
Z á p i s n i c a  
 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  ktoré sa konalo    

30.06.2016 o 18.00 hodine  v kultúrnom dome  

_________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Ing. Otakár  Sneženka, starosta obce                                                                                          

                   Poslanci:  Marián  Kozinka, Ing. Jozef  Pilát, Viliam Palák,   

                                    Ing. Katarína Ďurková, Ing. Marian Omelka,  

                                      
Neprítomní:  Ing. Gabriel Šuranyi, Jozef  Krajčovič, Jozef Korec, Jozef Rušin     

Ďalší prítomní:  Bc. 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/    Kontrola uznesení  

  4/    Správa z  kontroly tvorby a zúčtovania sociálneho fondu za rok 2015 v ZŠ s MŠ  

  5/    Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 

         Stanovisko audítora k záverečnému účtu obce         

  6/    Záverečný účet obce za rok 2015 

  7/    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2016 

  8/    Návrh VZN č.2/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu  

         nákladov na činnosť školského klubu detí 

  9/    Návrh VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  

         odpadmi na území obce 

10/    Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 

11/    Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za 1. polrok 2016 

12/    Návrh na zmenu člena finančnej komisie   

13/    Žiadosť manželov Tílešových o odkúpenie časti obecného pozemku parc.č.294/1 

14/    Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre eRko 

15/    Interpelácie poslancov 

16/    Diskusia 

17/    Návrh uznesení 

18/    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  Ing. Gabriel Šuranyi, Jozef Krajčovič, Jozef Rušin,               

Jozef Korec. 

 

K bodu 2/ Návrh na  zapisovateľa,  overovateľov  zápisnice a návrhovú komisiu 
Ing. Otakár Sneženka  navrhol  

 -  zapisovateľ : Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 

 -  návrhová komisia: Marián Kozinka, Ing. Jozef Pilát, Ing. Marian Omelka 

 -  overovatelia  zápisnice:  Viliam Palák, Ing. Katarína Ďurková 

Predložený návrh bol schválený. 

Hlasovanie: prít.5 ; za 5, proti 0, zdr. 0  



 

Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia.  

Predložený návrh programu rokovania  bol schválený. 

Hlasovanie: prít.5; za 5, 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 z  kontroly tvorby a zúčtovania sociálneho fondu za rok 2015 v ZŠ s MŠ  

  5/    Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 

         Stanovisko audítora k záverečnému účtu obce         

  6/    Záverečný účet obce za rok 2015 

  7/    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2016 

  8/    Návrh VZN č.2/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu  

         nákladov na činnosť školského klubu detí 

  9/    Návrh VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  

         odpadmi na území obce 

10/    Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 

11/    Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za 1. polrok 2016 

12/    Návrh na zmenu člena finančnej komisie   

13/    Žiadosť manželov Tílešových o odkúpenie časti obecného pozemku parc.č.294/1 

14/    Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre eRko 

15/    Interpelácie poslancov 

16/    Diskusia 

17/    Návrh uznesení 

18/    Záver     

 

K bodu  3/   Kontrola  uznesení 

Hlavná kontrolórka obce vykonala kontrolu uznesení, prijatých na predchádzajúcom 

zasadnutí. Konštatuje, že všetky  uznesenia prijaté na aprílovom zasadnutí sú splnené.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení. 

Hlasovanie : prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu  4/  Správa z  kontroly tvorby a zúčtovania sociálneho fondu za rok 2015                        

v  ZŠ s MŠ     

Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že cieľom kontroly bolo dodržanie podmienok               

na poskytnutie a použitie verejných financií. Tvorbu a použitie sociálneho fondu má ZŠ s MŠ 

v Žabokrekoch nad Nitrou podrobne vymedzené na základe Vnútorného predpisu pre tvorbu 

a použitie sociálneho fondu. Správa z kontroly tvorí prílohu zápisnice.    

Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie Správu z kontroly tvorby a zúčtovania sociálneho 

fondu za rok 2015 v ZŠ s MŠ v Žabokrekoch nad Nitrou. 

Hlasovanie : prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0    

 

 

K bodu  5/  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 

                    Stanovisko audítora k záverečnému účtu obce 

Vo svojom stanovisku hlavná kontrolórka obce konštatuje, že návrh záverečného účtu bol 

spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol verejne prístupný na úradnej tabuli 



obce v zákonom stanovenej lehote. Ďalej konštatuje, že obec splnila povinnosť, dať si overiť 

účtovnú závierku nezávislým audítorom.  

