
Z á p i s n i c a  
 

z  18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  ktoré sa konalo    

20. 12. 2017 o 18.00 hodine  v kultúrnom dome  

_________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Ing. Otakár  Sneženka, starosta obce                                                                                          

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

                                    Jozef Rušin,  Ing. Marian Omelka, 

                                      
Neprítomní:  Jozef Krajčovič, Jozef Korec, Ing. Gabriel Šuranyi, Ing. Katarína Ďurková 

 

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 kontroly hlavnej kontrolórky obce  zameranej  na uzatváranie  

         nájomných zmlúv, plnenie nájomných zmlúv  a  na výdavky, ktoré súvisia s  údržbou  

         objektov, budov     a  priestorov v  Základnej škole  s  materskou školou v Žabokrekoch  

         nad Nitrou za rok 2016   

  5/   Správa  hlavnej kontrolórky z  vykonanej kontroly   o  stave  a  vývoji  dlhu obce  

        Žabokreky nad Nitrou.  

  6/   Správa hlavnej kontrolórky  o  výsledku  kontroly o dodržiavaní  a  uplatňovaní  zákona                        

        č. 311/2001 Zákonníka práce  Z. z. v znení neskorších predpisov v  súvislosti       

        s uzatváraním pracovných zmlúv a  dodatkov  k  pracovným  zmluvám  za  rok 2016   

        v  Základnej  škole s materskou školou  v Žabokrekoch nad Nitrou.  

  7/   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  na 1. polrok 2018. 

  8/   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti                                                    

         za šk. rok 2016/2017 

  9/   Návrh na rozpočtové opatrenie č.3/2017 

10/   Nájomné zmluvy na rok 2018 

11/   Dotácie  z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2018  

12/   Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za  2. polrok 2017 

13/   Poskytnutie dotácie pre deti z našej obce v CVČ v Partizánskom 

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  Jozef Korec, Jozef Krajčovič, Ing. Gabriel Šuranyi, 

Ing. Katarína Ďurková. 

 



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. Jozef Pilát, Marián Kozinka, Jozef Rušin 

 -  overovatelia  zápisnice: Ing. Marian Omelka, Viliam Palák 

Predložený návrh bol schválený. 

Hlasovanie: prít.5 ; za 5, 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.5; za 5, 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/    Kontrola uznesení  

  4/    Správa o  výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce  zameranej  na uzatváranie  

         nájomných zmlúv, plnenie nájomných zmlúv  a  na výdavky, ktoré súvisia s  údržbou  

         objektov, budov     a  priestorov v  Základnej škole  s  materskou školou v Žabokrekoch  

         nad Nitrou za rok 2016   

  5/   Správa  hlavnej kontrolórky z  vykonanej kontroly   o  stave  a  vývoji  dlhu obce  

        Žabokreky nad Nitrou.  

  6/   Správa hlavnej kontrolórky  o  výsledku  kontroly o dodržiavaní  a  uplatňovaní  zákona                        

        č. 311/2001 Zákonníka práce  Z. z. v znení neskorších predpisov v  súvislosti       

        s uzatváraním pracovných zmlúv a  dodatkov  k  pracovným  zmluvám  za  rok 2016   

        v  Základnej  škole s materskou školou  v Žabokrekoch nad Nitrou.  

  7/   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  na 1. polrok 2018. 

  8/   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti                                                    

         za šk. rok 2016/2017 

  9/   Návrh na rozpočtové opatrenie č.3/2017 

10/   Nájomné zmluvy na rok 2018 

11/   Dotácie  z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2018  

12/   Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za  2. polrok 2017 

13/   Poskytnutie dotácie pre deti z našej obce v CVČ v Partizánskom 

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 predchádzajúcich 

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

alebo z ktorých vyplýva plnenie úloh. Uzneseniam sa venovala jednotlivo.   

 



V súvislosti s  uznesením zo dňa 26.10.2017, kde OZ schválilo zámer zabezpečiť zmeny 

a doplnky č. 1 formou verejného prerokovania na zmenu územného plánu pripomenula,          

že sa bude pripravovať návrh rozpočtu na rok 2018, kde by sa do kapitálových výdavkov 

malo začleniť aj finančné krytie  na  zmeny a doplnky územného plánu obce. 

