
Z á p i s n i c a 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  ktoré sa konalo   
16. septembra 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,  Marek Kiaba, 

Neprítomní:  Ing. Rudolf Poništiak, Mgr. et Mgr. Evelína Hopková
                                
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 hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly  sprístupňovania informácií v zmysle    
       zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. obcou za rok 2019
  5/  Návrh na zrušenie  uznesenia č.  7/V/2020, zo dňa 27.05.2020
  6/  Prerokovanie návrhu poslanca Mareka Kiabu  o možnosti nahrávania zasadnutí obecného 
       zastupiteľstva na videokameru          

  7/  Žiadosť Melánie Horníkovej o predaj obecného pozemku –pred rodinným domom súp.č. 
       196
  8/  Schválenie kronikárky obce a textu do obecnej kroniky
  9/  Odmeny poslancom a členom komisie
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  siedmi  poslanci  obecného  zastupiteľstva  a niekoľko  občanov. 
Svoju neprítomnosť ospravedlnili Mgr. et Mgr. Evelína Hopková a Ing. Rudolf Poništiak. 
Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné.
Starosta obce dal hlasovať za návrh programu  rokovania OZ.
Marek Kiaba navrhol vyňať z rokovania bod 9/ Odmeny poslancov a členov komisií
Starosta dal hlasovať za pôvodný návrh. 
Hlasovanie: prít.7za 5, proti 1, zdr. 1    

Predložený návrh programu  rokovania vrátane bodu 9/  bol schválený. 



Schválený program rokovania
  1/  Otvorenie      
  2/  Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
  3/  Kontrola uznesení 
  4/  Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly  sprístupňovania informácií v zmysle    
       zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. obcou za rok 2019
  5/  Návrh na zrušenie  uznesenia č.  7/V/2020, zo dňa 27.05.2020
  6/  Prerokovanie návrhu poslanca Mareka Kiabu  o možnosti nahrávania zasadnutí obecného 
       zastupiteľstva na videokameru          

  7/  Žiadosť Melánie Horníkovej o predaj obecného pozemku –pred rodinným domom súp.č. 
       196
  8/  Schválenie kronikárky obce a textu do obecnej kroniky
  9/  Odmeny poslancom a členom komisie
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, PhDr. Lucia Žilinková, Ing. Marian Omelka
-  overovatelia  zápisnice: Jozef Krajčovič, Ing. Lívia Kopálová
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.7 ; za 7, 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. 7; za 7, proti 0, zdr. 0

K bodu  4/  Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly  sprístupňovania informácií 
v zmysle  zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. obcou za rok 
2019
Hlavná kontrolórka obce informovala, že kontrola sa týkala dodržiavania zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2019. Kontrola sa týkala ako individuálnych 
žiadostí, tak i povinného zverejňovania. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly  
sprístupňovania informácií v zmysle  zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe                         
k informáciám v z. n. p. obcou za rok 2019
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0



K bodu   5/  Návrh na zrušenie  uznesenia č.  7/V/2020, zo dňa 27.05.2020
Starosta  obce  pripomenul,  že  na  predchádzajúcom  zasadnutí  bolo  schválené  uznesenie  – 
prenájom pozemku pri bytovom dome 478 pánu Šimunemu. Ešte pred podpísaním nájomnej 
zmluvy bola na obecný úrad doručená žiadosť obyvateľov bytových domov,  aby poslanci 
prehodnotili a zrušili nájomnú zmluvu. Svoju žiadosť odôvodňujú v doručenom liste. 
My sa o pozemok staráme, kosíme ho, hrajú sa na ňom naše deti.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť obyvateľov bytových domov č. 478 a 665 
a ruší uznesenie č. 7/V/2020, zo dňa 27.5.2020.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0
 
K bodu   6/  Prerokovanie  návrhu  poslanca  Mareka  Kiabu   o možnosti  nahrávania 
zasadnutí obecného  zastupiteľstva na videokameru          

