
Z á p i s n i c a  
 

zo  14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  ktoré sa konalo    

28. 06. 2017 o 18.00 hodine  v kultúrnom dome  

_________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Ing. Otakár  Sneženka, starosta obce                                                                                          

                   Poslanci:  Marián  Kozinka, Ing. Katarína Ďurková,  Ing. Marian Omelka,                       

                   Ing. Jozef Pilát, Viliam Palák, Jozef Korec, Ing. Gabriel Šuranyi, Jozef Krajčovič   

                                      
Neprítomný:  Jozef Rušin 

 

Ďalší prítomní:  Mgr. Žaneta  Bartková, hlavná kontrolórka obce 

                            Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce  

                            PaedDr. Róbert Košík, PhD., riaditeľ ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou 

                            Mgr. Adriána Fábryová, zamestnankyňa obce (ekonómka) 

 

Návrh programu: 

  1/    Otvorenie       

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

  3/    Kontrola uznesení  

  4/    Správa z kontroly inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladnici                  

         za 1. polrok 2017 

  5/    Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 

  6/    Záverečný účet obce za rok 2016 

  7/    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2017 

  8/    Schválenie Zásad vybavovania sťažností 

  9/    Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

10/    Prerokovanie platu starostu obce 

11/    Návrh odmien pre poslancov a členov komisií za 1. polrok 2017 

12/    Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na   

         čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

13/    Návrh uznesenia k územnému plánu obce 

14/    Návrh VZN č. 2/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Žabokreky nad  

         Nitrou 

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 ôsmi poslanci. Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné.  

Zasadnutia sa nezúčastnil poslanec  Jozef Rušin. 

 

 

 

 

 



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

 -  zapisovateľ: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 

 

Ing. Otakár Sneženka  navrhol:  

 -  návrhová komisia:  Ing. Jozef Pilát, Ing. Gabriel Šuranyi, Marián Kozinka,  

 -  overovatelia  zápisnice:  Viliam Palák, Ing. Katarína Ďurková 

Predložený návrh bol schválený. 

Hlasovanie: prít.8 ; za 8, proti 0, zdr. 0  

Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia. Informoval sa, či niekto z  prítomných 

poslancov má návrh na doplnenie alebo zmenu bodov programu dnešného rokovania OZ. 

 

 Ing. Marian Omelka navrhol stiahnuť z rokovania bod č.10/ Prerokovanie platu starostu obce 

–  zdôvodnil to tým, že on navrhol tento bod programu do rokovania OZ.  

 Ing. Jozef Pilát navrhol doplniť bod Stanovisko k odkúpeniu multifunkčného ihriska 

a k odkúpeniu pivných setov. 

 

Starosta obce dal hlasovať za program rokovania OZ aj s návrhmi, ktoré predložili              

poslanci OZ - Ing. Marian Omelka a  Ing.  Jozef Pilát.  

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0    

Predložený návrh programu rokovania vrátane návrhov Ing. Mariana Omelku a  Ing. Jozefa 

Piláta bol schválený.  

 

Schválený program rokovania 
  1/    Otvorenie       

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

  3/    Kontrola uznesení  

  4/    Správa z kontroly inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladnici                  

         za 1. polrok 2017 

  5/    Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 

  6/    Záverečný účet obce za rok 2016 

  7/    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2017 

  8/    Schválenie Zásad vybavovania sťažností 

  9/    Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

10/    Návrh odmien pre poslancov a členov komisií za 1. polrok 2017 

11/    Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na   

         čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

12/    Návrh uznesenia k územnému plánu obce 

13/    Návrh VZN č. 2/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Žabokreky nad  

         Nitrou 

14/    Stanovisko k odkúpeniu multifunkčného ihriska a k odkúpeniu pivných setov. 

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. Zamerala sa hlavne na tie uznesenia, ktoré mali vykonávací charakter,  alebo 

z ktorých vyplýva plnenie úloh.  Uzneseniam sa venovala jednotlivo.  Všetky uznesenia 

považuje za splnené okrem uznesenia č. 7/V/2017 – kde schválený  finančný príspevok        

pre deti z eRka bude preplatený počas letných mesiacov, kedy sa tábor pre deti organizuje. 