Ing. Jozef Pilát – pán starosta spomínal, že Ing. arch. Minarovičovi zadržiava nejaké peniaze. 

Myslím si, že zmeny a doplnky územného plánu  obce by sa mali uhradiť z týchto peňazí. 

Okrem toho, dohodli sme sa, že do konca roka 2017 zvoláme zhromaždenie občanov 

k územnému plánu. 

Ing. Otakár Sneženka –  vyhlásime v obecnom rozhlase, že tí občania, ktorí budú mať návrhy 

na zmeny a doplnky územného plánu obce, tieto doručia na obecný úrad. 

Skôr, než sme začali konať, prišla z Okresnej prokuratúry v Partizánskom žiadosť o doručenie 

spisového materiálu súvisiaceho so schvaľovaním  územného plánu a VZN (podnet na 

preskúmanie zákonnosti postupu obce). 

Takže musíme počkať, aká odpoveď príde z Okresnej prokuratúry. Ak  prokurátor uzná                     

za vhodné posunúť to na súd, tento rozhodne, či zákonnosť postupu bola správna alebo nie. 

Ak zruší územnoplánovaciu dokumentáciu, tak nie je čo riešiť. 

Ak bude všetko v poriadku, môžeme začať riešiť zmeny a doplnky územného plánu. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení. 

Prítomných 5 poslancov 

 

K bodu   4/    Správa o  výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce  zameranej                               

na uzatváranie nájomných zmlúv, plnenie nájomných zmlúv  a  na výdavky, ktoré 

súvisia s  údržbou objektov, budov a  priestorov v  Základnej škole  s  materskou školou 

v Žabokrekoch  nad Nitrou za rok 2016   

V súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 – hlavná kontrolórka 

preniesla správu z ukončenej kontroly. Nakoľko poslanci OZ mali túto správu v materiáloch 

k rokovaniu OZ – stručne informovala, čo bolo predmetom,  cieľom kontroly a výsledky, 

ktoré vyplývali z ukončenej  kontroly. Informovala sa, či poslanci OZ majú k predloženej 

správe otázky. 

 

Zo strany poslancov OZ neboli žiadne pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie Správu o  výsledku kontroly hlavnej kontrolórky 

obce  zameranej na uzatváranie nájomných zmlúv, plnenie nájomných zmlúv  a  na výdavky, 

ktoré súvisia s  údržbou objektov, budov a  priestorov v  Základnej škole  s  materskou školou 

v Žabokrekoch  nad Nitrou za rok 2016.   

Prítomných 5 poslancov 

 

K bodu  5/   Správa  hlavnej kontrolórky z  vykonanej kontroly   o  stave  a  vývoji  dlhu 

obce  Žabokreky nad Nitrou.  

Hlavná kontrolórka informovala o súvislostiach, ktoré vyplývajú zo zákona 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Správa z vykonanej kontroly tvorí prílohu zápisnice.  

 

Zo strany poslancov OZ neboli žiadne pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie   na vedomie Správu  hlavnej kontrolórky z  vykonanej kontroly   

o  stave  a  vývoji  dlhu obce  Žabokreky nad Nitrou.  

Prítomných 5 poslancov 



K bodu 6/ Správa hlavnej kontrolórky  o  výsledku  kontroly o dodržiavaní                      

a  uplatňovaní  zákona  č. 311/2001 Zákonníka práce  Z. z. v znení neskorších predpisov 

v súvislosti s uzatváraním pracovných zmlúv a  dodatkov  k  pracovným  zmluvám               

za  rok 2016  v  Základnej  škole s materskou školou  v Žabokrekoch nad Nitrou.  

Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov OZ, že cieľom danej kontroly bolo overiť 

objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a vnútornými aktmi riadenia. Dodržiavanie podmienok na poskytnutie verejných 

financií. Predmetom kontroly boli ustanovenia Zákonníka práce a taktiež podmienky, ktoré 

vyplývajú z platných vnútorných dokumentov Základnej školy s  materskou školou 

v Žabokrekoch  nad Nitrou.  