Audítor vo svojej Správe o overení účtovnej závierky za rok 2015 uvádza, že účtovná 

závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2015 a konštatuje, 

že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  

Hlavná kontrolórka obce odporúča poslancom obecného zastupiteľstva schváliť celoročné 

hospodárenie obce bez výhrad. Prebytok hospodárenia  za rok 2015 vo výške 24 688,66  € 

presunúť  do rezervného fondu obce. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu 

obce za rok 2015 a Správu audítora o overení účtovnej závierky na vedomie. 

Hlasovanie : prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu   6/  Záverečný účet obce za rok 2015 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Návrh Záverečného účtu Obce Žabokreky 

nad Nitrou za rok 2015 spolu so stručným vysvetlením jeho obsahu. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo celoročné hospodárenie obce  za rok 2015  bez výhrad. OZ 

schválilo  prebytok hospodárenia vo výške 24 688,66 €  presunúť do  rezervného fondu. 

Hlasovanie : prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu  7/   Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2016 

Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov  s  návrhom Plánu kontrolnej činnosti  

na 2. polrok 2016 a podotkla, že  bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej 

lehote. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky obce 

na 2. polrok 2016 schválilo a poverilo hlavnú kontrolórku výkonom kontroly.  

Hlasovanie : prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0    

 

K  bodu  8/   Návrh VZN č.2/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu   nákladov na činnosť školského klubu detí 

Starosta obce informoval, že návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu   nákladov na činnosť školského klubu detí predkladá na podnet riaditeľa  ZŠ s MŠ 

v Žabokrekoch nad Nitrou, nakoľko vznikla potreba zvýšiť príspevok rodičov  zo 4 € na 5 €. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo. 

Hlasovanie : prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu  9/   Návrh VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými  odpadmi na území obce 

Starosta obce predložil návrh VZN, vysvetlil jeho obsah a priblížil podstatu zákona                           

o odpadoch a upozornil na medzery v zákone. 

Pripomenul, že v obci zberáme a separujeme rôzne druhy odpadov. Máme nádoby a vrecia  

na zber plastov, skla, kovov, papiera a šatstva, kontajnery na stavebný a objemný odpad. 

Zberáme pneumatiky a dvakrát do roka nebezpečný odpad. V blízkom čase budeme zberať aj 

oleje. Bohužiaľ, čoraz častejšie sa stáva, že napr. v kontajnery na plasty je vyhodené sklo 

alebo hnilé jablká. Mnohí ľudia sú k separovaniu odpadov ľahostajní a nedisciplinovaní. 

Ing. Jozef Pilát – zaujímalo ho,  aké sú najväčšie rozdiely v nakladaní s odpadmi oproti 

minulosti 

Ing. Otakár Sneženka – vysvetlil, že separované komoditidy sa vykupujú za nízku cenu           

a  doposiaľ stratu pri separovaní znášala obec. Teraz má každá obec podpísanú zmluvu          

so spoločnosťou (ktorá musí mať štátom udelenú licenciu), ktorá bude inkasovať finančné 

prostriedky od výrobcov a predajcov výrobkov a obalov. Naša obec má zmluvu podpísanú     



so spoločnosťou NATUR-PACK. 

Marián Kozinka – dvor obecného úradu by mal byť otvorený popoludní dlhšie, prípadne 

v sobotu. 

Ing. Otakár Sneženka – odpady, ktoré ľudia privezú, musí niekto prebrať, aby bol odpad 

uložený do príslušného kontajnera a nie mimo určeného miesta na dvore.  

Ing. Katarína Ďurková – možno by mohol byť jeden deň v týždni dlhší a iný zase skrátený. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh VZN o odpadoch schválilo. 

Hlasovanie : prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu 10/   Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 

Ing. Marian Omelka – vysvetlil, že  predložený návrh rozpočtové opatrenie sa týka  

autobusových zastávok – prístreškov v obci (oproti cintorínu,  pri predajni Jednota,             

pred Cukrárňou a  na hornej zastávke smer do Partizánskeho). 

Marián Kozinka – hovorili sme aj o tom, že futbalisti by potrebovali dva takéto prístrešky.  

