
U Z N E S E N I A   
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  konaného                           

dňa  9. 12. 2020  v kultúrnom dome so začiatkom o 17.00 hodine. 

__________________________________________________________________________ 

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

                                                              schvaľuje 
Predložený návrh programu rokovania    

Hlasovanie: prít.8; za 6, proti 1 (Marek Kiaba), zdr.1 (Mgr. et Mgr. Evelína Hopková)     

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                   Cyril Cabadaj  

                                                                                                          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

                                                                schvaľuje 
    -  zapisovateľka: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 

    -  návrhová komisia: Jozef Krajčovič, Mgr. et Mgr. Evelína Hopková, Viliam Palák                                         

    -  overovatelia  zápisnice: Ing. Marian Omelka, Matúš Čačko 

Hlasovanie: prít 8; za 7, proti 0, zdr.1 (Mgr. et Mgr. Evelína Hopková)   

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                      berie na vedomie  

Správu z kontroly uznesení.  

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 



K bodu  4/ Správa z kontroly bankových operácií, účtovných dokladov zameraná                     

na formálnu a vecnú správnosť dodržiavania a uplatňovania zákona  431/2002  Z. z.                                       

o účtovníctve v  znení neskorších predpisov  

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

                                                      berie na vedomie  

Správu z kontroly bankových operácií, účtovných dokladov zameranú na formálnu a vecnú 

správnosť dodržiavania a uplatňovania zákona  431/2002  Z. z.   o účtovníctve v  znení 

neskorších predpisov.  

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 5/ Správa z kontroly sprístupňovania informácií v zmysle zákona č. 211/2000                    

o slobodnom  prístupe k informáciám v z. n. p. v Základnej škole s materskou školou                   

v Žabokrekoch nad Nitrou  

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

                                                      berie na vedomie  

Správu z kontroly sprístupňovania informácií v zmysle zákona č. 211/2000                                               

o slobodnom  prístupe k informáciám v z. n. p. v Základnej škole s materskou školou                                  

v Žabokrekoch nad Nitrou  

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu 6/ Rozpočtové opatrenie č.2 +  Informácia k Správe k auditu za rok 2019 

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

                                                          schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č.2/2020. 

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 



K bodu 7/ Schválenie dotácií na rok 2021 

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

                                                           

Schvaľuje 

Predložený návrh výšky dotácií združeniam a spoločenským organizáciám v obci  

 

Dotácie z rozpočtu obce – rok 2021  

ZO SZZ (záhradkári) 500 € 

MO Matica Slovenská  800 € 

MsO SRZ (rybári) 300 € 

TJ AC - futbal 15 000 € 

ZO SZPB (protifaš. boj.) 400 € 

ZO CHPH (holubári) 200 € 

eRko 1 350 € 

ZO JDS (dôchodci) 1 200 € 

SPOLU 19 750 € 

 

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

K bodu 8/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2021  

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

                                                      berie na vedomie  

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2021  

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0 

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

K bodu 9/ Návrh rozpočtu na r. 2021  

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

                                                       schvaľuje 

 rozpočet obce na rok 2021 v členení: 

a) bežný rozpočet: - bežné príjmy, - bežné výdavky 

b) kapitálový rozpočet: - kapitálové príjmy, - kapitálové výdavky 

c) finančné operácie: - príjmové finančné operácie, - výdavkové finančné operácie  

a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie – viď. Príloha 

Uznesenia 

 



Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet obce na roky 2022 - 2023. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z fondov minulých rokov           

vo výške 98 710 € na účely:  

 

Kapitálové výdavky   

Nová ulica 3 000 € 

Dodatok – Územný plán  5 000 € 

Urbanistická štúdia  9 000 € 

Projekt Multifunkčné ihrisko  2 000 € 

Detské ihrisko  5 000 € 

Prechody pre chodcov  25 000 € 

Verejné osvetlenie  6 000 € 

Areál TJ  22 000 € 

TJ futbalová tribúna - fasáda 5 000 € 

Urnový háj  3 000 € 

Spolu 85 000 € 

 

 

Výdavkové finančné operácie   

Splácanie finančného prenájmu za auto   3 600 € 

ŠFRB – splátky úveru 6 b. j.  3 310 € 

ŠFRB – splátky úveru 12b. j.  6 800 € 

Spolu 13 710 € 

 

Hlasovanie: prít. 8; za 6, proti 1 ( Marek Kiaba), zdr.1  (Mgr. et Mgr. Evelína Hopková) 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

K bodu 10/  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021  

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

                                                       schvaľuje 

predložený Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na 1. polrok 2021 

                                                        poveruje 
hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrol v zmysle schváleného plánu. 

