
Z á p i s n i c a  
 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  ktoré sa konalo    

24. júna 2020 o 17.00 hodine  v kultúrnom dome. 

_________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Starosta obce: Cyril Cabadaj                                                                                          

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

                   Matúš Čačko, Ing. Lívia Kopálová, Jozef Krajčovič, Mgr. et Mgr. Evelína     

                   Hopková, Marek Kiaba, Ing. Rudolf Poništiak 

                                 
Ďalší prítomní:  PhDr. Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce 

                            Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce  

                            Mgr. Adriána Fábryová, ekonómka obce 

 

Návrh programu: 
  1/  Otvorenie       

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

  3/  Kontrola uznesení  

  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  

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

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

  7/   Záverečný účet obce za rok 2019 

  8/   Rozpočtové opatrenie č.1/2020 

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

10/   Rôzne 

11/   Interpelácie poslancov 

12/   Diskusia 

13 /  Záver     

 

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

ako predsedajúci, všetkých prítomných privítal.  

Na zasadnutí boli prítomní všetci deviati poslanci obecného zastupiteľstva a niekoľko občanov. 

Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné. 

Starosta obce dal hlasovať za program dnešného rokovania OZ.  

Hlasovanie: prít.9 za 9, 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 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  

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



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

  7/   Záverečný účet obce za rok 2019 

  8/   Rozpočtové opatrenie č.1/2020 

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

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: Marek Kiaba, Ing. Rudolf Poništiak, Matúš Čačko 

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

Predložený návrh bol schválený. 

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

 

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  

Hlavná kontrolórka obce informovala, že vykonala kontrolu  evidovania a vybavovania 

sťažností, podnetov a petícií v ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou. Predniesla správu z ukončenej 

kontroly. Správa z kontroly tvorí prílohu k zápisnici.  

Obecné zastupiteľstvo 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 

 

 

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

Hlavná kontrolórka predložila na schválenie návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 

2020. 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom 

sídle  obce v zákonom stanovenej lehote. 

Marek Kiaba – žiadal som kontrolu VO na tribúnu – nedostal som odpoveď.  

Hl. kontrolórka – kontrola VO už bola ukončená a prednesená na rokovaní OZ. Mali ste 

požiadavku, ktorá mi bola zaslaná emailom. Viem, že ste spomínali, že si tieto skutočnosti dáte 

preveriť na určitých inštitúciách. Môžem k tomuto podnetu vypracovať moje stanovisko.  

 



Obecné zastupiteľstvo predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky obce  

na 2. polrok 2020 schválilo a poverilo hlavnú kontrolórku výkonom kontroly.  

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

   

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

Hlavná kontrolórka obce informovala, že z dôvodu  mimoriadnej situácií v štáte boli všetky 

termíny týkajúce sa výkazov územnej samosprávy predĺžené. Preto aj audit bude vykonaný 

neskôr. Zaoberala sa jednotlivým skutočnostiam, ktoré sa týkali hospodárenia obce za rok 2019, 

predovšetkým kapitálovými výdavkami, pohľadávkami, záväzkami a výsledkom hospodárenia 

za rok 2019. 

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – položka na rekonštrukciu KD – VO 53 807 €.  

Hlavná kontrolórka vysvetlila, že na rekonštrukciu Kultúrneho domu bola uhradená suma, ktorá 

bola na základe prieskumu trhu vybratá. Je tam vyššie čerpanie rozpočtovej položky, ktoré 

vysvetlí pani ekonómka obce.  

Mgr. Fábryová – na základe limitu, ktorý mám pri úhrade v banke, sa musela táto faktúra 

uhradiť na dve platby. Vysvetlia situáciu, ktorá vznikla v účtovníctve. Nakoľko sa tieto výkazy 

nedajú spätne opraviť, túto sumu sme popísali v Záverečnom účte za rok 2019 a taktiež bolo 

toto čerpanie zohľadnené pri výpočte výsledku hospodárenia za rok 2019.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu 

za rok 2019. 