Ing. Jozef Pilát – autobusové prístrešky sú dobrá vec, ľudia si ich pochvaľujú. Ale ihrisko      

je obecný majetok a mali by sme prístrešky pre futbalistov taktiež zabezpečiť. Je pravda,           

že sme v tomto rozpočtovom opatrení na to nemysleli, mohli by sme to schváliť                     

na septembrovom zasadnutí. 

Ing. Katarína Ďurková – prečo by sme to odkladali na september, keď prístrešky riešime teraz, 

tak  teraz schváľme výrobu dvoch  prístreškov  aj pre futbalistov. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2016 

a poverilo starostu obce zabezpečením výroby dvoch  prístreškov na futbalové ihrisko pre TJ 

AC Žabokreky nad Nitrou. 

Hlasovanie : prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu 11/    Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za 1. polrok 2016 

Ing. Marian Omelka – predseda ekonomickej komisie predložil návrh odmien pre predsedov 

a členov komisie za 1. polrok 2016.  

Ing. Katarína Ďurková – predsedníčka Komisie pre mládež, kultúru a šport – vysvetlila,         

že kultúrne akcie organizuje a zabezpečuje prevažne  pani Alica Málišová (členka komisie), 

preto navrhla presunúť sebe a členom kultúrnej komisie Ing. Šuranyimu, pánu Rušinovi 

a pánu Palákovi po 20 € z predloženého návrhu a túto sumu pripočítať pani Alici Málišovej. 

Návrh odmien predložený Ing. Mariánom Omelkom vrátane pozmeňujúceho návrhu           

Ing. Kataríny Ďurkovej bol prijatý a schválený. 

Hlasovanie : prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu 12/    Návrh na zmenu člena finančnej komisie   

Ing. Marian Omelka – vysvetlil, že vo februári 2015 bola za členku  ekonomickej komisie OZ 

schválená  Ing. Jana Geletová. Z dôvodu, že pani Ing. Jana Geletová je dlhodobo práce 

neschopná (nemôže sa zúčastňovať zasadnutí komisie) navrhuje na jej miesto Mgr. Adriánu 

Fábryovú, súčasnú ekonómku obce Žabokreky nad Nitrou. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo. 

Hlasovanie : prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu 13/    Žiadosť manželov Tílešových o odkúpenie časti obecného pozemku parcela  

č.294/1 

Ing. Marian Omelka – informoval, že manželia Tílešoví podali žiadosť o odkúpenie časti 

pozemku pred ich novostavbou rodinného domu, z dôvodu, že z ich domu sa vychádza 

priamo na verejné priestranstvo. Radi by si časť priestranstva odkúpili, oplotili a využívali 

ako dvor. Ekonomická komisia túto žiadosť prerokovala so stavebnou komisiou a doporučuje  



 

žiadosti vyhovieť, keďže túto časť pozemku by obec na nič iné  v budúcnosti nevyužila. 

Ing. Jozef Pilát – vysvetlil, že o zveľaďovaní a predaji pozemku rozhoduje Obecné 

zastupiteľstvo  (nie starosta). 

Ďalej informoval, že stavebná komisia vykonala obhliadku uvedeného pozemku a doporučuje 

odpredať časť pozemku – parc.č.294/1, ktorá je vo vlastníctve obce, z dôvodu, že uvedenú 

časť parcely využívajú len Tílešoví, pretože je to jediná prístupová cesta k ich domu a preto 

tento priestor nemôže využívať nikto iný. 

Stavebná komisia doporučuje odpredať požadovanú časť parcely z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Náklady na 

vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu (ktorým sa rozdelí parc.č.294/1) 

uhradia  žiadatelia.  

Na záver podotkol, že pani Tílešová – ako majiteľka pekárne – je veľmi nápomocná občanom 

našej obce, ale i organizáciám pri usporadúvaní rôznych akcií. 

Hlavná kontrolórka obce zhrnula, že  postup pri predaji sa uskutoční  podľa § 9a ods.8 písm. 

e/ zákona o majetku obcí, teda obecné zastupiteľstvo schváli zámer predaja majetku obce  

(podľa hore uvedeného paragrafu). Schválený zámer musí byť zverejnený najmenej 15 dní     

na úradnej tabuli obce, až potom obecné zastupiteľstvo schváli prevod majetku. 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť manželov Tílešových o odkúpenie 

novovytvorenaj parcely na základe  vypracovaného a predloženého geometrického plánu  

časti pozemku parc.č.294/1. Odporúča starostovi obce do budúceho zasadnutia OZ  pripraviť 

zámer odpredaja novozniknutej parcely v zmysle vypracovaného geometrického plánu 

a znaleckého posudku ceny predávanej parcely, ktoré budú hradené žiadateľmi o odkúpenie. 