 

Zo strany poslancov OZ neboli žiadne pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie Správu hlavnej kontrolórky  o  výsledku  kontroly    

o dodržiavaní  a  uplatňovaní  zákona  č. 311/2001 Zákonníka práce  Z. z. v znení neskorších 

predpisov v súvislosti s uzatváraním pracovných zmlúv a  dodatkov  k  pracovným  zmluvám 

za  rok 2016  v  Základnej  škole s materskou školou  v Žabokrekoch nad Nitrou. 

Prítomných 5 poslancov 

  

K bodu 7/   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  na 1. polrok 

2018. 

Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov  s  návrhom Plánu kontrolnej činnosti  

na 1. polrok 2018 a podotkla, že  bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej 

lehote. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky obce  

na 1. polrok 2018 schválilo a poverilo hlavnú kontrolórku výkonom kontroly.  

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

 

K bodu  8/   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti                                                    

za šk. rok 2016/2017 

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

za šk. rok 2016/2017 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Správu o výsledkoch a podmienkach  výchovno-vzdelávacej 

činnosti za šk. rok 2016/2017.                              

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

 

K bodu   9/  Návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov OZ  o predloženom návrhu rozpočtového opatrenia 

č. 3/2017 – venovala sa jednotlivým položkám príjmovej a výdavkovej časti. Predložený 

návrh obsahuje presuny medzi jednotlivými položkami. Týmto návrhom sa nemenia celkové 

príjmy ani výdavky oproti predchádzajúcemu rozpočtovému opatreniu. Prebytok zostáva 

v pôvodnej výške 34 329 €. 

 

Marián Kozinka – bude sa robiť ten chodník na starom cintoríne? Je úplne zbytočný.                          

Veď  na novom cintoríne je miesta dosť. 

 

Mgr. Žaneta Bartková – nie, chodník sa robiť nebude.  Rozpočtová  položka -  kapitálový 

výdaj – kde bola rozpočtovaná realizácia vybudovania chodníka sa ponižuje a presúva sa          

na iný kapitálový výdaj.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený návrh rozpočtového opatrenia 



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

K bodu 10/   Nájomné zmluvy na rok 2018 

Ing. Marian Omelka, predseda ekonomickej komisie navrhol, aby výška nájomného na rok 

2018 zostala na úrovni roku 2017. 

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 2018  

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

a spoločenským organizáciám pôsobiacim v našej obci pre rok 2018 

 

Slovenský zväz záhradkárov                           500 € 

Matica slovenská                                             800 € 

Slovenský zväz rybárov                                   300 € 

Chovatelia poštových holubov                         200 € 

Jednota dôchodcov Slovenska                       1 200 € 

Hokejový klub                                               1 500 € 

TJ AC-futbalový klub                                 10 000 €     

Stolný tenis                                                       900 € 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov  250 € 

eRko                                                                 300 € 

 

Informoval, že dotácie boli prerokované finančnou komisiou.  

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/   Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za  2. polrok 2017 

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

hlavnú kontrolórku obce.  Jedná sa o odmeny za 2. polrok 2017.  

Ing. Jozef Pilát vysvetlil, že Ing. Marian Omelka má vo svojej odmene zahrnuté                      

aj zastupovanie starostu obce a on vo  svojej odmene má zahrnuté aj dozorovanie 

rekonštrukcií obecných budov, ktoré tento rok prebiehajú. 

Marián Kozinka – prečo má Alica Málišová väčšiu odmenu ako predsedníčka komisie a prečo 

sociálna komisia nemá žiadne odmeny. 

Ing. Otakár Sneženka – vysvetlil, že pani Málišová pripravuje programy aj s dôchodcami       

aj s deťmi a robí to sama. 

Viliam Palák, predseda sociálnej komisie – komisia počas roka nezasadala, nič neriešila, tak 

nežiada ani odmeny. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh odmien za druhý polrok  2017  schválilo. 

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

 

K bodu  13/   Poskytnutie dotácie pre deti z našej obce v CVČ v Partizánskom 

Starosta obce vysvetlil, že mesto Partizánske požiadalo o zaslanie dotácie pre štyri deti z našej 

obce, ktoré navštevujú CVČ v Partizánskom. Výška požadovanej dotácie je 60 € za štyri deti 

a obdobie od 01.10.2017 do 31.12.2017  ( dotácia:  5€/mesiac/dieťa). 

V skutočnosti majú  v našej obci evidovaný trvalý pobyt len dve z uvedených štyroch detí. 

