
Z á p i s n i c a  č. 1/2013 
 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,   ktoré sa konalo  

20.02.2013 o 18.00 hodine  v kultúrnom dome. 

__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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  sedem. Svoju neúčasť ospravedlnili  

pani Denisa Chrenková a pán Radovan Košík. 

 

2/ Návrh na  zapisovateľa,  overovateľov  zápisnice a návrhovú komisiu 

Ing. Otakár Sneženka  navrhol  

 -  zapisovateľ : Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 

 -  návrhová komisia: Ing. Zuzana Uvírová, Bc. Evelína Hopková, Ing. Jozef Pilát 

 -  overovatelia  zápisnice: pán Cyril Cabadaj, Ing. Marian Omelka 

 Predložený návrh bol odsúhlasený. 

Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia. 

Predložený návrh programu rokovania bol schválený.  

 

Program: 

  1/   Otvorenie       

  2/   Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice 

  3/   Kontrola uznesení 

  4/   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012 

  5/   Správa o činnosti starostu obce                                                                                                         

  6/   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 

  7/   Návrh rozpočtu obce na rok 2013 a výhľad na rok 2014 a 2015 

  8/   Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2013  

  9/   Návrh uznesenia - predaj nehnuteľností parc.č.1302/3, 1302/4, 1302/5 Petrovi a Marcele  

         Zelencovým 

10/   Upozornenie prokurátora - zápis detí do 1. ročníka ZŠ , Návrh VZN č.1/2013 o určení 

miesta         

         a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

11/   Rôzne ( informácie o cateringovej spoločnosti, informácie o pokračujúcich prácach                         

        na územnoplánovacej dokumentácii obce)   

12 /  Interpelácie poslancov 

13/   Diskusia 

14/   Návrh uznesení 

15/   Záver 

 

        

3/  Kontrola uznesení  

Hlavný kontrolór obce vykonal kontrolu uznesení, prijatých na predchádzajúcom - 

decembrovom zasadnutí. 

Ing. Zuzana Uvírová - zaujímala sa, či sa už uskutočnila kolaudácia domu smútku  

Ing. Otakár Sneženka - dom smútku je skolaudovaný, práve dnes sme dostali kolaudačné 



rozhodnutie. Pridelíme súpisné číslo a podáme na správu katastra na zápis do majetku obce. 

 

4/  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012 

Ing. Jozef Baránik informoval poslancov, že podľa § 18f ods.1 písm.e/ zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá kontrolór obce obecnému 

zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to 60 dní po uplynutí 

kalendárneho roka. Kontroly počas roka boli zamerané na: 

- plnenie uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2012 

- dodržiavanie VZN obce, vrátane vnútorných nariadení a smerníc 

- pokladničnú agendu 

- plnenie rozpočtu ako i rozpočtové opatrenia počas roka 

- dodržiavanie zákonov 

Ing. Zuzana Uvírová - podotkla, že v záverečnom konštatovaní je uvedené, že neboli zistené 

závažné nedostaky, ktoré by vyžadovali vykonať  Protokol. Nie Protokol, ale Správu... 

- zaujímala sa, koľko záznamov bolo vypracovaných za rok 2012 

Ing. Jozef Baránik - vysvetlil, že na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva podáva správu  

o vykonanej kontrole 

  

5/   Správa o činnosti starostu obce 

- Už som spomínal, že v decembri 2012 sme mali starostovia s primátorom  regionálne 

zasadnutie    

   ZMOS. Hľadali sme odpovede na možnosti  financovania školstva v našich  obciach, ktoré  

   vyplynuli zo štrajku  pracovníkov pedagogických a nepedagogických a prísľubov vlády 5%  

   zvýšenia platov. Problém pokračuje. 

- Podobné stretnutie  primátora  a všetkých starostov  bolo avšak  s riaditeľom Okresného    

  policajného zboru Partizánske. Riaditeľ  PZ nás informovali o výsledkoch  ich pôsobenia za 

rok  

  2012   (objasnenie kriminálnych činov, priestupkov...) a informoval nás o pripravovaných 

akciách  

   okresného policajného zboru v roku 2013. 

-  Tretie zasadnutie bolo vo februári 2013, kde bol dôraz stretnutia  orientovaný na 

financovanie   

   školstva a na otázku sociálneho zabezpečenia  v Domovoch sociálnych služieb okresu 

Partizánske 

-  Spolu s riaditeľom školy sa "motáme" okolo podaného projektu (na  Ministerstvo školstva)     

    "Výmena   okien a zateplenie budovy základnej  školy", pretože 1. projekt, podaný pred 

rokom  

    na Ekofond,  nebol vybraný. 

- Informujem, že Dom smútku je skolaudovaný . V tomo roku  ho  potrebujeme  vybaviť 

zariadením  

  (chladiaci  box, prednáškový pult,  katafalk, lavice...) 

- Informujem o tom, že polícia vypátrala zlodeja medenných drôtov  a chráničiek v našom 

dome  

  smútku. Bola vykonaná rekonštrukcia  samotného aktu kradnutia a fotodokumentácia. Nie je 

to  

  občan obce Žabokreky nad Nitrou. 

