
Z á p i s n i c a  
 

zo  17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  ktoré sa konalo    

26. 10. 2017 o 18.00 hodine  v kultúrnom dome  

_________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Ing. Otakár  Sneženka, starosta obce                                                                                          

                   Poslanci:  Marián  Kozinka, Ing. Jozef Pilát, Ing. Gabriel Šuranyi, Viliam Palák,   

                                    Jozef Krajčovič, Ing. Katarína Ďurková 

                                      
Neprítomní:  Jozef Rušin, Jozef  Korec, Ing. Marian Omelka,  

 

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/    Žiadosť o vydanie uznesenia o neplatnosti ÚPND a VZN 1/2017 

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

  5/    Žiadosť o vydanie stanoviska 

  6/    Rôzne 

  7/    Interpelácie poslancov 

  8/    Diskusia 

  9/    Návrh uznesení 

 10/   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. Marian Omelka.  

 

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:   Viliam Palák, Jozef Krajčovič, Ing. Katarína Ďurková 

 -  overovatelia  zápisnice: Ing. Jozef Pilát, Marián Kozinka  

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.              

Zo strany poslancov nebol preložený návrh na doplnenie, ani na zmenu programu rokovania. 

Starosta obce dal hlasovať za program rokovania OZ.  

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

Predložený návrh programu rokovania bol schválený.  



 

Schválený program rokovania 
  1/    Otvorenie       

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

  3/    Žiadosť o vydanie uznesenia o neplatnosti ÚPND a VZN 1/2017 

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

  5/    Žiadosť o vydanie stanoviska 

  6/    Rôzne 

  7/    Interpelácie poslancov 

  8/    Diskusia 

  9/    Návrh uznesení 

 10/   Záver     

 

 

K bodu  3/    Žiadosť o vydanie uznesenia o neplatnosti ÚPND a VZN 1/2017 

Starosta obce informoval, že zo strany občana Ing. Dušana Mačuhu prišla žiadosť o vydanie 

uznesenia o neplatnosti  územného plánu obce a VZN č. 1. 

Na túto žiadosť reagovala Ing. arch. Čuboňová, odborne spôsobilá osoba zodpovedná za 

obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie, zaslaním dôvodovej správy, ktorá je 

odpoveďou na jednotlivé body v žiadosti. Ing. Čuboňová konštatuje neopodstatnenosť 

námietok voči územnému plánu a doporučuje obecnému zastupiteľstvu  nevyhovieť zrušeniu 

územného plánu obce a VZN. 

Starosta obce zároveň doplnil návrh na uznesenie o možnosť zabezpečiť zmeny a doplnky č.1, 

ak prídu nové podnety od občanov, formou verejného prerokovania územného plánu 

a zároveň schváliť príslušnú položku do rozpočtu obce. 

Toto by bola možnosť ako upraviť, zmeniť územný plán obce. 

Ing. Jozef Pilát – súhlasím s návrhom zmeny. Zo strany arch. Minaroviča chýba komunikácia 

s občanmi. Navrhujem, aby pán Minarovič zvolal verejné stretnutie s občanmi, aby si tam 

všetci (ktorí majú záujem) naraz mohli povedať svoj názor, aby sme nemuseli neustále robiť 

zmeny. 

Ing. Katarína Ďurková – občania budú môcť svoje návrhy na zmeny povedať len na tom 

stretnutí ?  

Ing. Jozef Pilát – dáme nejakú lehotu do kedy môžu návrhy predkladať. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje neoprávnenosť  námietok Ing. Dušana Mačuhu 

k schválenému územnému plánu obce a VZN č.1 a zároveň schvaľuje zámer zabezpečiť 

zmeny a doplnky č.1 formou verejného prerokovania na zmenu územného plánu a položku do 

rozpočtu obce. 

Hlasovanie: prít.6; za 5, proti 0, zdr.1 (Marián Kozinka) 

 

K bodu   4/    Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Žabokrekoch nad Nitrou 

Starosta obce pripomenul, že obec do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Žabokrekoch nad Nitrou 

deleguje štyroch členov. Na predchádzajúcom zasadnutí predložený návrh nebol schválený. 

Starosta obce informoval, že poslanec Jozef Krajčovič (ako jediný poslanec) predložil návrh 

na členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Žabokrekoch nad Nitrou.  

