
Z á p i s n i c a  č. 2/2014 

 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,   ktoré sa konalo  06. 

03.2014 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               

Neprítomní:  Ing. Zuzana Uvírová,  Denisa Chrenková 

Ďalší prítomní:  Žaneta  Bartková, hlavná kontrolórka obce 

                            Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce  

 

Návrh programu: 
  

  1/    Otvorenie       

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

  3/    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013 

  4/    Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií obcou  

          v roku 2013 

  5/    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2014 

  6/    Informácie starostu obce 

  7/    Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva 

  8/    Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce  

          na roky  2015 a 2016 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 

  9/     Návrh programového rozpočtu obce na rok 2014 a výhľad na roky 2015 a 2016 

10/     Rôzne   

11/     Interpelácie poslancov 

12/     Diskusia 

13/     Návrh uznesení 

14/     Záver 

      

K bodu 1/ Otvorenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/ otvoril starosta obce  Ing. Otakár Sneženka,                           

ktorý zároveň, ako predsedajúci, všetkých prítomných privítal.  

Na  zasadnutí bolo  prítomných sedem  z deviatich poslancov. Starosta konštatoval, že OZ                       

je uznášania schopné. Svoju neúčasť ospravedlnili Ing. Zuzana Uvírová a Denisa Chrenková.  

 

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:  Jozef Krajčovič, Radovan Košík 

Predložený návrh bol schválený. 

Hlasovanie: prít.7 ; za 7, proti 0, zdr. 0  

 

Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia a navrhol doplniť za bod 5/ Súhlas 

poslancov               s kontrolnou činnosťou hlavnej kontrolórky obce v iných obciach a za bod 

9/ doplniť Protest prokurátora proti VZN obce č.3/2010, ktorým sa upravujú podmienky 

držania psov.  



Predložený návrh programu vrátane dvoch doplňujúcich bodov bol schválený. 

Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0    

 

 

Schválený program rokovania 
 

  1/    Otvorenie       

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

  3/    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013 

  4/    Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií obcou  

          v roku 2013 

  5/    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2014 

  6/    Súhlas poslancov  s kontrolnou činnosťou hlavnej kontrolórky obce v iných obciach  

  7/    Informácie starostu obce 

  8/    Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva 

  9/    Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce  

          na roky  2015 a 2016 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 

10/     Návrh programového rozpočtu obce na rok 2014 a výhľad na roky 2015 a 2016 

11/     Protest prokurátora proti VZN obce č.3/2010, ktorým sa upravujú podmienky držania 

psov 

12/     Rôzne   

13/     Interpelácie poslancov 

14/     Diskusia 

15/     Návrh uznesení 

16/     Záver 

 

K bodu  3/  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013 
Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že podľa §18 f ods 1) písm.e) zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne 

správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka. 

Keďže ona je kontrolórkou  našej obce len od januára 2014, pripravila zhrnutie kontrol, ktoré 

v roku 2013 vykonal jej predchodca Ing. Jozef Baránik. 

Obecné zastupiteľstvo Správu o kontrolnej činnosti za rok 2013 zobralo na vedomie. 

Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0   

 

K bodu  4/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly zúčtovania poskytnutých 

dotácií obcou  v roku 2013 
Hlavná kontrolórka obce Žaneta Bartková informovala, že vykonala kontrolu zúčtovania 

dotácií poskytnutých obcou Žabokreky nad Nitrou v roku 2013. Vysvetlila, komu a za akých 

podmienok môže obec poskytnúť dotácie z rozpočtu obce. Upozornila, že dotácie sú 

verejnými prostriedkami  

a vzťahujú sa na ne rozpočtové pravidlá. Žiadateľ o dotáciu je povinný o poskytnutej dotácii 

viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom o účtovníctve. 

Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že boli splnené podmienky na poskytnutie dotácie, 

dotácie boli zúčtované v súlade s podmienkami určenými vo VZN obce, a že nebolo zistené 

porušenie právnych predpisov. 

Obecné zastupiteľstvo Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly zúčtovania 

poskytnutých dotácií v roku 2013 berie na vedomie. 

Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0 

 



K bodu  5/  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2014 
V súlade s ustanovením §18f ods.1 písm.b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

predložila hlavná kontrolórka obce  Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014. 

Informovala,                      že predložený Návrh... bol riadne zverejnený na úradnej tabuli obce 

od 20.01.2014. 