Marek Kiaba – my sme sa minulý týždeň ako poslanci stretli, aby sme prerokovali všetky 
body dnešného zastupiteľstva a medzi ne patril aj tento bod, kde, musím priznať, sú všetci 
okrem mňa v tomto momente proti tomu, aby sa robil videozáznam z našich rokovaní. Zákon 
nám to  neprikazuje.  Je  to  zvykom v mestách,  pristupujú  k tomu niektoré  obce,  napríklad 
neďaleká obec Bystričany. Požiadal som terajšieho starostu obce Bystričany o stanovisko  k 
tomu: koľko by to stálo, ako to zobrali občania, ako to zobral poslanecký zbor .
Dovoľte mi, aby som zacitoval z jeho odpovede pár faktov.
Dôležité je poznamenať, že aby bola zachovaná transparentnosť, tak podľa autorského zákona 
si  obec  na  to  musí  objednať  nejakú  externú  firmu.  Teda  nemusí,  ale  je  to  potom menej 
problémov.
Bystričany  vysúťažili  v sume  170  €  nahrávanie  jedného  zastupiteľstva.  Čiže  čo  sa  týka 
nákladov, lebo sme sa bavili, že nevieme, koľko by nás to stálo, tak keby sme oslovili tú istú 
firmu a ona by bola ochotná nám dať tie isté podmienky, mimochodom znenie e-mailu aj 
prílohy  som vám  poslal  všetkým  na  e-mail,  len  to  bolo  včera  a asi  ste  si  to  nie  všetci 
naštudovali.
Keby sme  zobrali do úvahy, že obecné zastupiteľstvo sa stretáva v priemere 6 x do roka, tak 
by to bola suma niekde na úrovni 1 000 €. Ak by sme dnes dali o tomto bode hlasovať, tak to 
pravdepodobne skončí tak ako avizujem, pretože nepredpokladám, že od minulého týždňa 
niekto  z kolegov  a   kolegýň  zmenil  názor.  Tak  by  som  chcel  poprosiť,  aby  sme  do 
budúcoročného  rozpočtu  dali  1000  €  na  nahrávanie,  aby  sme  sa  nejakým  spôsobom 
nezaväzovali k tomu, že budeme raz nahrávať, ale proste keď to premyslíme – navrhujem, 
aby sme sa v decembrovom zastupiteľstve k tomu vrátili a zvážili, či by sme od januára, resp. 
od roku 2021 nahrávali zastupiteľstvá. To znamená, že by to nebolo online nahrávanie, ale 
robil  by sa záznam, ktorý by sa nezostrihaný zverejnil na oficiálnej stránke obce.  A ak to 
niekto prezdiela tak aj na facebookovej stránke obce alebo na jeho súkromnej facebook-ovej 
stránke, je to jeho možnosť, ale myslím, že by sme tak v obci znížili nedorozumenia, ktoré sa 
stávajú. A zároveň boli by sme bližšie k občanom, lebo mnohí ľudia by si možno ten záznam 
pozreli. Možno by si ho pozrelo 20 % obyvateľov. Predpokladám, že tie zápisnice naše sa 
moc  nečítajú.  A možno  by  sme  tak  pritiahli  k veciam  verejných  aj  ľudí  nižšieho  veku. 
Rovnako aj  pán starosta Lukáč hovoril, že sa o verejné veci v obci začala zaujímať  mladšia 
generácia vo veku okolo 25 rokov.
Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby pripravila návrh uznesenia.
Marek Kiaba – navrhol by som, aby sme do rozpočtu na rok 2021 vyčlenili sumu 1000 € 
na zabezpečenie nahrávaní obecných zastupiteľstiev. Bude to v rozpočte, lebo tento rok to nie 
je. Ja nikoho do toho netlačím, aby sme to urobili.
Ešte mám takú poznámku na zváženie, či by nebolo najsprávnejšie opýtať sa občanov, či by 
také niečo chceli, či by si nezverejnil na facebookovej stránke obce jednoduchú anketu, či by 
to uvítali alebo nie. A tam by sme videli reakcie. Bolo by to primárne pre obyvateľov, nie 



pre nás.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh poslanca Mareka Kiabu o možnosti nahrávania 
zasadnutí  obecného zastupiteľstva na videokameru a vyčlenenia sumy 1000 € do rozpočtu 
na rok 2021.
Hlasovanie: prít. 7; za 6, proti 0, zdr. 1 ( Jozef Krajčovič)

