
Z á p i s n i c a  
 

z  11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  ktoré sa konalo    

14.12.2016 o 18.00 hodine  v kultúrnom dome  

_________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Ing. Otakár  Sneženka, starosta obce                                                                                          

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

                                   Jozef Krajčovič,  Ing. Jozef Pilát 

                                      
Neprítomní:  Ing. Gabriel Šuranyi, Jozef  Rušin, Jozef Korec, Viliam Palák  

Ďalší prítomní:  Bc. Žaneta  Bartková, hlavná kontrolórka obce 

                            Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce  

                            PaedDr. Róbert Košík, PhD - riaditeľ ZŠ s MŠ 

                            Monika Slivková - zástupkyňa pre MŠ  

 

Návrh programu: 
  1/    Otvorenie       

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

  3/    Kontrola uznesení  

  4/    Petícia za vytvorenie 3. triedy v MŠ 

  5/    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti                                                    

         za šk. rok 2015/2016 

  6/    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017 

  7/    Správa z finančnej kontroly –dodržiavanie zákona –uzatváranie dohôd za rok 2015       

         v ZŠ s MŠ 

  8/    Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2016 

  9/    Schválenie prevodu odpredaja pozemku parc.č.294/6   

 10/   Nájomné zmluvy na rok 2017 

 11/   Dotácie  z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2017  

 12/   Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien                           

         so Západoslovenskou distribučnou, a.s.     

 13/    Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za  2. polrok 2016 

 14/    Rôzne 

 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, Viliam Palák, Jozef Rušin a 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: Ing. Marian Omelka, Ing. Jozef Pilát 

 -  overovatelia  zápisnice:  Marián Kozinka, Jozef Krajčovič 

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/    Petícia za vytvorenie 3. triedy v MŠ 

  5/    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti                                                    

         za šk. rok 2015/2016 

  6/    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017 

  7/    Správa z finančnej kontroly –dodržiavanie zákona –uzatváranie dohôd za rok 2015       

         v ZŠ s MŠ 

  8/    Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2016 

  9/    Schválenie prevodu odpredaja pozemku parc.č.294/6   

 10/   Nájomné zmluvy na rok 2017 

 11/   Dotácie  z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2017  

 12/   Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien                           

         so Západoslovenskou distribučnou, a.s.     

 13/    Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za  2. polrok 2016 

 14/    Rôzne 

 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. Pozornosť venovala uzneseniam, ktoré mali vykonávacie poverenie. 

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

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení. 

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

 

K bodu  4/    Petícia za vytvorenie 3. triedy v MŠ 

Starosta informoval poslancov o doručení petície za vytvorenie 3. triedy v materskej škole. 

O objasnenie situácie v materskej škole starosta požiadal PaedDr. Róberta Košíka, PhD., 

riaditeľa ZŠ s MŠ a Moniku Slivkovú, zástupkyňu pre MŠ. 

Monika Slivková – naša materská škola je stále naplnená. V dolnej triede je 20 detí a v hornej  

triede je 22 detí. 

 

Do 1. ročníka základnej školy odišlo 12 detí. Teda len 12 nových detí môžeme do MŠ prijať. 

Stáva sa aj to, že sa z 1. ročníka dieťa vráti späť do materskej školy. A my ho musíme zobrať. 



Ale stáva sa aj to, že počas roka dieťa zo škôlky odíde ( napr. rodina sa odsťahuje) a uvoľnené 

miesto doplníme ďalším dieťaťom. 

PaedDr. Róbert  Košík, PhD. – do materskej školy je predpísaný vek od 3 do 6 rokov. Počet 

neprijatých detí pre tento školský rok bol 16, avšak 12 z nich malo vek nižší ako 3 roky. Len  

4 deti, ktoré spĺňali podmienku veku, neboli prijaté. 

Z dôvodu nespokojnosti rodičov neumiestnených detí do MŠ v našej obci a demografického 

vývoja navrhujeme vytvorenie 3. triedy a zvýšenie kapacity v budúcnosti, ktoré nám umožní 

pružnejšie reagovať na demografické výkyvy a vyhovieť požiadavkám rodičov, ktoré dovŕšia 

vek 3 roky. 3. trieda však pravdepodobne neporieši deti mladšie ako 3 roky. 