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

 

K bodu 7/   Záverečný účet obce za rok 2019 

Starosta obce predložil na schválenie záverečný účet obce za rok 2019. Starosta obce vyzval 

prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu – prípadne sa informovali na jednotlivé údaje, 

ktoré obsahuje.  

Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne otázky ani pripomienky starosta obce dal hlasovať          za 

schválenie celoročného hospodárenia za rok 2019.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce  za rok 

2019  bez výhrad. 

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

 

K bodu 8/   Rozpočtové opatrenie č.1/2020 

Starosta obce konštatoval, že uplynulé týždne, keď boli z dôvodu Korony zrušené kultúrne 

akcie, sme využili na úpravy kultúrneho domu (vymaľovanie stien, vybrúsenie a nalakovanie 

parkiet v tanečnej sále). Zároveň predložil návrh na rozpočtové opatrenie, kde je vyčlenená 

finančná čiastka na zakúpenie nových stolov a  stoličiek do kultúrneho domu (do tanečnej sály). 

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – pýtala sa, či je v tej položke zahrnutá aj úprava parkiet. 

Cyril Cabadaj – nie, nie je. To sa robilo z inej rozpočtovej položky. 

Marek Kiaba – nie som presvedčený o tom, že by sme teraz – v tejto dobe mali kupovať stoly 

a stoličky. Počkal by som s tým do budúceho roku. Peniaze budeme potrebovať. 

Viliam Palák – veľa ľudí by si aj náš kultúrny dom prenajalo na svadby, rodinné oslavy, ale keď 

uvidia tie staré stoly a stoličky, tak prenájom odmietnu. 

Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

Hlasovanie: prít. 9, za 7, proti 1 (Marek Kiaba), zdržal sa 1 (Matúš Čačko) 

  

 

 

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



Pekarovič 

Starosta obce pripomenul, že na predchádzajúcom zasadnutí poslanci schválili zámer predať 

časť obecného pozemku pánu Jozefovi Pekarovičovi a manželke z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. Zámer bol  zverejnený v úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce                  v 

zákonom stanovenej lehote. 

Starosta obce prečítal návrh  uznesenia. Nikto z poslancov nemal doplňujúci, ani pozmeňujúci 

návrh. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku. 

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

 

K bodom 10/   Rôzne  11/   Interpelácie poslancov 

Marek Kiaba navrhol, aby sa zo zasadnutia robil videozáznam, tak ako to robia mestá a už aj 

niektoré obce. Mohol by sa dať na web-obce alebo vysielať online. 

Podotkol, že je to jeho návrh, o ktorom možno budú chcieť ostatní poslanci ešte diskutovať. 

Viliam Palák – nemám nič proti tomu, ale ešte nevieme ako to celé bude vyzerať, čo všetko to 

obnáša – finančne aj technicky. 

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – aj ako to technicky zabezpečiť. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh Mareka Kiabu na najbližšom zasadnutí 

rokovať o možnosti nahrávať zasadnutia obecného zastupiteľstva na videokameru. 

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

 

Marek Kiaba - navrhujem, aby sme rokovali o strope odmien – aby výška našich odmien bola 

maximálne 50 % ako boli odmeny v roku 2019. Možno by aj starosta a zástupca starostu mohli 

spraviť takéto gesto. 

Jozef Krajčovič -  už sme sa o tom rozprávali – preto ani teraz na polrok sme nepredkladali 

návrh odmien. 

Ing. Marian Omelka - návrh odmien by mala predložiť ekonomická komisia, po porade         so 

všetkými  poslancami. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh Mareka Kiabu a žiada ekonomickú komisiu 

pripraviť návrh odmien za rok 2020. 

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

 

K bodu  12/   Diskusia 

Miroslav Poništ – prečo si starosta zobral do úst meno Poništ v súvislosti so zatvorením školy? 