Obecné zastupiteľstvo  predložený návrh schválilo a poverilo hlavnú kontrolórku obce 

vykonaním kontrol  podľa  schváleného plánu.  

Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr.0 

K bodu 6/  Súhlas poslancov   s kontrolnou činnosťou hlavnej kontrolórky obce v iných 

obciach  
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolnú 

činnosť  

aj pre obce Oslany a Skačany. 

Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr.0 

 

K bodu  7/  Informácie starostu obce 
-  Informujem o stretnutí starostov obcí okresu Partizánske s predstaviteľmi  policajného 

zboru  

    v Partizánskom, kde bolo poskytnuté zo strany  policajtov vyhodnotenie ich činnosti za rok 

2013  

    v rôznych oblastiach (poriadková polícia cez dopravný inšpektorát - havárie, úmrtia, ťažké                

     a ľahké zranenia..) 

-  Ďalšie stretnutie starostov bolo zamerané na aktuálne problémy, ktoré sú  bytostne späté  

    s chodom  našich obcí. 

-  V rámci cezhraničnej spolupráce so Zlínskym krajom sme našim  moravským kolegom  

    predstavili jednotlivé obce nášho okresu 

- Niekoľko stretnutí sme mali s ÚPSVaR Partizánske v súvislosti  so zákonom o povinnosti  

    odpracovať dávku v hmotnej núdzi 

-  Informujem o tom, že sme koncom mesiaca február mali kontrolu zo  Slovenskej inšpekcie 

ŽP  

   Nitra na likvidáciu komunálneho odpadu,  separovaných komodít včetne kontroly všetkých 

zmlúv   

   a evidencie odpadov v našej obci vrátane VZN o odpadoch.  Na budúci týždeň je ohlásená  

   kontrola zo Slovenskej inšpekcie ŽP  z Bratislavy na niečí podnet v súvislosti s orezaním 

stromov      

   na dolnom  cintoríne.  

-  Informujem o dotácii 90 000 €, ktoré už máme na účte na výmenu starých okien na budove  

   základnej školy. Elektronická aukcia je ukončená.  

-  Zároveň informujem, že rozbiehame spolu s riaditeľom ZŠ  "ďalšiu  mohutnú ofenzívu"                         

   na získanie finančného grantu na zateplenie a novú  fasádu budovy ZŠ, telocvične a jedálne. 

-  Informujem, že sme stihli v časovom limite podať na ministerstvo dopravy,  

   regionálneho rozvoja žiadosť o poskytnutie dotácie na oprávnené náklady  súvisiace s 

prácami                

   na územnom pláne vo výške 80%. 

Cyril Cabadaj - zaujímal sa, či aktivační pracovníci môžu pracovať aj pre TJ AC 

Ing. Otakár Sneženka - prostredníctvom obce, áno. Ak nás ÚPSVaR Partizánske vyzve  

                                       na poskytnutie práce,  prácu poskytneme. 

Obecné zastupiteľstvo informácie starostu vzalo na vedomie. 

Hlasovanie: prít:7, za 7, proti 0, zdr.0 

 



K bodu 8/ Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva 
Starosta obce predložil Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014. 

Zasadnutia sa uskutočnia o 18.00 hod. v kultúrnom dome. 

Oľga Púchovská - navrhla zvolať verejné zhromaždenie občanov k územnému plánu obce 

Ing.Otakár Sneženka - odpovedal, že dohodne termín s arch. Minarovičom. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh termínov zasadnutí schválilo. 

Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0 

 

K bodu 9/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu 

obce  

na roky  2015 a 2016 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 
Hlavná kontrolórka obce informovala, že v súlade s §18f písm.c) zákona č.369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení vypracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce pred jeho 

schválením v obecnom zastupiteľstve.Rozpočet sa schvaľuje na tri roky s tým, že rozpočet na 

rok 2014 je záväzný                            a rozpočty na roky 2015 a 2016 sú orientačné a obecné 

zastupiteľstvo ich berie na vedomie. Ďalej hlavná kontrolórka obce podrobne vysvetlila 

východiská spracovania odborného stanoviska, prehľadne zhrnula návrh rozpočtu: bežné a 

kapitálové príjmy a výdavky na rok 2014 a konštatuje, že predložený návrh rozpočtu na rok 

2014 je zostavený ako prebytkový. 

