
Z á p i s n i c a  č. 6/2013 
 

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

11.12.2013 o 18.00 hodine  v kultúrnom dome. 

__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Ing. Otakár  Sneženka, starosta obce                                                                                          

                   Poslanci : Cyril  Cabadaj, Bc. Evelína  Hopková, Denisa Chrenková, Radovan  

Košík,  

                   Jozef  Krajčovič, Ing. Marian Omelka, Ing. Jozef  Pilát, Oľga Púchovská, 

                    Ing. Zuzana Uvírová 

 

Neprítomní:  ---     

Ďalší prítomní: Ing. Jozef Baránik, hlavný kontrolór 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 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  

  5/    Informácie  starostu obce   

  6/    Žiadosť o finančný príspevok na chod  elokovaného pracoviska ZUŠ                                                                                                     

  7/    Návrh výšky dotácií združeniam a spoločenským organizáciam pôsobiacich v obci  

          Žabokreky n/N na rok 2014 

  8/    Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za II. polrok 2013 

  9/    Voľba hlavného kontrolóra Obce Žabokreky nad Nitrou 

10/    Rôzne  

11  /  Interpelácie poslancov 

12/    Diskusia 

13/    Návrh uznesení 

14/    Záver 

 

        

K bodu 1/ Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce  Ing. Otakár Sneženka, ktorý 

zároveň, ako predsedajúci, všetkých prítomných privítal.  

Na  začiatku zasadnutia bolo  prítomných sedem poslancov. Starosta konštatoval, že OZ je 

uznášania schopné. Ing. Zuzana Uvírová prišla počas prerokovávania bodu 4/ a Bc. Evelína 

Hopková prišla počas prerokovávania bodu 6/.   

 

K bodu 2/ Návrh na  zapisovateľa,  overovateľov  zápisnice a návrhovú komisiu 

Ing. Otakár Sneženka  navrhol  

 -  zapisovateľ : Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 

 -  návrhová komisia: Ing. Jozef Pilát, Oľga Púchovská, Cyril Cabadaj  

 -  overovatelia  zápisnice:  Jozef  Krajčovič, Denisa Chrenková 

Predložený návrh bol schválený. 

Hlasovanie: prít.7 ; za 7, proti 0, zdr. 0 (nehlasovali: Ing. Zuzana Uvírová, Bc. Evelína 

Hopková)  



 

Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia. 

Predložený návrh programu rokovania bol schválený.  

Hlasovanie: prít 7; za 7, proti 0, zdr.0 (nehlasovali: Ing. Zuzana Uvírová, Bc. Evelína 

Hopková)  

 

Schválený program rokovania 

  1/    Otvorenie       

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

  3/    Kontrola uznesení 

  4/    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  

  5/    Informácie  starostu obce   

  6/    Žiadosť o finančný príspevok na chod  elokovaného pracoviska ZUŠ                                                                                                     

  7/    Návrh výšky dotácií združeniam a spoločenským organizáciam pôsobiacich v obci  

          Žabokreky n/N na rok 2014 

  8/    Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za II. polrok 2013 

  9/    Voľba hlavného kontrolóra Obce Žabokreky nad Nitrou 

10/    Rôzne  

11  /  Interpelácie poslancov 

12/    Diskusia 

13/    Návrh uznesení 

14/    Záver 

 

K bodu 3/  Kontrola uznesení 

Ing. Jozef Baránik vykonal kontrolu uznesení, prijatých na predchádzajúcom (októbrovom) 

zasadnutí OZ. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení. 

Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0  (nehlasovali: Ing. Zuzana Uvírová, Bc. Evelína 

Hopková) 

     

K bodu 4/    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  

Ing. Jozef Baránik predložil správu o kontrolnej činnosti, ktorú vykonal od októbra 2013  

do dnešného zasadnutia OZ. 

Obecné zastupiteľstvo berie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 

vedomie. 

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0 (nehlasovala: Bc. Evelína Hopková) 

 

K bodu 5/    Informácie  starostu obce   

- V sobotu 26.10.2013  sa uskutočnilo stretnutie kandidátov na poslancov do VÚC za stranu 

SMER  

  s občanmi našej obce. V súvislosti s voľbami do VÚC (9.11.2013) chcem poďakovať 

všetkým,  

  ktorí sa rôznymi formami pričinili o bezproblémový  priebeh volieb. 

-Informujem o tom, že je rozbehnutá elektronická aukcia na stavebné práce  v súvislosti s 

výmenou  

  okien na budove základnej školy. Dňa 13. decembra  bude  otváranie obálok. Prihlásených je  

   9 firiem. 

