s projektom na výmenu okien na budove ZŠ zaslaná na MŠ SR je stále "živá". Stále
dúfame, že môžeme dotáciu ešte dostať.
- 28. septembra sme na obecnom úrade privítali našich 70.-níkov.
- Rakúske veľvyslanectvo na Slovensku pozvalo 50 starostov z regiónov Prievidza a
Partizánske
na stretnutie, na ktorom nás oboznámili s možnosťami spolupráce s Rakúskou republikou
v oblasti komunálnej techniky a produktami rakúskych finančných spoločností.
- Na základe žiadosti nájomcov v zdravotnom stredisku a upozornení, že retenčná nádrž na
streche
zdravotného strediska je prasknutá som riešil situáciu ako havarijný stav a po odstavení
retenčnej
nádrže je systém uzatvorený, natlakovaný a fungujúci.
- Dvakrát sme mali kontrolu na obecnom úrade z Okresnej prokuratúry na výrub drevín
a na riešenie správnych deliktov (na základe postúpenia spisov z policajného zboru SR)
na požívanie alkoholu maloletými a mladistvými občanmi.
- Dňa 9. novembra 2013 sa budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov. V tejto
súvislosti
sa aj v našej obci vytvorila okrsková volebná komisia- členov delegovali politické strany
(je
päťčlenná ). 1. zasadnutie sa konalo 14. októbra 2013. Informujem, že zoznamy kandidátov
na predsedu a kandidátov na poslancov do samosprávneho kraja sú zverejnené: na úradnej
tabuli obce ( pri obecnom úrade), v informačnej tabuli pri kultúrnom dome, v okne
CukrárneEspressa a v predajni potravín Jednoty pri Strojárňach.
- Na pozvanie poslankyne NR SR pani Janíkovej sa starostovia stretli v pondelok na
ÚPSVaR
v Partizánskom. Informujem, že stretnutie kandidátov na poslancov za stranu SMER
a kandidáta pána Jozefa Božika ako nestranníka s podporou SMER-u bude v našej obci v
sobotu
26. októbra 2013 v o 18 .00 hodine v našom kultúrnom dome, na ktoré všetkých občanov
našej
obce pozývajú.
- Stav rozpracovanosti územného plánu obce podľa informácie Ing. arch. Minaroviča je v
takomto
stave:
1. Prípravné práce a súhrn podkladových materiálov je na 90 % dokončený. Chýba
mapový

podklad jedného zo správcov sietí a niekoľko údajov, ktoré sú prisľúbené najneskôr do
konca
mesiaca október.
2. Výkresová časť pre rozbory a prieskumy je v stave:
- situácia širších vzťahov - hotová
- komplexný výkres - po doplnení aktuálnych legiend - hotový
- výkres dopravy po doplnení aktuálnych legiend - hotový
- výkres energetiky - po skompletovaní podkladu - hotový
- výkres vodného hospodárstva - po obdržaní podkladu - hotový
- výkres záberov poľnohospodárskej pôdy - hotový
3. Textová časť pre rozbory a prieskumy je po obdržaní podkladov kompletná.
4. Problémový výkres - hotový.
5. Návrh urbanistickej štúdie a vybratej časti je skompletovaný a pripravený ku konzultácii
s predstaviteľmi obce. Výsledkom odbornej konzultácie bude ukončenie prvých troch
častí
ÚPN Obce Žabokreky nad Nitrou.
Navrhujem stanoviť termín konzultácie približne v polovici mesiaca november. Takto
by sa
dali prvé tri časti ÚPN obce ukončiť v tomto roku.
Obecné zastupiteľstvo predloženú správu starostu obce berie na vedomie.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 7/ Delegovanie členov do Rady školy
Starosta obce informoval poslancov, že členom Rady školy pri ZŠ s MŠ Žabokreky nad
Nitrou uplynul mandát (teda skončilo ich funkčné obdobie, na ktoré boli zvolení). Na základe
tejto informácie, ktorú nám zaslal predseda Rady školy pán Branislav Broniš a v zmysle
zákona
sa členmi Rady školy, okrem iných členov, stávajú štyria delegovaní zástupcovia
zriaďovateľa.
Za zriaďovateľa navrhujeme: Ing. Zuzanu Uvírovú, Ľubicu Omelkovú, Jozefa Krajčoviča a
Ivana Bezáka ( z Ostratíc), nakoľko do našej základnej školy chodia aj žiaci z Ostratíc.
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.8; za 6, proti 0, zdr. 2 ( Ing. Zuzana Uvírová, Jozef Krajčovič)
K bodu 8/ Rozpočtové opatrenie č.2/2013
Ing. Marian Omelka predložil rozpočtové opatrenie č.2 a vysvetlil niektoré úpravy v
príjmovej
a výdavkovej časti.
Dotkol sa konkrétne - prípravy detského ihriska
- terénnych úprav na novom cintoríne
- údržby verejnej zelene - v dezolátnom stave sú kosačky
- zamestnania aktivačných pracovníkov
Ing. Otakár Sneženka - s riaditeľom ZŠ s MŠ sme pre detské ihrisko vytipovali zatrávnené
priestranstvo a so zástupkyňou pre MŠ sme vybrali najvhodnejšie
hojdačky.
Budú tam tiež dve lavičky a smetný kôš. Zatiaľ. Postupne budeme
ihrisko
dopĺňať.
- čo sa týka kosačiek - "odchádzajú" jedna za druhou (majú svoje roky
)