Ing. Katarína Ďurková – novovytvorená 3. trieda by bola pre akú kategóriu detí ? Vedeli by 

ste zosúladiť všetky činnosti s novou triedou ? 

Monika Slivková – v 3. –tej triede by mohli byť deti ktoré v škôlke nespia, teda na obed 

odchádzajú domov. Zosúladenie činnosti všetkých tried je už na mne. 

Problémom môže byť to, že dolná trieda je priechodzia, to znamená, že všetky deti -postupne 

ňou prechádzajú do jedálne a samozrejme aj z jedálne A to na raňajky, desiatu, obed 

a olovrant. Čo spôsobí, že deti v tejto dolnej triede budú neustále vyrušované v činnostiach 

prechádzajúcimi deťmi. 

Bc. Žaneta Bartková – máte v škôlke deti len z našej obce alebo aj z iných obcí ? 

Monika Slivková – len deti , ktoré v našej obci bývajú. 

Ing. Marian Omelka – pán riaditeľ, vedel by si pripraviť finančnú analýzu všetkých výdavkov 

na vytvorenie 3. triedy ? 

PaedDr. Róbert Košík, PhD. - zvýšenie kapacity MŠ si vyžiada  jednak investičné náklady  

spojené s dobudovaním priestorov a taktiež navýšenie rozpočtu pre prevádzku MŠ (prijatie 

ďalšieho pedagogického personálu, rozšírenie pracovných úväzkov prevádzkového personálu 

– upratovačiek a pomocnej kuchárky). Úprava interiéru a príprava priestorov pre prípadnú 3. 

triedu  postupne prebieha. Počas letných prázdnin je plánovaná aj rekonštrukcia a rozšírenie 

kapacity sociálnych zariadení.  

Samozrejme približná analýza sa dá pripraviť. 

V súčasnej dobe sa však pripravuje novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, 

v ktorej sa definujú sociálne služby v oblasti poskytovania starostlivosti o deti do 3 rokov 

(detské jasle).   

Taktiež v pripravovanej reforme školstva sa uvažuje o rozšírení povinnej školskej dochádzky 

aj o tzv. 0-tý ročník. Zatiaľ nevieme, či a v akej podobe bude schválená novela školského 

zákona. Teda nevieme, či predškolské deti budú súčasťou materskej alebo základnej školy. 

Preto si myslím, že momentálne je predčasné a neprezieravé robiť unáhlené rozhodnutia, 

keďže prebieha rokovanie o zmienenej novele zákona o sociálnych službách. 

Monika Slivková- touto cestou  chcem poďakovať všetkým poslancom obecného 

zastupiteľstva, pánu starostovi a pánu riaditeľovi za krásnu, zrekonštruovanú škôlku. 

Ing. Jozef Pilát – nakoľko prebieha legislatívne konanie, nevieme aké zmeny (podmienky, 

obmedzenia) nám prinesie, nevieme zaujať stanovisko k petícii. Musíme počkať na schválenie 

zákona. 

Navrhujem prijať uznesenie, že OZ berie na vedomie petíciu za zriadenie 3. triedy v MŠ, ale 

v súčasnej dobe nemôžeme prijať žiadne stanovisko v súvislosti s prebiehajúcimi 

legislatívnymi zmenami v zákone, ktorý prerokováva NR SR. 

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

 

 

 

K bodu 5/    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti                                                    

                       za šk. rok 2015/2016 



Starosta obce predložil   Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti                                                    

za šk. rok 2015/2016 

Obecné zastupiteľstvo predloženú Správu .. schválilo. 

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

 

K bodu 6/    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017 

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

2017 a informovala, že predložený návrh bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli 

obce. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 

a poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol v zmysle schváleného plánu. 

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

   

K bodu 7/  Správa z finančnej kontroly –dodržiavanie zákona –uzatváranie dohôd              

                   za rok 2015 v ZŠ s MŠ 

Hlavná kontrolórka obce predložila Správu z finančnej kontroly... Cieľom finančnej kontroly 

bolo dodržiavanie  podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií za rok 2015. 

Obecné zastupiteľstvo predloženú Správu... berie na vedomie. 

