
Z á p i s n i c a  
 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,   ktoré sa konalo  

09.12.2015 o 18.00 hodine  v kultúrnom dome 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Ing. Otakár  Sneženka, starosta obce                                                                                          

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

                                     Ing. Katarína Ďurková, Ing. Marian Omelka, Ing. Gabriel Šuranyi  

Neprítomní:   Jozef Korec, Jozef Rušin  

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/    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016 

  5     Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly čerpania rozpočtu príjmových  

         a výdavkových operácií z rozpočtu obce za 1. polrok 2015 

  6/    Návrh VZN č.2/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy  

         s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

  7/    Zásady hospodárenia s majetkom obce  

  8/    Dotácie z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2016 

  9/    Návrh na rozpočtové opatrenie  3/2015 

10/    Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za rok 2015 

11/    Nájomné zmluvy na rok 2016 

12/    K listu Miroslava Blahu a Mariána Šimu 

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

                       za šk. rok 2014/2015 / 

14/    Interpelácie poslancov 

15/    Diskusia 

16/    Návrh uznesení 

17/    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  siedmi  poslanci. Starosta konštatoval, že OZ je uznášania 

schopné.  

Zasadnutia sa nezúčastnili poslanci Jozef Korec, Jozef Rušin. 

Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia.  

Predložený návrh programu rokovania bol schválený. 

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

 

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, Viliam Palák, Ing. Katarína Ďurková 



 -  overovatelia  zápisnice: Marián Kozinka, Ing. Jozef Pilát 

Predložený návrh 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/    Kontrola uznesení  

  4/    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016 

  5     Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly čerpania rozpočtu príjmových  

         a výdavkových operácií z rozpočtu obce za 1. polrok 2015 

  6/    Návrh VZN č.2/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy  

         s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

  7/    Zásady hospodárenia s majetkom obce  

  8/    Dotácie z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2016 

  9/    Návrh na rozpočtové opatrenie  3/2015 

10/    Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za rok 2015 

11/    Nájomné zmluvy na rok 2016 

12/    K listu Miroslava Blahu a Mariána Šimu 

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

                       za šk. rok 2014/2015 / 

14/    Interpelácie poslancov 

15/    Diskusia 

16/    Návrh uznesení 

17/    Záver     

 

K bodu  3/   Kontrola  uznesení 

Hlavná kontrolórka obce vykonala kontrolu uznesení, prijatých na predchádzajúcom 

zasadnutí. 

Konštatuje, že všetky prijaté uznesenia sú splnené. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení. 

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

 

K bodu  4/  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016 

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 

2016 a informovala, že predložený návrh bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli 

obce. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 

a poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol v zmysle schváleného plánu. 

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

   

K bodu 5/  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly čerpania rozpočtu 

príjmových  

                   a výdavkových operácií z rozpočtu obce za 1. polrok 2015 

Hlavná kontrolórka obce informovala, že v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti 

na 2. polrok 2015  vykonala následnú finančnú kontrolu:  

- čerpanie schváleného rozpočtu, následne upraveného rozpočtu Rozpočtovým 

opatrením č.1/2015    

- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými 

prostriedkami 

Hlavná kontrolórka obce konštatuje, že nebolo zistené porušenie zákonných ustanovení. 



Obecné zastupiteľstvo Záznam o kontrole berie na vedomie. 

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

 

K bodu 6/  Návrh VZN č.2/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka 

základnej   

                   školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Starosta obce vysvetlil, že toto VZN predkladáme na schválenie z dôvodu  že novelou zákona 

sa zmenil termín zápisu detí do 1. ročníka základnej školy. Zápis detí do 1 ročníka sa bude 

konať                    od budúceho roku v mesiaci apríl – čo je vlastne predmetom predloženého 

návrhu VZN. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh VZN schválilo. 

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

 

K bodu 7/  Zásady hospodárenia s majetkom obce  

Kontrolórka obce vysvetlila, že obec mala schválené Zásady hospodárenia v roku 2007. 

Odvtedy sa však už mnohé zákony zmenili a je potrebné na tieto zmeny reagovať. 

Zásady hospodárenia s majetkom obce je povinný dokument, ktorý obec musí mať schválený. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce. 

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

 

K bodu 8/   Dotácie z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2016 

Starosta obce pripomenul, že podľa platného VZN o dotáciách predkladajú spoločenské 

organizácie žiadosti o dotáciu na nasledujúci rok  do 30.10. kalendárneho roka.  

Ing. Marian  Omelka, predseda finančnej komisie, prečítal návrh výšky dotácií združeniam                             

a spoločenským organizáciám pôsobiacim v našej obci pre rok 2016.  