a hlavne kosíme nimi denne od apríla do októbra. Sami vidíte, koľko
trávnatých plôch máme v obci. Robil som prieskum trhu, porovnával
ceny.
Zakúpil som jednu novú strunovku a plánujem ešte jednu bubnovú
kosačku
(na veľké rovné plochy).
Ing. Zuzana Uvírová - zaujímala sa prečo sa detské ihrisko nefinancuje z kapitálových
výdavkov,
ale z bežných
- aké práce sa ešte robili na novom cintoríne?
- navrhuje aj na záver rozpočtového opatrenia dať prehľadnú sumárnu
tabuľku bežného a kapitálového rozpočtu, aby bolo zrejmé o akú
celkovú
sumu sa výdavky navyšujú.
Ing. Jozef Pilát - vydláždil sa vstup pred novým domom smútku. Popri týchto prácach sme sa
rozhodli, že by sa mohla hneď vydláždiť aj prístupová cesta pre pohrebné
auto
(zozadu domu smútku). Po tejto ceste pohrebné auto priváža truhlu s
pozostatkami,
tu ju vykladajú z auta a nesú dovnútra domu smútku.
Ing. Otakár Sneženka - v dome smútku nám ešte chýba kríž a svietidlá po bokoch truhly.
Predložený návrh rozpočtového opatrenia bol schválený.
Hlasovanie: prít.8; za 7, proti 0, zdr. 1 ( Ing. Zuzana Uvírová)
K bodu 9/
Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce
Žabokreky nad Nitrou, návrh na ustanovenie predpokladov kandidáta na funkciu
hlavného kontrolóra
obce a náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra
Ing. Otakár Sneženka informoval, že v januári končí volebné obdobie, na ktoré bol
zvolený hlavný kontrolór obce. Je kompetenciou obecného zastupiteľstva vyhlásiť termín
voľby hlavného kontrolóra, určiť podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby a určiť náležitosti
prihlášky.
Po diskusii bol predložený návrh doplnený a upravený podľa návrhu Ing. Zuzany Uvírovej.
Predložený návrh vrátane doplnenia a úprav podľa Ing. Zuzany Uvírovej bol schválený.
Hlasovanie: prít; 8, za 8 proti 0, zdr.0
K bodu 10/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za
školský rok 2012/2013
Predložená Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský
rok
2012/2013 bola schválená.
Hlasovanie: prít; 8, za 8 proti 0, zdr.0
K bodom 11/ Rôzne 12 / Interpelácie poslancov 13/ Diskusia
Ing. Otakár Sneženka - informoval, že na cintoríne sa orezávajú stromy (suché a nalomené
konáre).
Cyril Cabadaj - veľa ľudí sa ho pýtalo, či sa nemôžu vyrúbať topole pri futbalovom ihrisku.
Ing. Otakár Sneženka - výrub drevín nie je jednoduchá záležitosť . Na výrub drevín musí byť
dobrý dôvod a samotný postup je dlhodobý.

K bodu 14/ Návrh uznesení
Návrhová komisia pripravila návrhy uznesení prijatých na tomto zasadnutí.
Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice.
K bodu 15/ 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:
Ing. Zuzana Uvírová
Cyril Cabadaj

zapísala: Ing. Mariana Sneženková

