
 
Z á p i s n i c a  

 

z  15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  ktoré sa konalo    

26. 07. 2017 o 18.00 hodine  na obecnom úrade.  

_________________________________________________________________________ 

 

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   

                   Jozef Rušin                   

Neprítomný:  - 

 

Ďalší prítomný:  Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce  

 

Návrh programu: 
  1/    Otvorenie       

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

  3     Projekt „ Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia učební Základnej školy   

         Žabokreky nad Nitrou „ 

  4/    Návrh uznesení 

  5/    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 deviati poslanci. Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné.  

 

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. Katarína Ďurková, Jozef Krajčovič, Jozef  Korec  

 -  overovatelia  zápisnice:  Ing. Jozef Pilát, Ing. Marian Omelka 

Predložený návrh bol schválený. 

Hlasovanie: prít.9 ; za 9, 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. 

 

Starosta obce dal hlasovať za program rokovania OZ . 

Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0    

Predložený návrh programu rokovania bol schválený.  

 

Schválený program rokovania 
  1/    Otvorenie       

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

  3     Projekt „ Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia učební Základnej školy   

         Žabokreky nad Nitrou „ 

  4/    Návrh uznesení 



  5/    Záver 

K bodu 3/ Projekt „ Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia učební Základnej 

školy  Žabokreky nad Nitrou „ 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že tento bod rokovania bol 

prejednaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.05.2017. Na tomto zasadnutí bolo 

schválené uznesenie pod číslom 6/V/2017, ktorým obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou 

uvedeného projektu a s jeho spolufinancovaním vo výške  5 %  z predloženého projektu. 

Takto schválené uznesenie, bolo ako jedna z mnohých príloh spolu so žiadosťou, odoslané   

na Trenčiansky samosprávny kraj  (ďalej len „TSK“ -poskytovateľ dotácie). 

Dňa  24.07.2017 prišla z TSK Výzva na doplnenie žiadosti, kde bola obec vyzvaná                            

na upresnenie uznesenia v tom zmysle, že  nestačí uviesť znenie „5 %  z predloženého 

projektu“, ale je potrebné uviesť konkrétnu sumu rozdielu celkových oprávnených výdavkov 

projektu, čo predstavuje  6339,99 EUR.  

To znamená, že uznesenie č. 6/V/2017, zo dňa 23.05.2017 sa zmení len o údaj  

„6339,99 EUR „. 

   

K bodu 4/  Návrh uznesení 

Návrhová komisia pripravila znenie uznesení, prijatých na tomto zasadnutí. 

 

K bodu  5/  Záver     

Program rokovania bol vyčerpaný. Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a rokovanie 

ukončil. 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

Ing. Jozef Pilát             

                                                                     

Ing. Marian Omelka                                                                    Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                 starosta obce 

Zapísala: Ing. Mariana Sneženková  

 

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa  26.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

- Výzva na doplnenie žiadosti...  

 