Toto uznesenie  je zatiaľ nesplnené. Informovala, že na minulom rokovaní OZ bolo schválené 

umiestnenie obecného informačno-navigačného systému v obci. OZ starostovi obce 

odporučilo pripraviť ďalšie cenové ponuky výroby tohto informačného systému z dôvodu 

cenového porovnania. Tieto cenové ponuky sú na dnešnom rokovaní predložené. 

O jednotlivých ponukách presnejšie bude informovať pán starosta.  

Ing. Otakár Sneženka – okrem ponuky, ktorú som predložil na minulom zasadnutí,                                 

som cez internet vyzval ďalšie dve firmy, ktorých ponuka je 1 900 € a 2 020 €. Pokúsim sa 

nájsť firmu, ktorej ponuka bude nižšia ako 1 600 € ako bola pôvodná - prvá ponuka, 

predložená na minulom rokovaní OZ.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení. 

Prítomných 8 poslancov.     

 

K bodu  4/  Správa z kontroly inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti 

v pokladnici  za 1. polrok 2017 

Hlavná kontrolórka obce informovala o vykonaní kontroly. Počas kontroly v zmysle Plánu 

kontrolnej činnosti  na 1. polrok 2017 bol prepočítaný stav pokladničnej hotovosti 

a porovnaný s účtovným stavom v pokladničnej knihe. Pri každej kontrole finančnej hotovosti 

bol spracovaný Zápis o vykonaní inventarizácie peňažných prostriedkov v  hotovosti.        

Počas kontroly inventarizácie  pokladne bolo zistené,  že účtovný stav bol v súlade                 

so skutočným stavom. Nebol zistený inventarizačný rozdiel. Pri vedení pokladnice neboli 

prekročené limity pokladničnej hotovosti v súlade so Zásadami  hospodárenia s majetkom 

Obce Žabokreky nad Nitrou, ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom.  

Obecné zastupiteľstvo berie Správu z kontroly inventarizácie peňažných prostriedkov 

v hotovosti v pokladnici  za 1. polrok 2017 

Prítomných 8 poslancov. 

 

K bodu  5/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 

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. Obec pri zostavovaní rozpočtu postupovala podľa §16 

ods.1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a po skončení rozpočtového 

roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. 

Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 14.1.2016 uznesením OZ č.07/I/2016. 

V súlade  s § 16 odst.10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  a  na základe skutočností uvedených v tomto stanovisku odporúča hlavná 

kontrolórka obce obecnému zastupiteľstvu uzavrieť hospodárenie za rok 2016 výrokom             

-  celoročné hospodárenie  sa schvaľuje bez výhrad.  

Obecné zastupiteľstvo zobralo Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu 

obce za rok 2016 na vedomie. 

Prítomných 8 poslancov. 

 



K bodu 6/    Záverečný účet obce za rok 2016 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Návrh Záverečného účtu Obce Žabokreky 

nad Nitrou za rok 2016 spolu so stručným vysvetlením jeho obsahu. Starosta obce vyzval 

prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu – prípadne sa informovali na jednotlivé 

údaje, ktoré obsahuje.  

Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne otázky ani pripomienky starosta obce dal hlasovať          

za schválenie Záverečného účtu za rok 2016.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo celoročné hospodárenie obce  za rok 2016  bez výhrad 

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu  7/  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2017 

Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov  s  návrhom Plánu kontrolnej činnosti  

na 2. polrok 2017 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 2017 schválilo a poverilo hlavnú kontrolórku výkonom kontroly.  

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu  8/  Schválenie Zásad vybavovania sťažností 

Hlavná kontrolórka obce  informovala, že zákon o sťažnostiach bol novelizovaný. Priniesol 

niektoré zmeny, ktoré sme museli zapracovať do tohto nášho interného predpisu,                

ktorý predkladáme na schválenie. 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Zásady vybavovania sťažností. 

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu 9/    Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

Ing. Marian Omelka predložil návrh na rozpočtové opatrenie a vysvetlil jednotlivé položky. 

Marián Kozinka – čo je položka – údržba prevádzkových strojov? 

