
Z á p i s n i c a  
 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  ktoré sa konalo    

03. marca 2020 o 17.00 hodine  v budove obecného úradu.  

_________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Starosta obce: Cyril Cabadaj                                                                                          

                   Poslanci: Ing. Marian Omelka, Viliam Palák, PhDr. Lucia Žilinková,                        

                   Matúš Čačko, Ing. Lívia Kopálová, Jozef Krajčovič                                  

 

Neprítomní:  Mgr. et Mgr. Evelína Hopková, Marek Kiaba, Ing. Rudolf Poništiak 

       

Ďalší prítomní:  PhDr. 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 kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019 

  5/  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020 

  6/  Správa hlavnej kontrolórky o kontrole zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky  

       nad Nitrou v roku 2019  

  7/  Návrh VZN č. 1/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú  

       úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

  8/  Návrh termínov zasadnutí  obecného zastupiteľstva 

  9/  Informácia o vzdaní sa funkcie predsedu Kultúrnej komisie pri OZ, voľba  nového  

        predsedu  

 10/  Rôzne 

 11/  Interpelácie poslancov 

 12/  Diskusia 

 13 / Záver     

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/ otvoril  starosta obce Cyril Cabadaj, ktorý zároveň, 

ako predsedajúci, všetkých prítomných privítal.  

Na zasadnutí boli prítomní  šiesti  poslanci obecného zastupiteľstva a jeden občan našej obce. 

Svoju neúčasť ospravedlnili  Mgr. et Mgr. Evelína Hopková, Ing. Rudolf Poništiak a Marek 

Kiaba. Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné. 

Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia. Nikto z poslancov nemal doplňujúci alebo 

pozmeňujúci návrh. 

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/  Kontrola uznesení  

  4/  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019 

  5/  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020 

  6/  Správa hlavnej kontrolórky o kontrole zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky  

       nad Nitrou v roku 2019  

  7/  Návrh VZN č. 1/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú  

       úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

  8/  Návrh termínov zasadnutí  obecného zastupiteľstva 

  9/  Informácia o vzdaní sa funkcie predsedu Kultúrnej komisie pri OZ, voľba  nového  

        predsedu  

 10/  Rôzne 

 11/  Interpelácie poslancov 

 12/  Diskusia 

 13 / Záver     

 

K bodu  2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov  

zápisnice 

Starosta obce určil:  

 -  zapisovateľ: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 

Starosta obce  navrhol:  

 -  návrhová komisia: Ing. Lívia Kopálová, Viliam Palák, Matúš Čačko 

 -  overovatelia  zápisnice: Ing. Marian Omelka, Jozef Krajčovič 

Predložený návrh bol schválený. 

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

 

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. Správa z kontroly 

uznesení tvorí prílohu k zápisnici.   

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly uznesení.  

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

 

K bodu  4/  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019 

Hlavná kontrolórka obce informovala, že  v zmysle zákona o obecnom zriadení je povinná 

predložiť obecnému zastupiteľstvu  do 60 dní od ukončenia kalendárneho roka správu 

o kontrolnej činnosti za rok 2019. Predložená správa obsahuje informácie o ukončených 

kontrolách, ktoré vykonala na základe schválených Plánov kontrolnej činnosti. Správy                               

z ukončených kontrol boli prerokované so starostom obce a  následne predložené                                      

na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva. Správa tvorí prílohu k zápisnici.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce za rok 2019. 

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

 

   

 

 



K bodu  5/  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020 

Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 nezverejnila 

v decembri 2020, pretože v tomto mesiaci sa konala voľba hlavného kontrolóra obce, 

a nemohla vedieť, či bude znovu zvolená. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 

bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle  obce v zákonom stanovenej lehote. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky obce  

na 1. polrok 2020 schválilo a poverilo hlavnú kontrolórku výkonom kontroly.  

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

 

K bodu 6/  Správa hlavnej kontrolórky o kontrole zúčtovania poskytnutých dotácií 

obcou Žabokreky nad Nitrou v roku 2019  

Hlavná kontrolórka obce informovala, že v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti 

vykonala kontrolu  zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky nad Nitrou v roku 

2019. 