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0 

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                         starosta obce 

 



K bodu  11/ Návrh na schválenie nového nájomníka v BD súp.č.665 

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

berie na vedomie 

výpoveď nájomnej zmluvy z bytu č.4 v bytovom dome súp.č. 665 predloženú nájomníkmi               

Bc. Dominikou a Michalom Prochádzkovými 

                                                           schvaľuje 

na základe doporučenia Komisie pre prideľovanie nájomných bytov, podľa predložených 

žiadostí, tohto budúceho  nájomníka v obecnom nájomnom 6-bytovom dome súp.č. 665 

Lukáš Podoba                                                          II. NP, byt č. 4                                                  

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu  12/ Schválenie dotácie  CVČ Topoľčany 

Uznesenie č. 12/XII/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 

žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad o poskytnutie 

dotácie pre dieťa obce Žabokreky nad Nitrou navštevujúce Centrum voľného času 

v Topoľčanoch 

                                                               neschvaľuje 

 poskytnutie dotácie na činnosť krúžku v Centre voľného času Topoľčany na obdobie šk. rok 

2020/2021 

Hlasovanie: prít.8; za 7, proti 1 (Marek Kiaba), zdr. 0 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu 13/ NUBIUM – Dodatok č.5 ( predĺženie NZ)    

Uznesenie č. 13/XII/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                     schvaľuje  

Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme, ktorým sa predlžuje nájomná zmluva na pozemok parc.č. 311 

od 1.1.2021 do 31.12.2021 medzi Obcou Žabokreky nad Nitrou a NUBIUM, s.r.o. 

Trenčianska 55, Bratislava 

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 



K bodu 14/ Žiadosť o výstavbu a údržbu miestnej komunikácie 

Uznesenie č. 14/XII/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

berie na vedomie 

žiadosť o výstavbu a údržbu miestnej komunikácie, 

poveruje 
predsedu stavebnej komisie zvolať stavebnú komisiu a vypracovať k tejto žiadosti stanovisko 

do najbližšieho zastupiteľstva. 

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 15/ Schválenie nájomných zmlúv na rok 2021 

Uznesenie č. 15/XII/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                         schvaľuje 

nájomné zmluvy medzi Obcou Žabokreky nad Nitrou a nájomcami na rok 2021 s výškou 

nájmu na úrovni roku 2020. 

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu 16/ Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia obce Žabokreky nad Nitrou                            

č. 2/2020  o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb                              

na území obce  Žabokreky nad Nitrou 

Uznesenie č. 16/XII/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                         sa uznáša na  

VZN č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb                         

na území obce  Žabokreky nad Nitrou 

Hlasovanie: prít.8; za 5, proti 2 (Marek Kiaba, Mgr. et Mgr. Evelína Hopková) zdr.1 (Matúš 

Čačko) 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 

 



K bodu 17/ Žiadosť o zmenu účelu použitia nenávratného príspevku – Slov. rybársky 

zväz 

Uznesenie č. 17/XII/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                               súhlasí 

so zmenou účelu použitia nenávratného finančného príspevku pre MO Slovenský rybársky 

zväz Partizánske  

                                                      

                                                            schvaľuje 

použitie nenávratného finančného príspevku pre MO Slovenský rybársky zväz Partizánske                  

na čiastočnú úhradu na nákup audiovizuálnej techniky (PC a projektor), ktorá bude využívaná 

najmä pre krúžok mladých rybárov, na teoretickú prípravu z rybolovnej techniky, ukážky 

druhov rýb a pod.                     

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

K bodu 18/ Správa o výchovno –vzdelávacej činnosti za šk. r. 2019/2020 

Uznesenie č. 18/XII/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                  schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Žabokreky nad 

Nitrou za školský rok 2019/2020 

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

K bodu  19/ Schválenie textu do obecnej kroniky 

Uznesenie č. 19/XII/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                  schvaľuje  

predložený text do obecnej kroniky. 

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0 

 

 
V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  14.12.2020                                  Cyril Cabadaj 

                                                                                                        starosta obce 

 

 
 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Marian Omelka 

                                         

 

                                        Matúš  Čačko 


