
Z á p i s n i c a 

 

zo  16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  ktoré sa konalo    

04. 10. 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 Krajčovič   

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

 

Ďalší prítomní:  Mgr. 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 finančnej kontroly 

  5/    Návrh VZN č.2/ 2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas   

         volebnej kampane na území obce Žabokreky nad Nitrou 

  6/    Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Žabokrekoch nad Nitrou 

  7/    Rozpočtové opatrenie č.2/2017 

  8/    Návrh Štatútu obecnej knižnice 

  9/    Interpelácie poslancov 

10/    Diskusia 

11/    Návrh uznesení 

12/    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 šiesti poslanci. Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné.  

Zasadnutia sa nezúčastnili poslanci  Jozef Rušin, Jozef Korec, Ing. Gabriel Šuranyi.  

 

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. Marian Omelka, Ing. Jozef Pilát, Marián Kozinka,  

 -  overovatelia  zápisnice:  Viliam Palák, Jozef Krajčovič 

Predložený návrh bol schválený. 

Hlasovanie: prít.6 ; za 6, 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. 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 návrhom, ktorý predložil              

poslanec OZ  Ing.  Jozef Pilát.  

Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0    

Predložený návrh programu rokovania vrátane návrhu  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 o výsledku finančnej kontroly 

  5/    Návrh VZN č.2/ 2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas   

         volebnej kampane na území obce Žabokreky nad Nitrou 

  6/    Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Žabokrekoch nad Nitrou 

  7/    Rozpočtové opatrenie č.2/2017 

  8/    Návrh Štatútu obecnej knižnice 

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

10/    Interpelácie poslancov 

11/    Diskusia 

12/    Návrh uznesení 

13/    Záver     

 

 

K bodu  3/   Kontrola  uznesení 

Hlavná kontrolórka obce vykonala kontrolu uznesení, prijatých na predchádzajúcich 

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

z ktorých vyplýva plnenie úloh.  Uzneseniam sa venovala jednotlivo.   

 

Ing. Jozef Pilát podotkol, že plynofikácia na ihrisku ešte nie je ukončená. Realizované je 

zatiaľ len ústredné kúrenie. Zároveň informoval, že po požiari šatní TJ AC bola opravovaná 

strecha a bolo by potrebné „natiahnúť“ pod strechu izolačný materiál. Mali by sme sa 

výdavkami zmestiť do  sumy vyčlenenej na plynofikáciu. 

Viliam Palák – podotkol, že medzi futbalistami sú zruční a skúsení chlapi, ktorí by izoláciu 

vedeli spraviť vo vlastnej réžii. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení. 

Prítomných 6 poslancov 

 

K bodu  4/    Správa o výsledku finančnej kontroly 

V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti vykonala hlavná kontrolórka obce kontrolu 

tvorby a zúčtovania sociálneho fondu za rok 2016. 

Konštatuje, že výška príspevku do sociálneho fondu za jednotlivé mesiace bola správne 

vypočítaná a čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu v roku 2016 bolo v súlade 

s Vnútorným predpisom o zásadách obce pre tvorbu a použitie sociálneho fondu v zmysle 

zákona č. 152/1994 Z.z. v zn. nesk. predpisov. Obec zúčtovala prostriedky zo sociálneho 

fondu za rok 2016 v lehote stanovenej zákonom. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku finančnej kontroly tvorby 

a  zúčtovania  sociálneho fondu za rok 2016. 

 

Prítomných 6 poslancov 

 

 



 

 

K bodu  5/    Návrh VZN č.2/ 2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných 

plagátov počas  volebnej kampane na území obce Žabokreky nad Nitrou 
Ing. Otakár Sneženka oboznámil poslancov, že na obecný úrad bolo doručené  upozornenie 

prokurátora, kde nás prokurátor vyzýva pripraviť a obecným zastupiteľstvom schváliť VZN 

o umiestňovaní volebných plagátov. 

Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov bol pripravený, zverejnený v úradnej tabuli 

obce od 22.08.2017 a teraz je predložený na schválenie. 

K predloženému návrhu VZN nemali poslanci žiadne pripomienky. 

Predložený návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov bol schválený. 

Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu   6/    Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Žabokrekoch nad Nitrou 

Starosta obce informoval poslancov, že členom Rady školy pri ZŠ s MŠ Žabokreky nad 

Nitrou uplynul mandát (teda skončilo ich funkčné obdobie, na ktoré boli zvolení). Na základe 

tejto informácie a v zmysle zákona sa členmi Rady školy, okrem iných členov, stávajú štyria 

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

Starosta obce navrhol za zriaďovateľa týchto členov do Rady školy: Mgr. Annu Bronišovú, 

Ľubicu Omelkovú, Zuzanu Radačovskú a Ivana Bezáka ( z Ostratíc), nakoľko do našej 

základnej školy chodia aj  žiaci z Ostratíc, od ktorých mal súhlas na kandidatúru. Zo strany 

poslancov nebol predložený žiadny návrh. 

Jozef Krajčovič – bolo zvykom, že do Rady školy sa delegovali rodičia, ktorí majú v škole 

deti. 

Ing. Jozef Pilát – súhlasím s tým, aby sme navrhli takých členov, ktorým deti chodia do školy. 

Ing. Omelka – viem si tam predstaviť Vierku Konšovú, Ľubomíra Chromíka, Petru 

Poništiakovú. 

Ing. Otakár Sneženka – samozrejme, nie je problém, ale najskôr je potrebné, nových 

kandidátov osloviť, spýtať sa ich, či s menovaním súhlasia. Doporučuje poslancom pripraviť 

návrh nových kandidátov, ktorý bude na najbližšom zasadnutí predložený na schválenie. 

Návrh členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ, predložený starostom obce, nebol schválený. 

Hlasovanie: prít.6; za 0, proti 6, zdr. 0    

 

K bodu   7/    Rozpočtové opatrenie č.2/2017 

Hlavná kontrolórka obce vysvetlila  položky rozpočtu, ktoré sa týkali príjmovej a výdavkovej 

časti rozpočtu. Týkali sa predovšetkým navýšenia príjmu v rámci prenesených kompetencií, 

ktoré zaslal Okresný úrad Trenčín na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu.               

Tieto prostriedky za začleňujú medzi výdavky Základnej školy s  materskou školou 

v Žabokrekoch nad Nitrou. Výdavková časť predstavuje zmeny len v rámci presunov medzi 

položkami na položkách, ktoré je potrebné nadstaviť na reálne potreby zabezpečenia chodu 

obce. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2017 nemení celkovú výšku prebytku oproti 

poslednej úprave.  

Jozef Krajčovič – ako to vyzerá s vežovými hodinami ? 

Ing. Otakár Sneženka – dostal som dve ponuky na opravu vežových hodín. Viac sa mi 

pozdáva ponuka z Liptovského Hrádku – kde firma ponúka reguláciu odbíjania : odbíjalo by 

pól hodinu a celú hodinu. Nočné odbíjanie by bolo vypnuté.  

Ing. Jozef Pilát – ako viete prebieha rekonštrukcia zdravotného strediska. Priebežne robíme 

kontrolné dni a zisťujeme, že sú veci, ktoré neboli zahrnuté do projektovej dokumentácie, ale 

zahrnúť do prác ich musíme. To sú práce navyše. Z kontrolných dní sú samozrejme písomné 

zápisnice. 



Ing. Otakár Sneženka – napríklad bleskozvod je starý (nespĺňa dnešné normy) a naň už nikto    

                                      nespraví revíznu správu – musí byť nový, 

vetranie (odvetranie) čakárne u všeobecného lekára je nedostačujúce (hlavne v čase 

vírusových ochorení) bude potrebné doriešiť odvetranie, príp. klímu, na niektorých miestach 

sú podfúknuté omietky, neboli riešené žalúzie na oknách. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh rozpočtového opatrenia. 

Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu  8/    Návrh Štatútu obecnej knižnice 

Starosta obce predložil návrh štatútu obecnej knižnice. 

K predloženému návrhu nemali poslanci žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh štatútu obecnej knižnice. 

Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu  9/    Stanovisko k odkúpeniu multifunkčného ihriska a k odkúpeniu pivných 

setov. 

Ing. Jozef Pilát pripomenul, že už dvakrát prejednávali ponuku Ing. Gabriela Šuranyiho na 

odkúpenie multifunkčného ihriska ( pri futbalovom ihrisku). Podmienky – zapísanie ihriska 

na list vlastníctva a prevádzkový poriadok – splnil. Mali by sme už doriešiť. 

Ing. Otakár Sneženka – to ihrisko nie je nové, bolo minimálne raz sťahované. 

Najhodnotnejšie na ňom je oplotenie a osvetlenie. Preto si myslím, že cena nezodpovedá 

momentálnemu stavu. Mám dojem, že to ihrisko budú využívať len futbalisti. 

Ing. Jozef Pilát – čo Ťa presvedčilo o tom, že cena je premrštená ? Nemáš v ruke posudok 

a tvrdíš, že cena je vysoká ! 

Jozef Krajčovič – Gabo hovoril, že nemá problém to  ihrisko predať za 50 000 €, tak prečo ho 

obci ponúka za 30 000  € ? To mu tých 20 000 € nebude chýbať ? 

Viliam Palák – viacerí futbalisti mi hovorili, že by sme viac potrebovali závlahu na trávnik 

ako ihrisko. 

Ing. Jozef Pilát – a mňa sa zase futbalisti pýtali, kedy to ihrisko už vysporiadame, lebo nemajú 

kde trénovať. 

Ing. Marian Omelka – pri tom ihrisku sa budú byty, nebude nájomníkom vadiť hluk z ihriska 

? 

Ing. Jozef Pilát – myslím si, že budú radi, že sa deti budú mať kde hrať. 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo presunúť tento bod na nasledujúce zasadnutie za podmienky 

účasti Ing. Gabriela Šuranyiho na zasadnutí a predloženia stanoviska TJ AC k 

využitiu ihriska. 

Prítomných 6 poslancov 

 

K bodom 10/    Interpelácie poslancov  11/    Diskusia 

Jozef Krajčovič – prečo obyvatelia nájomných bytov na Tehelnej ulici parkujú svoje autá  

na ulici a nie na dvore ? Videli ste ako ta ulica vyzerá – sama olejová škvrna. 

Marian Kozinka – dokedy bude na Štefánikovej ulici  stáť to zhorené auto ? Nikomu to 

nevadí ? 

Ing. Otakár Sneženka - informoval som sa na polícií, podľa ich vyjadrenia vyzvali majiteľa, 

aby vrak upratal. 

Viliam Palák – Školská ulica je plná kameňov, ktoré odfrkávajú.  Myslím si, že by sa mala dať 

po rekonštrukciách do poriadku z dôvodu bezpečnosti.  

Ing. Sneženka – budeme tvoriť rozpočet na budúci rok. Dajte návrh na jej opravu. 

 

 



 

 

 

K bodu 12/    Návrh uznesení 

Návrhová komisia pripravila znenie uznesení, prijatých na tomto zasadnutí. 

 

K bodu  13/  Záver     

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

ukončil. 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

Jozef Krajčovič          

                                                                     

Viliam Palák                                                                                 Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                 starosta obce 

Zapísala: Ing. Mariana Sneženková  

 

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa  09.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

- Uznesenia zo 14 a 15. zasadnutia  

- Správa o výsledku finančnej kontroly 

- Návrh VZN č.2/ 2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas   

            volebnej kampane na území obce Žabokreky nad Nitrou 

- Návrh  členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Žabokrekoch nad Nitrou 

- Rozpočtové opatrenie č.2/2017 

Návrh Štatútu obecnej knižnice 