K bodu 7/  Žiadosť Melánie Horníkovej o predaj obecného pozemku –pred rodinným 
domom súp.č. 196
Pani  Horníková  chce  od  obce  odkúpiť  pozemok  parc.č.1157  o výmere  82  m2,  ktorý  je 
predzáhradkou jej rodinného domu súp.č.196.
Starosta  obce:  jedná  sa  o súčasť  námestia  a nakoľko  budeme  robiť  urbanistickú  štúdiu 
námestia, nie je možné, aby sme tento pozemok predali, pokiaľ nemáme túto štúdiu spravenú. 
Čiže odpredaj tohto pozemku by som zamietol a pani Horníkovej by som navrhol,  aby si 
podala žiadosť  o prenájom uvedeného pozemku.  Zatiaľ,  kým nie  je  spravená urbanistická 
štúdia.
Marek Kiaba – ja som sa bol pozrieť na to miesto. Je mi také divné, že dom stojí presne na 
hranici pozemku.  Pravdepodobne tam došlo k nejakému omylu, či už sa nedodržalo stavebné 
povolenie alebo sa schválilo niečo, čo sa nemalo schváliť.
Lebo reálne je múr a pod oknami je obecný pozemok.
Cyril Cabadaj – ale ono to tak celé námestie býva, že máš domy ako napr. Tatrabanka a pred 
oknami je už obecné. Je to súčasť námestia. To námestie má byť jedna línia.
Marek Kiaba – súhlasím s tým, že nemal by sa obecný pozemok v tomto čase predávať.
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  žiadosť  Melánie  Horníkovej  a manžela  Antona 
Horníka, obaja bytom Žabokreky nad Nitrou 196 o kúpu obecného pozemku parc .č. 1157 – 
záhrada  o výmere  82  m2  a neschvaľuje  zámer  predaja,  ale  odporúča  Melánii  Horníkovej 
a manželovi  Antonovi,  aby  si  do  budúcnosti  podali  žiadosť  o prenájom  pozemku  za 
symbolickú cenu 1 €/ rok.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0
 
K bodu 8/  Schválenie kronikárky obce a textu do obecnej kroniky
Do našej  kroniky  nebolo  písané  niekoľko  rokov,  asi  aj  desať.  Rozhodli  sme sa,  že  opäť 
budeme písať. Pripravili sme text do kroniky na schválenie a tak isto aj meno kronikárky – 
navrhujem Mgr. Janu Chromikovú.
Marek Kiaba – ak tam bolo písané naposledy v roku 2010 a teraz tu máme text za roky 2018, 
2019, čo beriem do úvahy, že kronikárka nebude loviť v pamäti, čo sa dialo.
Starosta obce – niekoľko rokov spätne sa už nemôže dopisovať, myslím, že len rok-dva.
Keby sme pani Chromíkovej dali ešte čas, aby sme ten text do decembra ešte doplnili. My 
sme tiež mali dosť málo času na to, aby sme sa poradili.
PhDr.  Lucia Žilinková – musí byť kronika písaná úplne spisovne ? Lebo sú tam niektoré 
slová, ktoré sú slengové.
Starosta obce –  nemusí. A schváliť text stačí  do konca roka.
Marek  Kiaba  –  a možno  vyzvať  niekoho  zo  spoluobčanov,  či  by  sa  nechcel   k pani 
Chromikovej pridať, nejako jej s tým pomôcť, možno niekto z dôchodcov.
PhDr. Lucia Žilinková – myslím, že ona si zdroje nájde aj sama, je v tomto šikovná.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Mgr. Janu Chromikovú ako obecnú kronikárku a berie na 
vedomie návrh textu do obecnej kroniky.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0

