
Z á p i s n i c a  
 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa konalo     

09. decembra 2020 o 17.00 hodine  v kultúrnom dome. 

_________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Starosta obce: Cyril Cabadaj                                                                                          

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

                   Matúš Čačko,  Jozef Krajčovič,  Marek Kiaba, Ing. Rudolf Poništiak, 

                   Mgr. et Mgr. Evelína Hopková 

                           
Neprítomná: Ing. Lívia Kopálová   

Ďalší prítomní:  PhDr. Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce 

                            Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce  

                            Mgr. Adriána Fábryová, účtovníčka obce 

 

Návrh programu: 
  1/ Otvorenie       

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

  3/ Kontrola uznesení  

  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  

  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  

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

 7/  Schválenie dotácií na rok 2021. 

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

 9/  Návrh rozpočtu na r. 2021  

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

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

12/ Schválenie dotácie  CVČ Topoľčany 

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

14/ Žiadosť o výstavbu a údržbu miestnej komunikácie 

15/ Schválenie nájomných zmlúv na rok 2021 

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 

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

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

19/ Schválenie textu do obecnej kroniky 

20/ Rôzne 

21/ Interpelácie poslancov 

22/ Diskusia 

23/ 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 ôsmi poslanci obecného zastupiteľstva a niekoľko občanov. Svoju 

neprítomnosť ospravedlnila Ing. Lívia Kopálová. Starosta konštatoval, že OZ je uznášania 

schopné. Starosta obce dal hlasovať za návrh programu  rokovania OZ. 

Marek Kiaba navrhol presunúť bod 9/ Návrh rozpočtu na r. 2021 nakoniec- až pred bod 20/ 

Rôzne.  

Starosta dal hlasovať za pôvodný návrh programu. 

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

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 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  

  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  

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

 7/  Schválenie dotácií na rok 2021. 

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

 9/  Návrh rozpočtu na r. 2021  

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

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

12/ Schválenie dotácie  CVČ Topoľčany 

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

14/ Žiadosť o výstavbu a údržbu miestnej komunikácie 

15/ Schválenie nájomných zmlúv na rok 2021 

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 

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

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

19/ Schválenie textu do obecnej kroniky 

20/ Rôzne 

21/ Interpelácie poslancov 

22/ Diskusia 

23/ 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:  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)  

Predložený návrh bol schválený. 

  

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.  

Marek Kiaba – zaujímal sa, dokedy budeme odsúvať tú vec s pánom Haškom, či to budeme 

robiť ešte ďalšie dva roky? 

Hlavná kontrolórka – toto uznesenie je  z roku 2018. Táto situácia nie je vyriešená. Čo mám 

informácie, tak podmienky, ktoré boli v zmluve neboli zo strany pána Haška splnené. Je to     na 

vás, či to chcete riešiť alebo, či vám to takto vyhovuje. 

Marek Kiaba - ja som sa s pánom  Haškom (ale mladším) o tom bavil, ja som mu  o tomto 

probléme rozprával. Je to tak možno rok. Myslím si, že by bola možnosť odkúpiť tú cestu 

naspäť na obec za tú istú sumu ako ju on kúpil. Či by to nebolo pre obec riešením. Či by nebolo 

dobre osloviť pána Hašku písomne – listom. Ale samozrejme vy s tým odkúpením musíte 

súhlasiť. 

Ak budeme mať cestu opäť v rukách, môžeme robiť, čo treba. Alebo budeme čakať, dokedy 

nám skončia mandáty a budú to riešiť ďalší alebo kým to niekto zdedí? 

Vlastníkom pozemku je pán Haško st. Nám ide o to, aby sa to vyriešilo. Keby sa aj v budúcnosti 

robila rekonštrukcia kultúrneho domu, tak ja vidím výhodu v tom, keby tá cesta vedľa 

kultúrneho domu bola naša. 

Cyril Cabadaj – obci takto vzniknú ďalšie výdavky. Navrhujem, aby sme to posunuli stavebnej 

komisii a tá nech nám dá nejaké stanovisko, vyjadrenie. 

Viliam Palák – keď mal pán Haško  stavebné pozemky, povedal, že spraví cestu prístupovú. 

A teraz my to máme kúpiť naspäť a my máme tú cestu spraviť.  

Marek Kiaba – pani kontrolórka, vy si čo o tom myslíte? 

Hlavná kontrolórka obce – myslím si, že pán Haško by mal plniť podmienky v zmluve. 

Marek Kiaba – teda vyzvať ho listom. To sme neurobili doposiaľ. Takže vyzvime ho listom. 

Mgr. et Mgr. – treba pozrieť zmluvu, či tam nie sú nejaké sankcie. 

Cyril Cabadaj – tak mu napíšeme list a budem vás informovať, čo nám odpovedal. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly uznesení.  

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

 

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  

Hlavná kontrolórka obce informovala, že boli prekontrolované doklady, ktoré súvisia 

s bezhotovostnými operáciami - faktúry, výpisy, krycie listy k faktúram. 

Obec vedie päť bankových účtov. Všetky výdavky boli podložené relevantnými dokladmi. 

Kontrolou neboli zistené nedostatky pri dodržiavaní uvedenej legislatívy. 

