
Z á p i s n i c a  č. 5/2014 

 

z  5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,   ktoré sa konalo  22. 10. 

2014 o 18.00 hodine  v kultúrnom dome 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Ing. Otakár  Sneženka, starosta obce                                                                                          

                   Poslanci : Cyril  Cabadaj, Jozef  Krajčovič,  Ing. Marian Omelka, Ing. Jozef  Pilát,                         

                   Oľga Púchovská, Radovan Košík, Ing. Zuzana Uvírová,  Denisa Chrenková 

Neprítomní:  Bc. Evelína  Hopková 

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/    Kontrola uznesení  

  4/    Správa o výsledku následnej finančnej kontroly  dodržiavania povinnosti podľa NZ za 

r.2013 

  5/    Záznam o výsledku z následnej finančnej kontroly -uzatváranie dohôd o prácach mimo         

         pracovného pomeru za roky 2013, 01-09/2014                                    

  6/    Zariadenie školskej jedálne -ponuky 

  7/    Dotácie z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2015 

  8/    Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za rok 2014 

  9/    Nájomné zmluvy na rok 2015 

10/    Rôzne / Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti                                                    

                       za šk. rok 2013/2014/ 

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

Svoju neúčasť ospravedlnila Bc. Evelína Hopková. 

 

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

 -  zapisovateľ : Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 

 -  návrhová komisia: Jozef  Krajčovič, Denisa  Chrenková, Radovan  Košík 

 -  overovatelia  zápisnice:  Oľga Púchovská, Ing. Jozef  Pilát 

Predložený návrh bol schválený. 

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

 

Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia    

Predložený návrh programu zasadnutia bol schválený. 



Hlasovanie: prít.8; za 8, 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 o výsledku následnej finančnej kontroly  dodržiavania povinnosti podľa NZ za 

r.2013 

  5/    Záznam o výsledku z následnej finančnej kontroly -uzatváranie dohôd o prácach mimo         

         pracovného pomeru za roky 2013, 01-09/2014                                    

  6/    Zariadenie školskej jedálne -ponuky 

  7/    Dotácie z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2015 

  8/    Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za rok 2014 

  9/    Nájomné zmluvy na rok 2015 

10/    Rôzne / Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti                                                    

                       za šk. rok 2013/2014/ 

11/    Interpelácie poslancov 

12/    Diskusia 

13/    Návrh uznesení 

14/    Záver     

 

K bodu  3/    Kontrola uznesení  
Pani Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce Žabokreky nad Nitrou vykonala kontrolu 

uznesení, prijatých na predchádzajúcom zasadnutí. Konštatovala splnenie uznesení z 

predchádzajúceho zasadnutia, ale i uznesení za rok 2014. Stále však nie je splnené uznesenie 

z roku 2013 - predaj pozemkov pánovi Petrovi Zelencovi a pani Marcele Zelencovej, ktorí 

doposiaľ nepodpísali kúpnopredajnú zmluvu. 

Ing. Otakár Sneženka – informoval, že pána Petra Zelenca a pani Marcelu Zelencovú  

písomne vyzval, aby sa dostavili na obecný úrad k podpísaniu kúpnopredajnej zmluvy a k 

finančnému vyrovnaniu. V opačnom prípade podá poslancom návrh na zrušenie uznesenia o 

predaji pozemkov. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení. 

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

 

K bodu  4/    Správa o výsledku následnej finančnej kontroly  dodržiavania povinnosti                       

                       podľa NZ za r.2013 
Hlavná kontrolórka obce Žaneta Bartková informovala, že vykonala kontrolu na úseku 

dodržiavania  

a uplatňovania všeobecne záväzných predpisov a nariadení obce v oblasti hospodárenia                        

a nakladania s majetkom obce a kontrolu hospodárenia a nakladania s pohľadávkami z platieb 

nájomného a služieb spojených s nájmom za užívanie nebytových priestorov a pozemkov                        

vo vlastníctve obce. 

Konštatovala, že obec má prijaté a schválené Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce             a obec postupuje v súlade s týmito zásadami. 

Zároveň konštatovala, že nájomné zmluvy za rok 2013 a zmluvy uzatvorené pred rokom 2013 

neboli zverejnené na webovej stránke obce. Tým bolo porušené ustanovenie zákona 

č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam v znení neskorších predpisov. 

Ing. Zuzana Uvírová – podotkla, že obec je povinná zmluvy zverejňovať, inak sú neúčinné 



                                  - zaujímala sa, či bolo prijaté opatrenie na nápravu. 

Žaneta Bartková – tieto veci boli ošetrené v zápisnici o prerokovaní Správy o výsledku 

následnej finančnej kontroly. 

Ing. Otakár Sneženka – na základe zisteného nedostatku, boli splnené opatrenia prijaté na 

nápravu nedostatkov, zistených následnou finančnou kontrolou. 

Obecné zastupiteľstvo Správu... berie na vedomie. 

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

 

K bodu 5/    Záznam o výsledku z následnej finančnej kontroly -uzatváranie dohôd o 

prácach     

                      mimo pracovného pomeru za roky 2013, 01-09/2014                                    
Predmetom kontroly boli Dohody o vykonaní práce, Dohody o pracovnej činnosti, mzdové 

listy, príkazy k úhrade na výplatu odmeny, platový a pracovný poriadok obce. Porušenie 

zákona zistené nebolo. 

Obecné zastupiteľstvo Záznam o výsledku... berie na vedomie. 