K bodu   9/  Odmeny poslancom a členom komisie
Jozef  Krajčovič  –  predseda  ekonomickej  komisie  prečítal  návrh  odmien  pre  poslancov 



a členov komisií.
Marek Kiaba – na poslednom zasadnutí, sme na moju interpeláciu, zobrali na vedomie, že 
zvážime, aby naše poslanecké prémie boli za rok 2020 v maximálnej výške 50% z roku 2019. 
V roku 2019 sme si schválili 900 € a teraz Jozef navrhuje 800 €. Je mi proti srsti schvaľovať 
ročné odmeny v septembri, ale ide aj o tú výšku odmien. Navrhujem, aby sme dodržali to, čo 
sme v júni zobrali na vedomie a schválili odmeny vo výške 450 €, čo je presne 50 %.
Jozef Krajčovič – v roku 2019 to bolo 3 000 €  v rozpočte a teraz je to polovica.  
Marek Kiaba – ja beriem, že v položke odmeny keby sme zrátali plán rok 2019 a 2020, tak 
ušetríme. Ale keď si zoberieme o koľko peňazí príde náš rozpočet kvôli koronakríze v roku 
2020, neviem či to máte už vyčíslené...
Jozef Krajčovič – bavili sme sa o tom, že obec je  v dobrej kondícii.
Cyril Cabadaj – sú určité predpoklady výpadku príjmov. Na ekonomickej komisii sme o tom 
hovorili. Pri aktuálnom hospodárení obce  si myslím, že si tie peniaze zaslúžite.
Marek Kiaba – nechcem byť ticho, keď som predtým vzniesol námietky, že nie som s tým 
vyrozumený, ale rešpektujem, že asi väčšina z vás je s tým vyrozumená a teda voči ostatným 
odmenám - neposlancov a členov komisií nemám žiadne námietky. Ale tie poslanecké, keby 
sme upravili. Keď nie 450 € tak nejaký kompromis 500 €.
Cyril Cabadaj – väčšina poslancov je aj členom komisie. Keby dostal ako poslanec 450 €, tak 
by sme mu mali dať aj za činnosť v komisii. Takto dostane odmenu ako poslanec, nemá už 
odmenu za komisiu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh odmien pre poslancov, hlavnú kontrolórku 
a členov komisií.
Hlasovanie: prít. 7; za 5, proti 1 (Marek Kiaba), zdr. 1 (Matúš Čačko)

K bodom 10/  Rôzne 11/  Interpelácie poslancov 12/  Diskusia
Jozef Krajčovič – pani Ťapuchová prosí vyrovnať terén pri bráne, je to tam navýšené.
Ing. Marian Omelka – na margo životného prostredia by som vyzval občanov, aby biologicky 
rozložiteľný odpad kompostovali vo svojich záhradách, prípadne v kompostéroch, ktoré sme 
rozdali.  Nie je možné, aby obec dvakrát do týždňa vyvážala kontajner s lístím a odpadom 
zo záhrady. A tak isto aj stavebný odpad. Sú to nemalé finančné náklady. Nie je to problém
len našej obce, ale musíme s tým niečo robiť.
Marek Kiaba – určite všetci poznáte Jula Fendeka, rodáka zo Žabokriek, ktorý „ má prsty“ 
v Baťovianskej  galuske  a chcel  by  v roku  2021  zviditeľniť  rodnú  obec  a požiadal  ma 
o pomoc,  či  by  sme  mu vedeli,  či  už  materiálne,  alebo aj  ľudskými  zdrojmi  pomôcť  pri 
organizácií                „Žabokreky Tour“ (prvý alebo nultý ročník), chcel by to organizovať 
niekedy budúci rok, možno jún alebo august. Chcel by som osloviť Vila Paláka, ako predsedu 
športovej komisie, či by sme sa do toho pustili.
Čo sa týka nákladov, možno by som mu nechal vypracovať nejaký podrobnejší  rozpis do 
ďalšieho zastupiteľstva, aby sme to prípadne vedeli dať do nákladov. Môj odhad je okolo 500 
až 1000 €, plus ľudské zdroje, teda nejakí ľudia, ktorí mu v ten deň pomôžu ( piati- šiesti).
A hlavne,  či  chceme,  aby  v našej  obci  také  niečo  začínalo  a končilo.   Boli  by  tam  tri 
kategórie- jedna detská a dve dospelé. Bolo by to podobné ako Baťovianska galuska, len chce 
zviditeľniť našu obec.
Viliam Palák – ja som s ním už minulý rok, aj tento rok ohľadom tohto sedel, aj sme tomu 
dali nejaké kontúry. Len problém je taký, že on dáva také termíny, čo je týždeň pred galuskou. 
Potom je zas o dva týždne nejaká topoľčianska.  Chceme niečo také robiť, len treba nájsť 
vhodný termín.
Matúš Čačko – nám sa prekrývalo aj s akciami, ktoré robila obec.
Cyril Cabadaj – to je o tom, aby si spolu sadli  kultúrna a športová komisia, aby si pozreli 
svoje plány na budúci rok a našli termín, či sa to dá niekde zahrnúť. Z našej strany k tomu 