- V súvislosti s novým územným plánom som viackrát konzultoval s Ing.arch.Minarovičom. 

-  V spolupráci s Červeným krížom sa uskutočnilo stretnutie jubilantov  v našom kultúrnom 

dome. 



-  Informujem o tom, že naša  ZŠ s MŠ získala titul " Zelená škola" .   Slávnostné vztýčenie 

vlajky  

   bolo pre všetkých nás ozajstným zážitkom  včetne  kultúrneho programu v súvislosti s týmto  

    aktom. 

-  V Klátovej Novej Vsi sa uskutočnila v mesiaci november prehliadka  voľnočasových aktivít  

  seniorov. Aj v tomto roku sa naši seniori tejto prehliadky zúčastnili. Ich vystúpenie je vždy    

   plnohodnotné a oceňované  vďačnými divákmi. 

-  Nemenej dôležité bolo vystúpenie nášho umelecko- estrádneho zoskupenia dôchodcov, 

kedy sme  

   si v KD všetci pripomenuli  ich 10-ročné pôsobenie  na kultúrnej pôde našej obce. 

- Všetci starostovia okresu Partizánske sme sa zišli v Klátovej Novej Vsi,  kde sme okrem 

riešenia  

   našich regionálnych problémov  absolvovali  školenie  o novelách zákona o verejnom 

obstarávaní. 

- V Nitre sa uskutočnila slávnostná konferencia k 20. výročiu založenia  Regionálneho  

  vzdelávacieho centra  Nitra. Bol som tam prítomný a hlavne pozvaný ako jeden zo 

zakladajúcich  

  členov. RVC Nitra združuje viac než  300 miest a obcí. 

 

- Na ulici Školská sa pri kanalizačnom zberači prepadla asfaltka. Pretože  ZsVS sa k tomuto  

  problému postavila doslova vlažne, museli sme miestnu komunikáciu otvoriť, zasypať, 

zhutniť,  

   resp. opraviť poškodenú  kanalizáciu. Toto isté sa stalo na ulici Sládkovičova. 

-  V pondelok 2.12.2013 sa uskutočnilo otváranie obálok uchádzačov na miesto hlavného 

kontrolóra   

   obce Žabokreky nad Nitrou. Na obecný úrad boli doručené obálky štyroch uchádzačov. 

Komisia   

   konštatovala, že všetci uchádzači doložili všetky požadované doklady. 

- Práve v týchto dňoch riešime spolu s Okresným úradom Trenčín vysporiadanie (prechod  

   vlastníckych práv) ulíc Vodárenská a Veterná do vlastníctva obce. 

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0 (nehlasovala: Bc. Evelína Hopková) 

 

K bodu 6/   Žiadosť o finančný príspevok na chod  elokovaného pracoviska  ZUŠ                                                                                                     

Starosta obce informoval poslancov, že ho navštívila  riaditeľka ZUŠ v Bošanoch v súvislosti 

s pracoviskom ZUŠ v našej obci. Krátko po jej návšteve nám pani riaditeľka zaslala list, v 

ktorom žiada obecné zastupiteľstvo o schválenie finančného príspevku na rok 2014 na chod 

elokovaného pracoviska v Žabokrekoch nad Nitrou. 

Ing. Zuzana Uvírová - konštatovala, že máme prijaté VZN o poskytovaní dotácie pre fyzickú 

osobu  

                                     oprávnenú na podnikanie alebo právnicku osobu, ktorá podniká na 

území  

                                     obce. 

Ing. Otakár Sneženka - objasnil, že ZUŠ Bošany nemá právnu subjektivitu. Jej zriaďovateľom  

                                      je obec Bošany. 

Ing. Jozef Baránik - upozornil, že dotáciu môžu dostať len tie organizácie, ktoré majú IČO. 

Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť berie na vedomie. 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu 7/    Návrh výšky dotácií združeniam a spoločenským organizáciam pôsobiacich 

v obci  



                     Žabokreky n/N na rok 2014 

Starosta obce prečítal návrh výšky dotácií združeniam a spoločenským organizáciam 

pôsobiacim            v našej obci pre rok 2014. Zároveň upozornil, že pri podpise zmluvy bude 

žiadať od každej organizácie číslo účtu, na ktorú sa schválená dotácia zašle a každá 

organizácia si sama zúčtuje dotáciu a doklady  prinesie hlavnému kontrolórovi obce.  