- Zúčastnil som sa zasadnutia celoslovenskej Rady asociácie vzdelávania  samosprávy, kde  

   zastupujem Región Topoľčany, Partizánske, Nitra. 

- Cez ÚPSVaR Partizánske máme zamestnaných na menšie obecné služby  troch pracovníkov,  

   ktorých platí štát. Obecný úrad dáva prácu a eviduje  ich dochádzku, ktorú dokladáme každý  



   mesiac úradu práce. Pracujú tri  hodiny denne. 

- Všetky obce okresu Partizánske s TSM Partizánske sa naďalej boríme  so separáciou odpadu 

a tzv.  

   "čiernymi skládkami", kedy ešte myslenie  našich ľudí - v súvislosti s touto tématikou - nie 

je                  

   na takej úrovni ako by sme chceli. Stačí ísť za kuka- vozom na skládku do Livinských 

   Opatoviec a s hrôzou by ste videli , čo všetko z neho vypadne. 

- Nový koberec na hlavnej ceste I/64 nebude ani v roku 2013, ani 2014    

- Výtlky bude opravovať SSC frézovaním súvislej dĺžky a položením 3 cm  vrstvy asfaltu 

alebo  

   individuálne každý výtlk. 

- Neustále sa objavujúca "čierna skládka"  odpadu na parkovisku (odpočívadlo) za obcou - 

smerom  

   na Partizánske (majiteľ SSC), podobný problém je i so židovským cintorínom. 

- Informujem, že pani Viera Cabadajová ukončila činnosť v prevádzke v budove zdravotného     

   strediska. Priestory sú voľné. 

 

pán Cyril Cabadaj - reagoval na neustále sa vytvárajúcu čiernu skládku na parkovisku -

odpočívadle  

                                 za obcou smerom na Partizánske. Možno by pomohlo vysekať kríčky, 

aby  

                                  odpočívadlo bolo z cesty viac vidieť.  

Ing. Jozef Pilát - podobné odpočívadlo je aj za obcou Hradište. Tiež tam vzniká čierna 

skládka  

                           odpadu, a tam kríčky ani nie sú. 

Ing. Zuzana Uvírová - navrhla, že by možno pomohlo umiestniť tam výstražnú tabuľu. 

Ing. Otakár Sneženka - v minulosti sme tam umiestnili  1100 l kontajner - zmizol, potom sme 

tam   

                               dvakrát dali  110 l smetnú nádobu - zmizli, tak sme zabetonovali kovový  

                               stĺpik s obručou, do ktorej sme upevnili plastové vrece. Stĺpik odpílili a 

ukradli. 

                       - čo sa týka výrubu kríčkov, neviem, či ich vyrúbanie zabráni vzniku čiernej 

skládky  

pán Cyril Cabadaj -  veď sa nemusia celkom vyrúbať, aspoň ich orezať  - upraviť do  určitej 

výšky. 

                                                                                                     

6/   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 

7/   Návrh rozpočtu obce na rok 2013 a výhľad na rok 2014 a 2015 

Bc. Evelína Hopková - prečo sa na zdravotnom stredisku a na kultúrnom dome predpokladá 

taký  

                                      nárast energií 

                                     - čo je 10 000 € - plánovaných kapitálových výdavkoch pre ZŠ 

Ing. Marian Omelka - je to z toho dôvodu, že sme za rok 2012 ešte doplácali za energie 

Ing. Otakár Sneženka - je podaný projekt o finančný grand na ministerstvo školstva na 

zatepletenie  

                                       a výmenu okien v ZŠ.  Táto suma je spolufinancovacnie obce v 

prípade, že  

                                       grand dostaneme. 

Ing. Zuzana Uvírová - pýtala sa hlavného kontrolóra obce, či podľa neho je rozpočet 

zostavený 



                                     v súlade so zákonom, pretože zákon hovorí, že rozpočet má mať 

zámery,  

                                     ciele a merateľné ukazovatele (hovorí o tom manuál MF SR) 

Ing. Marian Omelka -  v roku 2011 mal rozpočet 18 strán, v roku 2012 15 strán. Veď je to 

veľké  

                                       množstvo materiálu. A Memorandum... hovorí aj o šetrení. 

Ing. Zuzana Uvírová -  merateľné ukazovatele sa dajú nastaviť tak, aby sa dali ľahko 

vyhodnotiť 

                                       

pani Púchovská - podľa mňa je rozpočet spravený dobre. Je spravený tak, že  tomu 

rozumieme  

                                      a  vieme porovnať údaje. 

Bc. Evelína Hopková - kúpiť zariadenie do domu smútku sa plánuje v tomto roku alebo aj  

                                      ďalšie roky ? (ako je v rozpočte uvedené)  

Ing. Otakár Sneženka - plánujeme to zariadiť čo najskôr, teda tento rok. Bol by som rád, keby 

to  

                                     bolo do júna zariadené. 