podpora bude.
Marek Kiaba – v súvislosti s týmto by som chcel doplniť, že som v princípe len v   jednej 
komisii, aj to v takej, čo sa stretáva len raz za rok, keďže som sa koncom roka 2019 vzdal 
členstva v kultúrnej komisii, tak by som chcel Vilovi ponúknuť pomocnú ruku v tomto, rád by 
som prijal členstvo v športovej komisii, ale to môžeme nechať na december.  Tak kľudne  na 
budúce zasadnutie môžeš dať návrh na prijatie môjho členstva.
Marek  Kiaba  –  verejné  obstarávanie,  ktoré  prebieha  v základnej  škole.  Vyžiadal  som  si 
stanovisko od pána Gráčika,  ktorý mi odpísal,  že  napriek tomu,  že otváranie ponúk bolo 
v zmysle  výzvy  vykonané  24.  júla,  dnes  máme  16.  septembra,  pomaly  dva  mesiace  po 
otvorení obálok, nie sú vyhodnotené.
Cyril Cabadaj – obstarávanie bolo zrušené, bude vyhlásené nové.
Občan Miroslav Poništ – ako to vyzerá s prechodmi pre chodcov? Kedy budú?
Cyril Cabadaj – prechody pre chodcov sú v štádiu verejného obstarávania. Sú vypracované 
projekty, je vydané stavebné povolenie, čakáme na verejné obstarávanie.
Miroslav Poništ  – kniha jázd k obecnému autu – je v nejakom štádiu.  Je skutočná,  nie  je 
skutočná?  Bude to aj niekde zverejnené?
Cyril Cabadaj – bude na konci roka. Nebude zverejnená.
Miroslav Poništ – facebookové logo na obecnej stránke – platí sa zaň nejaké nájomné z vašej 
skupiny?  Je tam ako reklama? Či tá skupina je zámerne považovaná  ako oficiálna. 
Cyril Cabadaj – facebooková stránka nie je oficiálna.
Miroslav Poništ – Prečo je tam teda to logo ako priama preklikávačka obecnej stránky? 
Pretože kopec ľudí sa tam nemôže dostať, ktorí napríklad boli vyhodení z tej stránky. Lebo je 
to iba reklama na určitú skupinu. Môžem si tam aj ja dať také isté logo, aby tam bol odkaz na 
moje stránky, na moje firmy, na moje skupiny?
Cyril Cabadaj – nie nemôžete.
Miroslav  Poništ  -   a na tie  odmeny by ste  mali  zabudnúť.  Lebo ak  je  pravda,  čo hovorí 
starosta,  že  zavretie  školy  odobril  kraj,  mali  by  ste  to  zobrať  zodpovedne  a čestne  a na 
odmeny zabudnúť.
Občianka Mgr. Adela Juríková – chcem sa spýtať na to prenajímanie obecného pozemku. Či 
to  nebude  mať  dominový  efekt.  Lebo  aj  napr.  ja  bývam na  námestí  a priestranstvo  pred 
domom je obecné. 
Viliam Palák – takto by sme to nechceli, lebo každý občan by mohol povedať, že chce priestor 
pred svojim domom.
Cyril  Cabadaj – v prípade Horníkových sa jedná o vyvýšenú  predzáhradku
Občianka Štefánia Brindzová – prečo sa v rozhlase nevyhlási, že je to schôdza verejná. Veď to 
by prišlo viac ľudí sem a každý by povedal, čo v obci treba urobiť.
Ja by som mala pripomienky, čo treba:

- Zastávka napravo by sa mohla olíčiť, je to špatné,
- Keď kosia chlapci s kosačkami, je to po celých chodníkoch,
- Kríčky vedľa cesty nemá kto ostrihať. Ja nevidím auto, auto nevidí mňa.
- Kríčky nie sú už dva roky okopané, už v nich až stromy rastú,
- Na tom kruhu pri kostole dajte to aspoň pozametať. Tam je špakov  – ako robia tú 

čistotu obce?
- V Mauzóleu – tam je už humus z toho. To treba vyhrabať. Je to pietne miesto. 

Treba tam dať nové lavičky a vyššie. Prečo tam sused púšťa sliepky? Čo tam má 
sliepka čo hrabať?  V špine stoja muzikanti, v špine stojíme my.

- Pred bránou do cintorína je kôš. Radšej by som ho dala preč, lebo ľudia sú pohodlní, 
prázdne tam naváľajú, papiere tam lietajú po ceste.

- Chodník od Pašku dole a na druhej strane cesty pri kostole sa nezametá. Bolo 
prijímanie a chodník špinavý, nezametený. Teraz bude birmovka, bude to také isté.



PhDr. Lucia Žilinková – naše deti mali 1. sv. prijímanie a my rodičia sme to všetko              
vyhrabávali a zametali aj pred kaplnkami.

Občianka Michaela Duchovičová – v akej výške boli vyúčtované energie obce – elektrika, 
voda – či boli nedoplatky alebo preplatky? Či je to verejné? 
Cyril Cabadaj – ročné vyúčtovanie bude na konci roka.
Občan Milan Bezák – chodník od Pašku ku škole. Preinvestovali sa nejaké peniaze a ten 
chodník by ozaj bolo dobre spraviť. Vidím to každé ráno, keď deti idú do školy – idú po ceste.
Svetlo pri Akvasune už dva roky nesvieti. Prečo sa zobrali lavičky pri kostole a pri akvasune ?
Na tých lavičkách sedelo viac ľudí ako pri hlavnej ceste.
Cyril Cabadaj  - niektoré sa zobrali na žiadosť pána farára a niektoré na žiadosť občanov 
a niektoré boli poškodené.
Milan Bezák - v odmenách zaznelo meno aj pani kontrolórky. Pani kontrolórka je kontrolným 
orgánom obce. Nie je to také, že prečo jej dávame  odmenu?
Cyril Cabadaj – odmenu dostala za  kvalitne odvedenú prácu.
PhDr. Žaneta Bartková – je len v kompetencií obecného zastupiteľstva schváliť  hlavnému 
kontrolórovi odmenu, zákon to umožňuje. 
Jozef Krajčovič – tie lavičky pri kostole sa dali preč aj zato, ako sa ľudia chovajú -nadávali 
a to škaredo pánu farárovi. Keby sa chovali normálne, dáme tam aj desať lavičiek.
Milan Bezák – ja tam chodím každý deň a  viem, že na tej lavičke pri vstupe do  kostole sedeli 
mamičky s kočiarmi, lebo tam bola jediná lavička, kde je tieň. 
Občan Ing. Peter Bezák – chcem sa opýtať, či je detské ihrisko je oficiálne odovzdané a či by 
sa nedalo oplotiť.
Cyril Cabadaj – s oplotením rátame, ale nakoľko bola koronakríza, túto položku sme zatiaľ 
pozastavili.
Ing. Peter Bezák – toto ste pozastavili, veď sa tam chodia deti hrávať, behajú kade-tade.
Cyril Cabadaj – ale tam nehrozí nebezpečenstvo, že by ich tam zrazilo auto. To ihrisko je 
bezpečné. Odozvy, ktoré mám od občanov sú pozitívne.
Ing. Peter Bezák – z kultúrneho domu je tam dažďový zvod, ktorý ide do detského ihriska
Cyril Cabadaj – budeme robiť nové odvodnenie.
Ing. Peter Bezák – a workoutové ihrisko je už odovzdané? Lebo vyzerá dosť  nebezpečne. 
A je tam aspoň nejaká zábrana, aby sa tam ešte nehrali?
Cyril Cabadaj – nie, ešte nie je odovzdané. Ešte tam pôjde niekoľko vrstiev drte.
Zábrana tam nie je. Čo tam boli pásky, tak nám ich potrhali. Spravili dieru v plote.
Je tam hranie na vlastné riziko. Nie je tam osadená ani tabuľa.
Miroslav Poništ – čo sa týka cintorína spodného. Treba tam vymyslieť nejaké toalety pre tých 
ľudí. Lebo keď tam ide niekto z horného konca a chytí ho to, nemá kde ísť. 
Ing. Róbert Kiaba – chcem sa spýtať – lebo ľudia možno nevedia, koľko je členov komisie 
medzi poslancami – na konečnú presnú sumu odmien za rok 2020.
Cyril Cabadaj – 8 450 €.
Ing. Róbert Kiaba – myslíte si, že v tejto situácii – hovorí sa, že korona kríza bola, korona 
kríza je, máme tu druhú vlnu, ešte nemáme vyčíslené finančné straty z výpadku podielových 
daní a iných daní a dotácií – že pán predseda povedal takú informáciu, že však peňazí je dosť.
Myslíte  si,  že  takéto  vysoké  odmeny  v súčasnej  situácii-ktorá  tu  je  a ktorá  bude  ešte 
pokračovať – nevieme aké peniaze prídu do obce, aké výpadky budú, že naozaj tie odmeny 
musia byť také vysoké? Aj z pohľadu toho, že ešte chýba oplotenie, drevená drť. Sú to veci, 
ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie  malých detí, našich detí. A odmeny sa vyplácajú a tieto 
veci sa nedávajú do poriadku.
Zaujímala by ma ešte jedna finančná informácia – finančný predseda to vie. Aké sú výsledky 
hospodárenia obce za posledné dva roky? 