Ing. Marian Omelka – kopírky a počítače na úrade – ich údržba a oprava 

K položke – vytvorenie 3. triedy v MŠ – sa vyjadril riaditeľ ZŠ s MŠ 

PaedDr. Róbert Košík, PhD. – robili sme prieskum medzi rodičmi a záujem o vytvorenie                        

3. triedy je. V triede by bolo  max. 12 detí. V súčasnosti má MŠ kapacitu 42-43 detí.                                 

Po vytvorení 3. triedy by sa kapacita zvýšila skoro na 55 detí. 

Vytvorenie novej triedy v MŠ predstavuje navýšenie rozpočtu. Otvorenie novej triedy bude 

vyžadovať prijatie dvoch učiteliek, zvýšiť úväzok upratovačkám a prijať kuchárku                                          

na polovičný úväzok. Rozpočet obce na chod novej triedy v MŠ sa zvýši ročne o 30 000 €. 

Ing. Otakár Sneženka – je reálne cez prázdniny stihnúť úpravy toaliet a umývadiel v MŠ,                       

tak aby sa 3. trieda mohla otvoriť? 

PaedDr. Róbert Košík, PhD – ak nám budú uvoľnené (presunuté z kapitálových výdavkov            

na bežné) finančné prostriedky – tak tieto by mohli pokryť náklady na túto rekonštrukciu. 

Ing. Marian Omelka – mali by sme zrušiť uznesenie, ktorým sme zaviazali riaditeľa ZŠ s MŠ 

použiť finančné prostriedky  z nájmu  vysielača na kapitálové výdavky. 

Mgr. Žaneta Bartková – pripomenula, že tieto financie z nájmu, by mali byť investované                       

do opravy, údržby prípadne zveľadenie majetku obce – t.j. budov, objektov, priestorov 

Základnej školy. Aj keď každý rok nie je potrebné v škole robiť rozsiahle opravy.                                 

Tieto prostriedky by sa mohli kumulovať na väčšie opravy na základe potrieb Základnej 

školy. Spomínam si, že ste tu raz prezentovali, že elektroinštalácia je v zlom technickom 

stave. ZŠ s MŠ by mala poslancov každý rok informovať, na aký účel budú tieto financie 

použité aj keď budú určené na bežné výdavky.  

 



 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zámer riaditeľa ZŠ s MŠ v Žabokrekoch nad Nitrou 

otvoriť od 1.9.2017 3. triedu v MŠ.  

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 6/2011-C.2. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh  rozpočtového opatrenia č. 1/2017 schválilo. 

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu 10/    Návrh odmien pre poslancov a členov komisií za 1. polrok 2017 

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

a členov komisie za 1. polrok 2017.  

Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.  

Návrh odmien predložený Ing. Mariánom Omelkom  bol schválený.            

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu 11/    Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

PaedDr. Róbert Košík, PhD., riaditeľ ZŠ s MŠ – toto VZN je navrhnuté v súvislosti 

s vytvorením 3. triedy v MŠ. Vytvorenie a prevádzka ďalšej triedy niečo stojí. Jednak žiadame 

obec o navýšenie rozpočtu v súvislosti s vytvorením 3. triedy a jednak by prispieť mali aj 

rodičia, nakoľko je to určitý nadštandard, že zoberieme do MŠ aj deti mladšie ako tri roky. 

Deti nad tri roky by platili 15 € a deti do troch rokov 50 €/mesačne. Akonáhle dieťa dovŕši 

vek tri roky, klesne mu mesačný poplatok z  50 € na 15 €. Týmito poplatkami by sa znížili 

náklady obce na prevádzku. 

Viliam Palák – 50 € /mesiac/dieťa sa mi vidí veľa. 

Ing. Katarína Ďurková – prečo je taký veľký rozdiel v platbe 15 € a 50 €/ mesiac? 

PaedDr. Róbert Košík, PhD. – je to dosť, ale je to určitý nadštandard, že do MŠ zoberieme 

deti mladšie ako tri roky. Ale, keď dieťa dovŕši tri roky, poplatok mu klesne na 15 € /mesiac. 

Sú to  náklady na vytvorenie  a chod tretej triedy v MŠ. 