Poskytnutie dotácie je viazané na trvalý pobyt detí. 



 

Preto by obecné zastupiteľstvo malo schváliť dotáciu na dve deti s trvalým pobytom v našej 

obci. To znamená, že výška schválenej dotácie by bola 30 € za dve deti za obdobie                            

od 01.10.2017 do 31.12.2017. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo. 

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

 

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

Ing. Jozef Pilát – plynári nechali na Železničiarskej ulici vykopanú a neoznačenú jamu.         

Aj keď to nie je naša záležitosť, mali by sme jamu označiť, aby sa nestalo nejaké nešťastie. 

Ing. Otakár Sneženka prečítal žiadosť vlastníkov bytov v Tatrabanke o prerokovanie 

v obecnom zastupiteľstve – rekonštrukcia vstupu do bytového domu Tatrabanky č. 188. 

Žiadosť bola na obecný úrad doručená  dňa 19.12.2017. 

Zároveň požiadal predsedov komisií stavebnej a ekonomickej, aby so svojimi komisiami 

pripravili stanovisko a návrhy riešenia. 

Ing. Jozef Pilát – ale veď sme sa už o tom rozprávali, nech si dajú žiadosť na drobnú stavbu 

a vyšpecifikujú, čo presne chcú a my to posúdime. 

Marián Kozinka - sneh sa odhŕňal, prečo sa neodhŕňa aj náš chodník od Jednoty po námestie? 

                           - aj strecha, kde je v nájme Omelka, by potrebovala opraviť 

                           - už ide druhá zima odkedy sme čistili námestie. Chodí sa aj niekto pozrieť  

                             ako to vyzerá popri ceste? Všetok piesok sa sype do kanalizácie! 

                           - môžeme schváliť termíny zasadnutí ? Takto nikto nevie, kedy bude  

                             zasadnutie a nevie si zariadiť voľno. 

                           - prečo je brána na obecnom úrade o 12.h zamknutá? Ľudia potom nemajú  

                             kde vyniesť odpad. 

Ing. Otakár Sneženka – odhŕňanie chodníka a jeho posyp zabezpečíme, opravu strechy musíte 

dať do rozpočtu, termíny zasadnutí  navrhneme. Na obecnom úrade sme denne do 15.30 h. 

a často aj dlhšie. Nie je problém, aby si občan prišiel vypýtať kľúče od brány. Takto  vieme, 

aký odpad priniesol a vieme ho usmerniť, kde a do ktorého kontajnera ho môže dať.  

 

17/   Návrh uznesení 

Návrhová komisia pripravila návrh uznesení schválených na tomto zasadnutí. 

 

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:  Ing. Marian Omelka 

 

                                       Viliam  Palák 

 

 

zapísala: Ing. Mariana Sneženková  

 



V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 28.12.2017 

Prílohy:  

-    Kontrola uznesení prijatých na prechádzajúcom zasadnutí  

-    Správa o  výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce  zameranej  na uzatváranie  

     nájomných zmlúv, plnenie nájomných zmlúv  a  na výdavky, ktoré súvisia s  údržbou  

     objektov, budov     a  priestorov v  Základnej škole  s  materskou školou v Žabokrekoch  

     nad Nitrou za rok 2016   

 -   Správa  hlavnej kontrolórky z  vykonanej kontroly   o  stave  a  vývoji  dlhu obce  

     Žabokreky nad Nitrou.  

 -   Správa hlavnej kontrolórky  o  výsledku  kontroly o dodržiavaní  a  uplatňovaní  zákona                        

     č. 311/2001 Zákonníka práce  Z. z. v znení neskorších predpisov v  súvislosti       

     s uzatváraním pracovných zmlúv a  dodatkov  k  pracovným  zmluvám  za  rok 2016   

     v  Základnej  škole s materskou školou  v Žabokrekoch nad Nitrou.  

  -  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  na 1. polrok 2018. 

  -  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  za šk. rok 2016/2017 

  -  Návrh na rozpočtové opatrenie č.3/2017 

  -  Dotácie  z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2018  

  -  Návrh odmien pre predsedov a členov komisií za  2. polrok 2017 

 -   Poskytnutie dotácie pre deti z našej obce v CVČ v Partizánskom 