Ing. Zuzana Uvírová -  informovala sa, či suma 26 334 € je prebytok za rok 2012  

                                    - bolo by potrebné spraviť niečo s osvetlením. Napríklad autobusová  

                                        zastávka na Bánovce n/B  je slabo osvetlená a slabo osvetlené sú aj  

                                       prechody pre chodcov (hlavne na námestí pri kostole). 

Ing. Jozef Pilát -         tiež nie je spokojný s osvetlením v obci, máme veľa tmavých miest. 

Verejné  

                                   osvetlenie je možno finančne úsporné, ale je slabá svietivosť. 

                         -         osvetlenie aj prechody sa budú riešiť v pripravovanom územnom pláne  

                                    obce  

                         -         tento rok by chcel poriešiť rekonštrukciu chodníka na ulici Janka 

Matušku 

Bc. Evelína Hopková - v zlom stave je aj chodník od  Ing. Minaroviča smerom na Ostratice 

Ing. Otakár Sneženka - ak to bude možné, osvetlenie hornej zastávky skúsime poriešiť čo 

najskôr 

Predložený návrh rozpočtu bol schválený.  

 

8/   Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2013  

Bc. Evelína Hopková - žiadala pridať termín zasadnutia v auguste alebo aspoň posunúť  

                                        septembrový na začiatok mesiaca a pridať jeden termín v októbri. 

Jej pripomienky boli schválené. 

9/   Návrh uznesenia - predaj nehnuteľností parc.č.1302/3, 1302/4, 1302/5 Petrovi a 

Marcele  

         Zelencovým 

Ing. Otakár Sneženka - prečítal návrh znenia  uznesenia na odpredaj pozemkov parc.č. 

1302/3,1302/4,1302/5 v kú. Žabokreky nad Nitrou manželom Petrovi a Marcele Zelencovým. 

Bc. Evelína Hopková - upozornila, že Peter a Marcela sú asi rozvedení. Preto je potrebné 

najskôr 

zistiť, ako to s nimi v skutočnosti je, pretože je rozdiel predať majetok manželom a 

nemanželom.    

 

10/   Upozornenie prokurátora - zápis detí do 1. ročníka ZŠ , Návrh VZN č.1/2013 o 

určení 

         miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 



Ing. Otakár Sneženka  - informoval, že nás Okresná prokuratúra v Partizánskom upozornila na 

to, že nemáme prijaté VZN o zápise detí do 1. ročníka . Preto teraz predkladáme návrh VZN o 

zápise detí do 1. ročníka ZŠ, kde je určený termín zápisu detí. 

Predložený návrh bol prijatý. 

 

11/   Rôzne ( informácie o cateringovej spoločnosti, informácie o pokračujúcich prácach                         

        na územnoplánovacej dokumentácii obce)   

12 /  Interpelácie poslancov 

13/   Diskusia 

Ing. Otakár Sneženka - informoval o stretnutí s  majiteľom cateringovej spoločnosti JOSIP  

pánom Jozefom Mokránom, ktorý vysvetlil, že ich spoločnosť by chcela v našom kultúrnom 

dome umiestniť svoju  reklamu. Firma ponúka kompletný gastronomický servis, prenájom 

cateringového inventáru, profesionálnych kuchárov, barmanov a čašníkov, prípadne 

sprievodný program. 

V prípade, že nejaký občan (alebo organizácia) si objednajú ich služby v našom kultúrnom 

dome firma obci poskytne dar v hodnote 10% z ceny každej akcie. 

Bc. Evelína Hopková - navrhuje poveriť starostu obce dohodnutím podmienok zmluvy  

s cateringovou spoločnosťou. 

 

Ing. Jozef  Pilát -  informoval, že spolu s architektom Ing. Minarovičom pracujeme na 

príprave územného plánu obce. Ešte stále idú Euro fondy, z ktorých by sme mohli čerpať 

nejaké financie  

na tento zámer. Bez územného plánu nebudeme môcť robiť žiadne stavebné práce. 

Ing. arch. Minarovič pripraví viaceré koncepcie (návrhy), v ktorých budú riešené jednotlivé 

potreby obce: 

- riešenie dopravy (prechody pre chodcov, osvetlenie, zelené pásy...) 

- IBV, bytové domy 

-oblasť životného prostredia 

-oblasť oddychu 

- cyklotrasa 

- inžinierske siete a atď 

V územnom pláne sa budú riešiť aj vlastnícke vzťahy k pozemkom. 

Návrhy by mali byť pripravené cca o 4 týždne.  

Finančné prostriedky sú navrhnuté v rozpočte. Ide o to vstúpiť do jednaní so štátnymi 

orgánmi  

a organizáciami, občanmi, podnikateľmi ... 

Ako prví informovaní budú poslanci. 

  

14/   Návrh uznesení 

Návrhová komisia pripravila prijaté uznesenia 

 

15/   Záver 

Program 1.zasadnutia v roku 2013 bol vyčerpaný a starosta obce  zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil.  Poďakoval poslancom i prítomným občanom za ich účasť a poprial 

príjemný zvyšok večera.                                 

 