Ing. Jozef Pilát – je jasné, že náklady na prípravu a otvorenie tretej triedy sú vyššie a treba ich 

nejako pokryť, ale nemali by sme tým zaťažovať rodičov. Ide o jednorázové finančné 

zaťaženie. 

PaedDr. Róbert Košík, PhD – ak s tým návrhom VZN nesúhlasíte, môžem ho stiahnuť, 

prípadne navrhnite iné poplatky. 

Mgr. Žaneta Bartková – ak chcete zrušiť predložený návrh VZN, musí to navrhnúť poslanec. 

Ing. Jozef Pilát – navrhuje neprijať predložený návrh VZN. Teda zostane v platnosti doterajšie 

VZN. 

Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh VZN 1/2017. 

Hlasovanie: prít.8; za 0, proti 8, zdr. 0    

Poslanci OZ sa neuznášajú na predloženom návrhu VZN 1/2017. 

Z uvedeného vyplýva, že zostáva pôvodné VZN č. 2/2013 o určení výšky mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole.  

 

K bodu  12/    Návrh uznesenia k územnému plánu obce 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia o schválení  územného plánu obce Žabokreky nad 

Nitrou .  

Obecné zastupiteľstvo návrh územného plánu obce Žabokreky nad Nitrou schválilo. 

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0    

 



 

 

K bodu 13/    Návrh VZN č. 2/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce 

Žabokreky nad  Nitrou 

Ing. Otakár Sneženka predložil návrh VZN, ktorý úzko súvisí so schváleným územným 

plánom obce. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu 

obce Žabokreky nad  Nitrou schválilo.  

Nakoľko VZN č.1/2017 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu                                

na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole nebolo schválené, dochádza 

k prečíslovaniu VZN č.2/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Žabokreky 

nad  Nitrou  na VZN č. 1/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce 

Žabokreky nad  Nitrou. 

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu 14/ Stanovisko k odkúpeniu multifunkčného ihriska a k odkúpeniu pivných 

setov. 

Ing. Jozef Pilát – informoval, že v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva bol pripravený 

prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska pri Športcentre. 

Finančné prostriedky 28 000 € získame čiastočne ušetrením pri plynofikácií šatní TJ AC,     

kde máme vyčlenené finančné prostriedky, ktoré však nebudú použité v celom rozsahu. 

Pozemok je v súčasnosti vo vlastníctve firmy Cronson, ktorá prerába Športcentrum na bytový 

dom. Je spracovaný geometrický plán, ktorý vyčlení samostatné parcelné číslo na ihrisko. 

Ing. Otakár Sneženka – predávať sa môže len to, čo je zapísané na liste vlastníctva 

a zakreslené v katastrálnej mape. V tejto chvíli Ing. Gabriel Šuranyi nemá v ruke list 

vlastníctva, ani snímku z katastrálnej mapy, z ktorých by bolo zrejmé, že je vlastníkom 

multifunkčného ihriska. 

Navrhujem nezaoberať sa dnes kúpou ihriska. 

Ing .Gabriel Šuranyi -  geometrický plán je pripravený, je otázkou týždňa, kedy bude ihrisko 

zakreslené do katastrálnej mapy. 

 

K bodom 15/    Interpelácie poslancov,  16/    Diskusia 

--- 

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. 

 

 

 

                                                                                                           

Overovatelia zápisnice:   

 

Viliam Palák              

                                                                     

Ing. Katarína Ďurková                                                                    Ing. Otakár Sneženka v.r. 

                                                                                                                 starosta obce 

Zapísala: Ing. Mariana Sneženková  



 

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa  30.06.2017 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

- Uznesenia z 13. zasadnutia OZ, prijaté a schválené dňa 23.05.2017 

- Správa z finančnej kontroly inventarizácie peňažných prostriedkov v pokladnici za 1. polrok  

   2017 

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 

- Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 

- Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017 

- Zásady vybavovania sťažností 

- Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2017 

- Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za I. polrok 2017 

- Návrh VZN č.1/2017 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú  

   úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ 

- Návrh uznesenia o schválení územného plánu obce 

- Návrh VZN č. 2/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Žabokreky nad  

   Nitrou 

 