Jozef Krajčovič -  dotácia na stolný tenis sa používa na vyplatenie prenájmu telocvične 

základnej  

                              školy. Návrh dotácie pre stolný tenis je  znížený (oproti žiadosti). Nebolo 

by  

                              možné vybaviť  zníženie poplatku za prenájom alebo aspoň úľavu na 

prenájme  

                              v nedeľu, keď sa hrajú zápasy ? 

Bc. Evelína Hopková - informovala, že Slovenský červený kríž používa svoju dotáciu na 

akcie ako  

                                     je odber krvi a posedenie so staršou generáciou a jubilantmi. Preto sa 

dotácie  

                                     SČK teraz neschvaľujú (samostatne) pretože tieto akcie sa zahrnuli  

                                     do činnosti sociálnej komisie. 

Predložený návrh výšky dotácií združeniam a spoločenským organizáciam v obci bol 

schválený. 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu  8/    Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za II. polrok 2013 

Ing. Marian Omelka informoval, že na základe konzultácie s predsedami jednotlivých komisií 

ekonomická komisia predkladá návrh odmien  pre predsedov a členov jednotlivých komisii  

za II. polrok 2013. 

- Oľga Púchovská - navrhla každému členovi kultúrnej komisie zvýšiť odmenu na  100 €, 

nakoľko kultúrna komisia v tomto období realizovala veľa akcií. 

Návrh predložený ekonomickou komisou a doplnený o návrh Oľgy Púchovskej bol schválený. 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

K bodu   9/    Voľba hlavného kontrolóra Obce Žabokreky nad Nitrou 

Starosta obce pripomenul, že funkčné obdobie Ing. Jozefa Baránika, hlavného kontrolóra 

našej obce sa  končí v polovici januára 2014. Z toho dôvodu bolo vyhlásené výberové konanie 

na túto funkciu. 

Do výberového konania sa prihlásili štyria záujemcovia: RNDr. Zuzana Tomková, Ing. Jozef 

Baránik, Žaneta Bartková a Ing. František Macúch. 

Dňa 2.12.2013  komisia na otváranie obálok v zložení Ing. Otakár Sneženka- starosta obce,  

Ing. Zuzana Uvírová- poslankyňa OZ, Denisa Chrenková- poslankyňa OZ, Cyril Cabadaj- 

poslanec OZ a Ing. Marian Omelka- zástupca starostu obce otvorili obálky uchádzačov a 

skontrolovali uchádzačmi predložené doklady. Komisia konštatovala, že všetci uchádzači 

splnili požadované kritéria a doložili všetky potrebné doklady. Všetci postupujú do 

výberového konania. 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnila  pani Žaneta Bartková, ktorá so súhlasom 

poslancov povedala o sebe niekoľko informácií. 

Slovo dostal aj ďalší prítomný kandidát Ing Jozef Baránik.  

Obecné zastupiteľstvo pristúpilo k tajnému hlasovaniu (spôsob hlasovania poslanci schválili  

na predchádzajúcom zasadnutí).  

Počet prítomných poslan cov: 9 ( z celkového počtu 9 poslancov) 



Počet vydaných hlasovacích lístkov s menami všetkých uchádzačov :  9 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 9 

Počet platných hlasovacích lístkov: 9 

Počet hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom:  

RNDr. Zuzana Tomková: 0 hlasov   

Ing. Jozef Baránik:   3 hlasy 

Žaneta Bartková:   5 hlasov      

Ing. František Macúch: 1 hlas  

Výsledok voľby: hlavný kontrolór bol zvolený v prvom kole. Meno zvoleného kandidáta: 

Žaneta Bartková. 

    

K bodom  10/  Rôzne 11/ Interpelácie poslancov  12/  Diskusia 

Bc. Evelína Hopková -  všimla si, že na zdravotnom stredisku je rozbité sklo. Vieme, kto je  

                                       vinník ? 

Ing. Otakár Sneženka -  už mám nejaké indície, riešime to. 

 

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 poďakoval prítomným za účasť a všetkým poprial príjemné a krásne prežitie 

vianočných sviatkov, veľa zdravia a rodinnej pohody. 

 

 

                                                                                         

Overovatelia zápisnice:   

 

Jozef  Krajčovič 

 

Denisa  Chrenková                                                                                  Ing. Otakár Sneženka 

                                                                                                                         starosta obce 

 

zapísala: Ing. Mariana Sneženková  

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 16.12.2013 

 