 

Slovenský zväz záhradkárov                           300 € 

Matica slovenská                                             660 € 

Slovenský zväz rybárov                                   200 € 

Chovatelia poštových holubov                        200 € 

Jednota dôchodcov Slovenska                       1000 € 

Hokejový klub                                                 750 € 

TJ AC-futbalový klub                                 10 000 €     

Stolný tenis                                                      800 € 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov  200 € 

  

Informoval, že dotácie boli prejednané finančnou komisiou za spoluúčasti poslancov OZ.  

Zároveň doporučil starostovi obce, aby schválené dotácie boli zaslané jednotlivým 

organizáciám               na účet. 

Predložený návrh výšky dotácií združeniam a spoločenským organizáciám v obci bol 

schválený. 

Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu  9/  Návrh na rozpočtové opatrenie  3/2015 

Kontrolórka obce vysvetlila predložený návrh rozpočtového opatrenia 3/2015. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo. 

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

 

K bodu 10/  Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za rok 2015 

Ing. Marian Omelka prečítal návrh odmien pre predsedov a členov jednotlivých komisií, ktorý 



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

Starosta obce navrhol doplniť odmenu pre hlavnú kontrolórku obce Žanetu Bartkovú.  

Navrhol výšku 200 €. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh odmien za rok 2015 vrátane návrhu odmeny pre 

hlavnú kontrolórku obce  schválilo. 

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

 

K bodu 11/  Nájomné zmluvy na rok 2016 

Ing. Marian Omelka, predseda ekonomickej komisie predložil návrh komisie, aby výška 

nájmu                  na rok 2016 zostala na úrovni roka 2015. Zdôvodnil to informáciami 

z médií, že cena energií by  sa v roku 2016 nemala navyšovať. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh chválilo. 

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

 

K bodu 12/    K listu Miroslava Blahu a Mariána Šimu 

Starosta obce pripomenul, že sa jedná o žiadosť vlastníkov nehnuteľnosti-pozemku pod 

základnou školou v našej obci, ktorí žiadajú obecné zastupiteľstvo o vysporiadanie vzťahov. 

Pozemok slúži základnej škole, teda našim deťom a vnukom. Obec na ňom nepodniká. 

Naopak, staráme sa oň a zveľaďujeme ho. 

Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú odkúpiť spomínanú nehnuteľnosť – pozemok 

parc.č. 243/1, v kú. Žabokreky nad Nitrou zapísanú na LV č. 1276 za cenu 1 €/m². 

Obecné zastupiteľstvo predložený zámer schvaľuje. 

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

 

K bodu 13/    Rôzne / Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti  

                       za šk. rok 2014/2015 / 

Starosta obce predložil poslancom Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti  za šk. rok 2014/2015, ktorú predkladá riaditeľ ZŠ s MŠ. 

Obecné zastupiteľstvo predloženú Správu... schválilo. 

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

- starosta obce informoval, že terasy v materskej škole sú už uzatvorené 

- dali sme vypracovať projektovú dokumentáciu a podali žiadosť na zateplenie, novú fasádu 

a rekonštrukciu kúrenia v materskej škole  

- 6-bytová bytovka už naberá kontúry, firma s prácami finišuje a je podaná žiadosť na 

kolaudáciu bytovky  

 

K bodu 14/    Interpelácie poslancov 

Ing. Jozef Pilát odporúča starostovi obce, aby vyzval zhotoviteľa územnoplánovacej 

dokumentácie na okamžité pokračovanie v týchto prácach. 

 

K bodu 15/    Diskusia 

-  

K bodu 16/    Návrh uznesení 

Návrhová komisia pripravila návrhy uznesení. 

 

K bodu  17/  Záver 

Program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce rokovanie ukončil, poďakoval poslancom 

za účasť a poprial príjemné a pokojné prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov a veľa 

zdravia                   do nového roka. 



 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Otakár Sneženka 

                                                                                                                    starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:  Marián Kozinka 

 

 

                                        Ing. Jozef Pilát  

 

 

zapísala: Ing. Mariana Sneženková  

 

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa  10. 12. 2015 

Prílohy:- Uznesenia z 5. zasadnutia OZ + Stanovisko sociálnej komisie 

             - Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016 

             - Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly čerpania rozpočtu príjmových  

                a výdavkových operácií z rozpočtu obce za 1. polrok 2015 

             -  Návrh VZN č.2/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej  

                 školy  s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

             -  Návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce Žabokreky nad Nitrou  

             -  Návrh výšky dotácií z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2016 

             -  Návrh rozpočtového opatrenia 3/2015 

             -  Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za rok 2015 

             -  Nájomné zmluvy na rok 2016 

             -  K listu Miroslava Blahu a Mariána Šimu – stanovisko ekonomickej komisie 

             -  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

                 za šk. rok 2014/2015 