Jozef Krajčovič – treba si to pozrieť, ja si to nepamätám. Ale obec je v dobrej kondícii.
Ing. Róbert Kiaba – lebo ľudia to nesledujú ako to klesá, ako to padá. Bývalé vedenie obce 
nechalo nejakú čiastku - a tá čiastka ako sa vyvíja. Aká je to čiastka? Osem a pol tisíca ide na 
odmeny poslancom. Ako tu odznela informácia – bola korona kríza, veľa akcií sa nerobilo, 
komisie  veľa  akcií  nerobili,  lebo boli  pozastavené.  Peňazí  do  obecného  rozpočtu  pritečie 
určite  menej.  Môžeme rátať  s výpadkom minimálne  30 %.To,  že máme niečo usporené - 
dobrý  gazda  si  necháva  na  horšie  časy  a neprejedá  to  v tých  horších  časoch  a snaží  sa 
financovať to, čo naozaj treba. Myslím si, že táto obec, keď ju porovnáme s inými obcami, má 
vysoko nadštandartne  ohodnotených poslancov. Či už minulý rok alebo tento rok.
Milan Bezák – bola by to zaujímavá informácia. Rezervný fond po pánovi starostovi 
Sneženkovi bol 250 000 €. Tak aký rezervný fond počítate na konci roka 2020? 
Cyril Cabadaj –  to ešte nevieme.
 
K bodu 13/  Záver    
Program rokovania bol vyčerpaný. Starosta obce rokovanie ukončil a poďakoval za účasť. 

                                                                                                              Cyril Cabadaj
                                                                                                               starosta obce

Overovatelia zápisnice:  Jozef  Krajčovič
                                        

                                        Ing. Lívia Kopálová

Prílohy:
      -    Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ
      -    Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly  sprístupňovania informácií v zmysle   
           zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. obcou za rok 2019

- Žiadosť obyvateľov BD súp.č. 478 a 665 o zrušenie nájomnej zmluvy
- Žiadosť manželov Horníkových o odkúpenie pozemku