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

 

K bodu 8/    Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2016 

Ing. Marian Omelka vysvetlil predložený návrh rozpočtového opatrenia 4/2016. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo. 

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

 

K bodu 9/    Schválenie prevodu odpredaja pozemku parc.č.294/6   

   Bod 9/ bol preložený na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu    

   nedostatočného počtu prítomných poslancov a z dôvodu  uplatnenia § 9a ods.8e zákona č.    

   138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení trojpätinovým rozhodnutím všetkých poslancov   

   obecného zastupiteľstva ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vysporiadania hranice   

   pozemku.  Rozloha a poloha tejto parcely je   pre obec nevyužiteľná. 

   Bol by potrebný počet platných hlasov za: 6, prítomných poslancov bolo len 5. 

 

K bodu 10/   Nájomné zmluvy na rok 2017 

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

nájmu  na rok 2017 zostala na úrovni roka 2016. Zdôvodnil to informáciami z médií, že cena 

energií by  sa v roku 2017 nemala navyšovať. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo. 

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

 

K bodu 11/   Dotácie  z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2017  

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 2017.  

 

 

Slovenský zväz záhradkárov                           500 € 

Matica slovenská                                             660 € 

Slovenský zväz rybárov                                   300 € 



Chovatelia poštových holubov                        200 € 

Jednota dôchodcov Slovenska                       1000 € 

Hokejový klub                                                 750 € 

TJ AC-futbalový klub                                 10 000 €     

Stolný tenis                                                      800 € 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov  250 € 

 

 

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. 5; za 5, proti 0, zdržal sa 0 

  

K bodu 12/   Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 

                      bremien so Západoslovenskou distribučnou, a.s.     

Ing. Otakár Sneženka vysvetlil, že sa jedná o inžiniersku stavbu „ TN_Žabokreky, NNK „ 

ktorej súčasťou budú elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane 

rozvodov elektrických vedení a prípojok, ktoré budú uložené do zeme (do zeleného pásu)-

pozdĺž hlavnej cesty I/64 ( v časti Bielická cesta). Pozemky sú vo vlastníctve obce a po 

uložení el. vedení sa pozemky stanú zaťaženou nehnuteľnosťou. 

Obecné zastupiteľstvo  predložený návrh Zmluvy o budúcej zmluve... schválilo.     

Hlasovanie: prít. 5; za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu 13/    Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za  2. polrok 2016 

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

finančnej komisii predložili predsedovia komisií. Jedná sa o odmeny za 2. polrok 2016.  

Zároveň podotkol, že by sa poslanci mali viac zúčastňovať na akciách poriadaných v našej 

obci. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh odmien za druhý polrok  2016  schválilo. 

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

 

K bodom 14/   Rôzne  15/    Interpelácie poslancov  16/    Diskusia 

Ing. Marian Omelka – zaujímal sa, v akom štádiu je územný plán obce. 

Ing. Jozef Pilát -  navrhol pozvať architekta Minaroviča na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

Marián Kozinka – zaujímal sa, či sa dá niečo robiť so strechou pána Dušana Chrenku, pretože 

je v zlom technickom stave a padajú z nej škridle. 

Ing. Jozef Pilát – navrhuje poveriť starostu obce podaním podnetu na štátny stavebný dohľad. 

Marián Kozinka – aj strecha  na obecnej budove – kde má Ing. Omelka predajňu kvetov- je 

v zlom stave. Aj tam bude potrebná oprava. 

 

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 príjemné a pokojné prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov a veľa 



zdravia do nového roka. 

 

 

 

         

 

 

 

                                                                                                      Ing. Otakár Sneženka 

                                                                                                                 starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Marián Kozinka 

 

 

 

Jozef Krajčovič 

 

 

 

zapísala: Ing. Mariana Sneženková  

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 16.12.2016 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

- uznesenia z 10. zasadnutia OZ, prijaté a schválené dňa 28.09.2016 

- Petícia za vytvorenie 3. triedy v MŠ 

- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. r. 2015/2016 

- Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 

- Správa z finančnej kontroly 

- Návrh rozpočtového opatrenia č.4/2016 

- Dotácie z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2017 

- Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve-zriadenie vecného bremena 

- Návrh odmien za 2. polrok 2016 

 


