
U Z N E S E N I A   
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  konaného                           

dňa  24.06.2020 v kultúrnom dome so začiatkom o 17.00 hodine. 

__________________________________________________________________________ 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia 
Uznesenie č. 1/VI/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                              schvaľuje 
Predložený návrh programu rokovania    

Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0     

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25.06.2020                                       Cyril Cabadaj  

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

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

Uznesenie č. 2/VI/2020 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                                schvaľuje 
    -  zapisovateľka: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 

    -  návrhová komisia: Marek Kiaba, Ing. Rudolf Poništiak, Matúš Čačko                                         

    -  overovatelia  zápisnice: PhDr. Lucia Žilinková, Ing. Marian Omelka 

Hlasovanie: prít 9; za 9, proti 0, zdr. 0   

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25.06.2020                                      Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu  3/  Kontrola uznesení  
Uznesenie č. 3/VI/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                      berie na vedomie  

Správu z kontroly uznesení.  

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25.06.2020                                      Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu  4/    Správa HK z kontroly evidovania a vybavovania sťažností, podnetov 

a petícií  doručených v roku 2018, 2019 v Základnej škole s materskou školou 

v Žabokrekoch nad Nitrou  

Uznesenie č. 4/VI/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                      berie na vedomie  

Správu HK z kontroly evidovania a vybavovania sťažností, podnetov a petícií  doručených 

v roku 2018, 2019 v Základnej škole s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou. 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25.06.2020                                      Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 5/    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020 

Uznesenie č. 5/VI/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

predložený Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na 2. polrok 2020 

 

                                                                    poveruje 
hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrol v zmysle schváleného plánu. 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25.06.2020                                      Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 
 

 

 

   

K bodu 6/     Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu za rok 2019 

Uznesenie č. 6/VI/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

 

berie na vedomie 

Odborné  stanovisko  hlavnej  kontrolórky  Obce  Žabokreky nad Nitrou   k návrhu  Záverečného 

účtu za rok 2019. 

 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25.06.2020                                      Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 



K bodu 7/   Záverečný účet obce za rok 2019 

Uznesenie č. 7/VI/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

 

schvaľuje 
Záverečný účet obce  a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad 

 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25.06.2020                                      Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 
 

 

 

K bodu 8/   Rozpočtové opatrenie č.1/2020 

Uznesenie č. 8/VI/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 1/2020. 

 
Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25.06.2020                                      Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu  9/   Schválenie prevodu odpredaja obecného pozemku parc.č.334/13– Jozef 

Pekarovič 

Uznesenie č. 9/VI/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

schvaľuje 

predaj nehnuteľnosti – pozemok parcela KN-C parc.č. KN č. 334/13- ostatná plocha o výmere 

31 m², ktorá vznikla oddelením na základe GP č. 41680391-82/2020, vypracovaného dňa 

20.5.2020 (Tomáš Belianský Geodetická kancelária Veľký Klíž) z parcely KN-C parc.č. 334/1 

– ostatná plocha o výmere 4740 m², ktorá je zapísaná na Okresnom úrade, Katastrálnom odbore 

v Partizánskom  pre katastrálne územie Žabokreky nad Nitrou na LV               č. 1066 

pre: 

Jozef Pekarovič, r.č. ......................., bytom Žabokreky nad Nitrou 247 

a manželka Iveta Pekarovičová rod. Štrausová, r.č.............., bytom Žabokreky nad Nitrou 247  

za cenu   7 € / m². 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu  na základe faktúry, ktorú predávajúci 

vystaví najskôr v deň obdržania rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva kupujúceho 

k Pozemku do príslušného katastra nehnuteľností, najneskôr však v lehote 15 kalendárnych dní 

odo dňa obdržania rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva kupujúceho k pozemku 

do príslušného katastra nehnuteľností 



Obecné zastupiteľstvo súčasne splnomocňuje Cyrila Cabadaja, starostu obce k podpisu kúpnej 

zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.  

Obec ako vlastník uvedených nehnuteľností  s uplatnením  § 9a) ods.8 písm. e) zákona                       

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

poslancov obecného zastupiteľstva predáva tieto pozemky ako prípad hodný osobitného 

zreteľa z dôvodu priľahlého pozemku – dvor rodinného domu – na ktorom bude 

postavená garáž pre pracovné stroje a nie je možné inak dodržať líniu s prístupovou 

cestou parc.č. 345. 

Hlasovanie: prít. 9; za 9, proti 0, zdr. 0 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25.06.2020                                      Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodom 10/   Rôzne  11/   Interpelácie poslancov 

Uznesenie č. 10/VI/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 
návrh Mareka Kiabu na najbližšom zasadnutí rokovať o možnosti nahrávania zasadnutí 

obecného zastupiteľstva na videokameru. 

Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0    

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25.06.2020                                      Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 11/VI/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 

návrh Mareka Kiabu v súvislosti s odmenami, 

poveruje 
ekonomickú komisiu pripraviť návrh odmien za rok 2020. 

 

 

Hlasovanie: prít.9; za 9, proti 0, zdr. 0    

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  25.06.2020                                      Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   PhDr. Lucia Žilinková 

                                         

 

                                         Ing. Marian Omelka 

 