Do Rady školy navrhol za obec delegovať týchto členov: Róbert Bača, Petra Poništiaková, 

Mgr. Lucia Žilinková.  

Priamo na zasadnutí poslanec Viliam Palák doplnil štvrtého člena: Marián Jurčík. 

Návrhy oboch poslancov boli schválené. To znamená, že za obec Žabokreky nad Nitrou sú do 

Rady školy pri ZŠ s MŠ delegovaní: Róbert Bača, Petra Poništiaková, Mgr. Lucia Žilinková 

a Marián Jurčík. 



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

K bodu  5/    Žiadosť o vydanie stanoviska 

Ing. Otakár Sneženka informoval, že spoločnosť CRONSON, s.r.o. Ludanice, ktorá realizuje 

prestavbu Športcentra na bytový dom žiada v tejto súvislosti obecné zastupiteľstvo o súhlas 

s realizáciou stavieb VN a NN káblovej prípojky a schválenie vecného bremena v prospech 

Zs. energetika- distribúcia, a.s. Bratislava na uloženie elektrického kábla na pozemku obce, za 

jednorázovú odmenu 4,00 za 1 m² . 

Ing. Jozef Pilát – vysvetlil, že sa jedná o napojenie 12- bytovej jednotky na elektrickú energiu. 

Momentálny stav je nevyhovujúci. Utiahol by možno štyri byty. Musia vybudovať celú trasu 

od 12-bytového domu cez prístupovú uličku zo Železničiarskej ulice, časť Železničiarskej 

ulice, popod hlavnú cestu, v zelenom páse pozdĺž hlavnej cesty vedľa cintorína po 

trafostanicu pri Strojárňach.   

Zosilnenie elektrickej siete je aj v zmysle schváleného územného plánu obce. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou uvedených stavieb a schvaľuje vecné bremeno 

v prospech Zs. energetiky- distribúcia,a.s. Bratislava. 

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

 

K bodom  6/    Rôzne    7/    Interpelácie poslancov    8/    Diskusia 

Jozef Krajčovič – čo s odstránením tej hliny na cintoríne ? 

Ing. Otakár Sneženka – pri každom kopaní hrobu zostane hlina, ktorá však je použitá na 

dosypanie pri „sadaní“ hrobu.  

Marián Kozinka – aj mne stále niekto narúša pletivo a múrik. Hádže mi na plot fólie, kôru 

a všetok neporiadok. 

Ing. Otakár Sneženka – neporiadok robia aj mnohé firmy, ktoré robia pomníky. Odpad, ktorý 

po ich práci zostane, nechajú na cintoríne. Ale aj občania vidia na cintoríne napr. kopu 

nahrabaného lístia, tak k nej priložia suché kvety alebo vypálené kahance. 

Ing. Gabriel Šuranyi – mali by sme mať nejaký prevádzkový poriadok na cintoríne, ktorý by 

toto všetko upravoval. 

Marián Kozinka – pani Peniašková Ema má dvor zahádzaný neporiadkom od suseda 

Minaroviča. Nie je tam prístup ani pre sanitku. 

Ing. Otakár Sneženka – s p. Minarovičom sa môžem porozprávať a vyzvať ho, aby si svoje 

veci upratal. 

Marián Kozinka – čo s tým zhoreným autom. Ešte stále tam je. 

Jozef Krajčovič – je trochu posunuté. Bola tam odťahová služba, ale auto nemohli naložiť. 

Ing. Otakár Sneženka – dvakrát som majiteľa auta ústne vyzval, aby auto z verejného 

priestranstva upratal. Dal mi slovo, že to dá do poriadku.   

 

K bodu 9/    Návrh uznesení 

Návrhová komisia pripravila znenie uznesení, prijatých na tomto zasadnutí. 

 

K bodu  10/  Záver     

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

ukončil. 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

Ing. Jozef Pilát          

                                                                     

Marián Kozinka                                                                                Ing. Otakár Sneženka  



                                                                                                                 starosta obce 

Zapísala: Ing. Mariana Sneženková  

 

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa  30. 10. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

- Žiadosť o vydanie uznesenia o neplatnosti ÚPND a VZN 1/2017  

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

- Žiadosť o vydanie súhlasu 

 