Bol som vypočutý na polícii a neobvinili ma. 

Cyril Cabadaj – pretože ste sa priznali, že to Vy ste fotili riaditeľku a zástupkyňu školy a Vy  

ste písali, že „ hadovi treba odrezať hlavu“.  Počkám si na rozhodnutie polície. 

Miroslav Poništ – treba povedať pravdu, že školu bolo treba zavrieť preto, že spreneverili 

peniaze – „vratky“ za stravu. Všade tieto peniaze vracajú rodičom späť, len v Žabokrekoch nie. 

Ing. Marcela Kováčiková – v týchto dňoch sa peniaze vracajú rodičom. 

PaedDr. Róbert Košík, PhD. – kto rozhodol o zatvorení školy? 

Cyril Cabadaj – obec – zriaďovateľ školy 

PaedDr. Róbert Košík, PhD.–zriaďovateľ nemá právo zatvoriť školu. Kto o tom rozhodoval? 

Prečo sa to neriešilo inak, napríklad bezpečnostnou službou? 

Cyril Cabadaj – bola to mimoriadna situácia a svoje rozhodnutie som konzultoval 

s ministerstvom školstva. A súhlasili s tým aj poslanci. 

Jana Kucháriková – ako to bude cez letné prázdniny so škôlkou? 

Cyril Cabadaj – škôlka bude otvorená prvé dva júlové týždne 

Jana Kucháriková – myslím, že to bude pre rodičov veľká úľava, pretože už sú s deťmi doma 

dlho a tiež si potrebujú riešiť aj pracovné veci. 



Ing. Peter Bezák – 1. júla je v stredu. To znamená, že škôlka bude otvorená do 10.7.2020? To 

nie sú  dva týždne! 

Cyril Cabadaj – uvidíme, čo sa s tým dá robiť. 

Helena Košíková – čo sa to stavia na našej ulici? 

Cyril Cabadaj – bude to stojisko na kontajnery. 

Helena Košíková – to nám budú papiere lietať po celej ulici? 

Cyril Cabadaj – Nebudú. Teraz sa ukladá dlažba – spevnená plocha, na nej bude stáť stojisko- 

uzatvárateľný domček - v ktorom budú umiestnené kontajnery. 

Marek Kiaba – chcel by som informovať, že Rada školy je momentálne nefunkčná. Chýba jeden 

člen za materskú školu. Včera tu bolo neoficiálne stretnutie Rady školy s občanmi, ktoré sa 

nieslo v duchu voľnej diskusie. 

V roku 2019 Rada školy zasadala 6 x. Tento rok bolo stretnutie naplánované na marec – mali 

sme schvaľovať výročnú správu. Ale prišla do toho Korona, zasadnutie sa nekonalo. 

V máji  2020 sa jedna členka vzdala členstva a odvtedy je Rada školy nefunkčná. Radíme sa aj 

so štátnou školskou inšpekciou ako túto situáciu riešiť. 

Milan Bezák – rozprávala sa pani riaditeľka s učiteľkami v škôlke? Rozprával si sa ty, starosta 

s učiteľkami? 

Cyril Cabadaj – bol som v škôlke. Za súčasného stavu nikto zo škôlky nechce ísť do Rady školy.  

Magdaléna Krauterová – čo je s územným plánom? 

Cyril Cabadaj – je v riešení. 

 

K bodu 13 /  Záver     

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

 

 

 

                                                                                                              Cyril Cabadaj 

                                                                                                               starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:   PhDr. Lucia Žilinková 

                                         

 

                                         Ing. Marian Omelka 

 
 

Prílohy: 

- Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ 

-  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  

-    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020 

-  Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu za rok 2019 

-  Záverečný účet obce za rok 2019 

-  Rozpočtové opatrenie č.1/2020 

-  Prevodu odpredaja obecného pozemku parc.č.334/13– Jozef Pekarovič 

 

 