Na záver informovala, že v roku 2014 bude obec povinná poskytovať MF SR údaje o svojom 

hospodárení ( schválený rozpočet, úpravy rozpočtu) prostredníctvom  informačného systému 

RIS.SAM. Podotkla, že predložený návrh rozpočtu bol zverejnený v zmysle zákona.  

Hlavná kontrolórka obce odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh programového 

rozpočtu schváliť. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k 

Návrhu rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016. 

Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0 

 

K bodu  10/ Návrh programového rozpočtu obce na rok 2014 a výhľad na roky 2015 a 

2016 
Starosta obce predložil Návrh rozpočtu na roky 2014, 2015 a 2016 a konštatoval, že hlavná 

kontrolórka obce vo svojom stanovisku  veľmi výstižne zhrnula a vysvetlila stanoviská na 

jeho tvorbu. 

Ing. Jozef Pilát - informoval, že Dom smútku je konečne ukončený a teraz máme zámer 

postaviť dva bytové domy. Ale najskôr len jeden  s približne  šiestimi bytmi. Jednalo by sa o 

nájomné byty ( vo vlastníctve obce) hlavne pre mladých ľudí, aby si mohli založiť rodinu a 

neutekali z našej obce. 

Výhodné pre nás je i to, že máme pozemok vo vlastníctve obce, hotová je i prístupová 

komunikácia a všetky inžinierske siete. 

Myslím, že by sme za 200 000 € dokázali postaviť hrubú stavbu a vziať si na ňu úver. 

Cyril Cabadaj - keď si zoberieme úver, nebude nám to robiť problémy pri žiadostiach o 

dotácie ? 

Žaneta Bartková -  nie, dotácií sa to nedotkne 

Bc. Evelína Hopková -  kde budú stáť tie bytovky ? 

Ing. Jozef Pilát - nižšia pri ulici Ľ. Podjavorinskej a vyššia za bytovkou súp.č.478  (ale 

najskôr by sme riešili tú nižšiu). Zároveň by sa riešili i parkovacie miesta. Dobré je to, že to 

vieme postaviť  

z vlastných prostriedkov. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh Rozpočtu ... schválilo. 

Hlasovanie: prít. 7; za 6, proti 0, zdr. 1 (Bc. Evelína Hopková ) 



 

K bodu  11/ Protest prokurátora proti VZN obce č.3/2010, ktorým sa upravujú 

podmienky držania psov 
Starosta obce vysvetlil, že práve dnes (06.03.2014 ) nám bol poštou doručený Protest  

prokurátora 

proti VZN č.3/2010, ktorým sa upravujú podmienky držania psov. Vysvetlil, že prokurátor 

navrhuje zrušiť alebo opraviť niektoré  časti VZN (nakoľko bola zmena zákona, na ktorú sme 

nereagovali úpravou VZN). Keďže Protest prišiel práve dnes, nestihneme VZN upraviť, ale 

môžeme schváliť uznesenie, že obecné zastupiteľstvo Protestu vyhovuje. 

Obecné zastupiteľstvo  vyhovuje protestu prokurátora. 

Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0 

 

K bodom 12/  Rôzne,  13/ Interpelácie poslancov 14/   Diskusia 
Bc. Evelína Hopková - pripomenula, že v Návrhu rozpočtu nie sú rozpísané vysvetlivky 

skratiek 

Radovan Košík - žiada vyhlásiť do miestneho rozhlasu oznam, aby občania nechodili  

na prechádzky so psami do školského areálu 

Cyril Cabadaj - dodal, aby nechodili so psami  ani na futbalové ihrisko 

Jozef Krajčovič - navrhol upraviť priestranstvo pred základnou školou - sú tam vyjazdené 

koľaje  

od áut.                                

 

15/     Návrh uznesení 
Návrhová komisia pripravila návrhy uznesení prijatých na tomto zasadnutí. 

Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice. 

 

 

 

16/     Záver    
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou bol vyčerpaný, 

starosta obce poďakoval prítomným za účasť a všetkým poprial príjemný zvyšok večera. 

 

 

 

 

                                                                                       

Overovatelia zápisnice:   

 

Jozef  Krajčovič                                                                                    Ing. Otakár Sneženka 

                                                                                                                    starosta obce 

 

Radovan  Košík 

 

 

 

zapísala: Ing. Mariana Sneženková  

 

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa  11.03.2014 

 