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

 

K bodu  6/    Zariadenie školskej jedálne -ponuky 
Ing. Marian Omelka, predseda finančnej komisie – informoval, že riaditeľ ZŠ s MŠ  predložil 

cenové ponuky troch firiem na zariadenie školskej kuchyne.  

Finančná komisia doporučuje uvedené ponuky vziať na vedomie.  

Ing. Zuzana Uvírová – na minulom zasadnutí riaditeľ ZŠ s MŠ hovoril o stave zariadenia v 

školskej kuchyni ako o vážnom, až havarijnom. Aj na Rade školy sa spomínal stav zariadení v 

školskej kuchyni ako kritický. V rozpočte sú finančné prostriedky, bolo by dobré túto situáciu 

riešiť teraz. 

Ing. Jozef Pilát – prečo máme peniaze hľadať hneď teraz ? Na základe cenových ponúk 

zistíme, aký spôsob obstarávania bude potrebný. Okrem toho budú onedlho voľby, prečo by 

sme nový poslanecký zbor mali zaväzovať (budú pripravovať rozpočet). Riaditeľ školy si túto 

požiadavku môže zahrnúť do rozpočtu. Bude na novom poslaneckom zbore, či mu 

požiadavku schvália v plnej výške alebo ju ponížia. 

Denisa Chrenková – na minulom zasadnutí som mala dojem, že situácia so zariadením v 

školskej kuchyni je veľmi vážna. Tak je vážna tak, že to treba riešiť hneď alebo to zariadenie 

nie je až také zlé?  

Ing. Otakár Sneženka – nesmieme zabudnúť, že nám štát stále nedoplatil 16 800 € za výmenu 

okien. Čo ak to budeme musieť uhradiť z našich peňazí ? Ďalej sme podali nový projekt                               

na zatepletenie budovy školy. Stále nie je zrejmé, či aj obec bude musieť spolufinancovať túto 

akciu. 

Ing. Jozef Pilát – chceme ísť do výstavby novej bytovky. Tam bude treba presunúť značnú 

časť financií.  

Ing. Zuzana Uvírová – v obci robíme chodníky, cintorín, dom smútku, prečo zabúdame na 

školu ? 

                                      Kladiem si na srdce, že na školu nesmieme zabúdať. Navrhujem prijať 

rozpočtové opatrenie- presun finančných prostriedkov  z rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 13 000 € na zakúpenie strojov a zariadení do školskej kuchyne. 

Hlasovanie:  prít.8; za 3,  proti 3  / Ing. Jozef Pilát, Ing. Marián Omelka, Oľga Púchovská/,                 

zdr. 2  /Cyril Cabadaj, Jozef  Krajčovič/  

Návrh Ing. Zuzany Uvírovej nebol schválený. 

 

K bodu 7/    Dotácie z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2015 
Finančná komisia obdržala žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre jednotlivé spoločenské a 



športové organizácie obce. Nakoľko požiadavky na výšku finančných prostriedkov sú dosť 

vysoké, finančná komisia doporučuje zobrať žiadosti na vedomie, zapracovať ich do návrhu 

rozpočtu a na schválenie ich postúpiť novému poslaneckému zboru. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o predložených žiadostiach. 

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

 

K bodu  8/    Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za rok 2014 
Ing. Marian Omelka prečítal návrh odmien pre predsedov a členov jednotlivých komisií, ktorý 

finančnej komisii predložili predsedovia komisií. Jedná sa o celoročné odmeny. Finančná 

komisia 

doporučuje predložený návrh schváliť. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh odmien za rok 2014 schválilo. 

Hlasovanie: prít.8; za 7, proti 0, zdr.1 /Ing. Zuzana Uvírová /     

 

K bodu  9/    Nájomné zmluvy na rok 2015 
Ing. Marian Omelka- za finančnú komisiu navrhol nemeniť výšku nájmu na rok 2015. 

Ing. Otakár Sneženka – informoval o výške nájmu za jednotlivé prenajaté priestory: 

prevádzkové, skladové, provizórium a iné. Doporučuje schváliť výšku nájomného na rok 

2015 na úrovni  roka 2014. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo. 

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

 

K bodu  10/    Rôzne / Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti                                                    

                       za šk. rok 2013/2014/ 
Predložená Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský 

rok 

2013/2014 bola schválená. 

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

 

K bodom  11/    Interpelácie poslancov   12/    Diskusia   
Ing. Otakár Sneženka – informoval, že naša škola je zapojená do environmentálneho projektu 

„ Zelená škola“ .  

Na konci školského roka oceňujeme na obecnom úrade žiakov, ktorí v školskom roku dosiahli 

výborné výsledky v prospechu, športe, rôznych vedomostných olympiádach, ale i recitačných 

súťažiach. 

 

K bodu   13/    Návrh uznesení 
Návrhová komisia pripravila návrhy uznesení prijatých na tomto zasadnutí. 

Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice. 

 

K bodu  14/    Záver     
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou bol vyčerpaný. 

Starosta obce zároveň poďakoval všetkým poslancom obecného zastupiteľstva za ich účasť                 

na zasadnutiach, za ich aktívny prístup k riešeniu problémov v obci počas štyroch rokov  

pôsobenia. 

Všetkým poprial veľa zdravia, šťastia a radosti zo života.  

  

 

 



                                                                                         

Overovatelia zápisnice:   

 

 

Oľga  Púchovská 

 

 

 Ing. Jozef  Pilát                                                                                     Ing. Otakár Sneženka 

                                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

zapísala: Ing. Mariana Sneženková  

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 27. 10.2014 

 