Ku kontrole jej boli predložené: 

- Žiadosti o poskytnutie finančných dotácií na rok 2019                                                                              

- Zúčtovanie poskytnutých finančných dotácií za rok 2019                                                                                  

- Zmluvy o poskytnutí dotácií za rok 2019 

Obec Žabokreky nad Nitrou poskytla v roku 2019  dotácie zo svojho rozpočtu, na základe 

schválenia obecného zastupiteľstva. Dotácie obec poskytla v súlade so zmluvami, ktoré 

uzatvorila s príjemcami dotácií. Každá zmluva je podpísaná za obec štatutárom, t. j. starostom 

obce a za príjemcu oprávnenou osobou. Zmluvy nadobudli účinnosť zverejnením na 

webovom sídle obce Žabokreky nad Nitrou. Celková suma poskytnutých dotácií je 16 680 €.                                        

V predloženej správe sú popísané jednotlivé výdavky, ktoré súvisia s čerpaním dotácií 

jednotlivých organizácií.  

Obecné zastupiteľstvo berie Správu hlavnej kontrolórky o výsledku  zúčtovania poskytnutých 

dotácií obcou Žabokreky  nad Nitrou v roku 2019  na vedomie.                                                        

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

 

K bodu  7/  Návrh VZN č. 1/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu                       

na čiastočnú  úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

Starosta obce vysvetlil, že v návrhu VZN o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu                       

na čiastočnú  úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je zmena  len v doplnení 

čísla účtu, na ktoré rodičia budú mesačné platby zasielať. Výška mesačného poplatku sa 

nemení. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2020 o výške mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú  úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

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

K bodu  8/  Návrh termínov zasadnutí  obecného zastupiteľstva 

Starosta obce predložil návrh  termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch 

nad Nitrou nasledovne: 29.04.2020, 24.06.2020, 16.09.2020, 09.12.2020 – všetky dátumy sú 

stredy.  

Poslanci navrhli začiatok zasadnutia o 17:00 h. 

Predložené návrhy starostu aj poslancov boli schválené. 

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

 

 



K bodu 9/  Informácia o vzdaní sa funkcie predsedu Kultúrnej komisie pri OZ, voľba  

nového  predsedu  

Starosta obce informoval, že predseda kultúrnej komisie Marek Kiaba sa písomne vzdal 

funkcie predsedu Kultúrnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Žabokrekoch nad Nitrou. 

Starosta obce navrhol  za predsedníčku Kultúrnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve 

v Žabokrekoch nad Nitrou poslankyňu Ing. Líviu Kopálovú. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu  Mareka Kiabu o vzdaní sa funkcie 

predsedu Kultúrnej komisie a schvaľuje za predsedníčku Kultúrnej komisie pri Obecnom 

zastupiteľstve v Žabokrekoch nad Nitrou Ing. Líviu Kopálovú. 

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

Predsedníčka Kultúrnej komisie navrhla za členku kultúrnej komisie Mgr. Janu Chromikovú. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo. 

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

K bodom  10/  Rôzne  11/  Interpelácie poslancov 

Jozef Krajčovič – pripomenul nedoriešenú pripomienku občianky na konáre zasahujúce do jej 

záhrady.  

Ing. Marian Omelka – áno, viem o tom. Komisia stavebná a životného prostredia dá k tomu 

stanovisko. Ale veľké konáre sa môžu opiľovať až od  01.04.  

 

K bodu 12/  Diskusia 

Do diskusie na nikto neprihlásil. 

 

K bodu  13 / Záver 

Program rokovania bol vyčerpaný,  starosta obce rokovanie ukončil a poďakoval za účasť.  

 

 

 

 

 

                                                                                                              Cyril Cabadaj 

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:    Ing. Marian Omelka 

                                         

 

 

                                         Jozef Krajčovič 

 

 
 

 

 

 



 
 

Prílohy: 

-  Kontrola uznesení 

-  Správa o kontrolnej činnosti  hlavnej  kontrolórky  obce  za  rok  2019 

-  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020 

-  Správa hlavnej kontrolórky o kontrole zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky       

    nad Nitrou v roku 2019 

-  Návrh VZN č. 1/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú  

    úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

-  Návrh termínov zasadnutí  obecného zastupiteľstva 