Hlasovanie : prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu 14/   Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre eRko 

Starosta obce informoval o doručení žiadosti od žabokreckých animátorov letného tábora 

organizácie eRko (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí) o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku. Finančné príspevky budú použité na zakúpenie pomôcok do letného 

tábora na nákup a výrobu tričiek pre deti, či na kúpu malých darčekov a odmien. Ako 

uvádzajú v žiadosti poteší ich každá suma, mohla by to byť čiastka napr. 150 €. O finančnú 

pomoc žiadajú aj z toho dôvodu, že do letného tábora je prihlásených veľa detí z našej obce.  

Starosta obce konštatoval, že VZN obce o poskytovaní dotácií určuje pravidlá a podmienky, 

za ktorých je možné dotácie poskytovať a do akého termínu možno o dotáciu požiadať. 

Bohužiaľ, v tomto prípade nie je možné postupovať podľa tohto VZN. 

Bc. Žaneta Bartková – navrhla možnosť vyplatenia príspevku na daný účel z rozpočtovej 

položky Reprezentačné s tým, že rozdiel vyplatenej sumy  sa vyrovná  nasledujúcim návrhom 

rozpočtového opatrenia. Finančná hotovosť nebude organizátorom vyplatená vopred. Ale 

prostredníctvom pokladne po predložení dokladov, ktoré  budú preukazovať schválený účel. 

Ing. Marián Omelka – doporučil finančný príspevok pre eRko schváliť vo výške 150 €, 

nakoľko je prihlásených veľa detí z našej obce. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uvedeným spôsobom vyplatenia nenávratného finančného 

príspevku pre eRko, vo výške 150 €, na základe žiadosti zo dňa 15.06.2016. 

Hlasovanie : prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0    

  

K bodu  15/    Interpelácie poslancov   

Ing. Jozef Pilát – novostavba nájomného bytového domu – 6 b.j. je skolaudovaná, už v nej 

bývajú nájomníci, ale niektoré veci zostali pozabudnuté a je potrebné ich doriešiť. 

Na oknách nie sú žalúzie, ani sieťky, nad vchodovými dverami nie je prístrešok, chýbajú 



poštové schránky a chýba výlezný rebrík na strechu domu. 

Keďže sa jedná o obecný nájomný dom, poslanci musia schváliť zásahy v ňom. 

Navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo schválilo, že si nájomníci 6 b.j. môžu z fondu opráv 

zrealizovať: okenné žaluzie + sieťky na okná, prístrešok nad vstupné vchodové dvere            

do bytového domu, jednotné poštové schránky a výlezný rebrík na strechu domu. 

Hlasovanie : prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu 16/    Diskusia 

Marián Kozinka – keď sa pokosí chodník pozdĺž  hlavnej cesty (pri Mauzóleu)  zostane tam 

pokosená tráva a hlina. Nemá to kto upratať? Nevyzerá to dobre. Navrhuje tam  spraviť 

miesto polovegetačiek nejaký pevný múrik. 

 

K bodu 17/    Návrh uznesení 

Návrhová komisia pripravila návrhy uznesení, prijatých na tomto zasadnutí. 

 

K bodu 18/    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: 

 

Ing. Katarína Ďurková 

 

 

Viliam Palák 

 

zapísala: Ing. Mariana Sneženková  

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa  04.07.2016 

 

 

Prílohy: - uznesenia z 8. zasadnutia OZ-a prijaté a schválené dňa 20.04.2016   

               - Správa z kontroly tvorby a zúčtovania sociálneho fondu za rok 2015 v ZŠ s MŠ 

               - Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 

               - Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 

               - Záverečný účet obce za rok 2015 

               - Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2016  

               - Návrh VZN č.2/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu  

                   nákladov na činnosť školského klubu detí 

               -  Návrh VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými             

                  stavebnými  odpadmi na území obce 

               -  Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2016 

               -  Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za 1. polrok 2016 

               -  Návrh na zmenu člena finančnej komisie   

               -   Žiadosť manželov Tílešových o odkúpenie časti obecného pozemku parc.č.294/1 

               -  Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre eRko 