Marek Kiaba – máme päť bankových účtov vedených vo VÚB-čke. Je možné ich nejako 

zlúčiť, aby sme ušetrili. 

Hlavná kontrolórka obce – tie účty sú zredukované do najmenšieho počtu. Hlavný účet –tam sú 

všetky bežné platby. Keď má obec zmluvu na poskytnutie dotácie, tak si poskytovateľ vyžaduje 

samostatný účet.  Finančné prostriedky z minulých rokov – je dobré, aby to bolo oddelené od 

financií, ktoré sa používajú v bežnom roku. Bytové domy musia mať samostatné účty. Takže 

z môjho pohľadu je to najnižší počet účtov, ktorý môže obec viesť. 

 



Obecné zastupiteľstvo 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 

 

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  

Hlavná kontrolórka vysvetlila, že danú kontrolu si dala do plánu kontrol aj preto, lebo jej prišiel 

podnet. Za toto kontrolované obdobie bola do školy doručená jedna info-žiadosť. Výstup 

z kontroly bol taký, že nebolo postupované v súlade s info-zákonom. Zistené nedostatky sú 

uvedené v správe. V tomto čase došlo v škole k zmenám. Pani riaditeľka, ktorá tam v danom 

čase bola, už tam nie je a agendu prevzala osoba poverená riadením školy.        Zo strany školy 

jej boli doručené prijaté opatrenia k zisteným nedostatkom.  

 

Obecné zastupiteľstvo 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 

 

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

Starosta obce informoval, že obec má doručenú správu z vykonaného auditu účtovnej závierky 

individuálnej, konsolidovanej účtovnej závierky a výrok auditora k Výročnej správe za rok 

2019.  

Starosta obce taktiež predložil návrh rozpočtového opatrenia. 

Marek Kiaba – to rozpočtové opatrenie č.2 sa týka minulosti alebo budúcnosti? 

Mgr. Adriana Fábryová – do konca roka budú ešte nejaké zmeny. Ja predpokladám, že to budú 

už len presuny. To sa nedá robiť dopredu.  Napríklad dotácie na školu. Ešte nám  financie 

neprišli, ale už sme ich riešili. A tento rok je zvlášť výnimočný. Informácie sa menia z týždňa 

na týždeň. Takto to ešte nebolo. 

Hlavná kontrolórka obce – upresnila, že zo štátnych inštitúcií chodia  do obcí transfery – to sú 

väčšinou prenesené kompetencie. Do obce príde avízo, že obci budú poskytnuté finančné 

prostriedky. V skutočnosti však nevieme presný dátum, kedy peniaze budú pripísané              na 

bankový účet. My vieme, že to musíme zapracovať do rozpočtového opatrenia.  

Marek Kiaba – preto sa pýtam, lebo takéto rozsiahle opatrenie sme ešte neschvaľovali. Aby 

som tomu lepšie rozumel. 

Mgr. Adriána Fábryová – tie príjmy sa týkajú dotácií – prenesený výkon štátnej správy. 

Získané príjmy sa zapracujú do príjmu, ale aj do výdavkovej časti rozpočtu. Nie sú to také 

zmeny, ktoré by nám zmenili  zostávajúci prebytok rozpočtu. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

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

 

K bodu 7/  Schválenie dotácií na rok 2021. 

Starosta obce vysvetlil, že Klub leteckých modelárov podal žiadosť o dotáciu po termíne. 

Ja sa ale s pánom Bezákom porozprávam a určite nájdeme cestu ako mu pomôcť. 

Takisto je tu aj cyklistické podujatie, ktoré organizuje pán Fendek. Pán Fendek nemá ani IČO, 

ani účet, tiež sme to nemohli zaradiť do dotácií. Budeme to riešiť inou cestou. Starosta obce 

prečítal návrh dotácií pre organizácie, ktoré podali žiadosť o dotáciu v termíne. 

Marek Kiaba – navrhol by som, keby sme na to cyklo-podujatie pána Fendeka dali tých 

sľúbených 1000 € do telovýchovy. Že by sme to alokovali v telovýchove. Telovýchova 



neznamená len futbal. 

Cyril Cabadaj – navrhol by som aby sme 1000 € dali do športovej komisie a nezaťažovali 

futbalistov. 

Marek Kiaba – alokovať to kdekoľvek. Pokiaľ bude vedieť tie svoje preukázateľné náklady 

vyúčtovať, tak mu pomôcť. Ale nedali sme to nikde?  

Hlavná kontrolórka obce – toto by mohlo byť v kompetencii starostu obce, lebo on môže 

rozhodovať o týchto výdavkoch. Neviem, či je nejaká oficiálna žiadosť. Nemôže nikto povedať 

ja som minul 500 €, teraz mi ich dajte. Takto to nemôže fungovať. Aby to malo nejaký poriadok. 

Jozef Krajčovič – ešte nevieme, či to bude aktuálne. Mohli by sme to riešiť aj rozpočtovým 

opatrením. Žiadosť nie je, len časový rozpis. 

Marek Kiaba – na margo dôvery voči pánu Fendekovi. On organizoval 3x po sebe 

Baťoviansku galusku, kde mu pomáhalo Mesto Partizánske  a mnoho sponzorov. Bolo by od 

nás nefér, nedať to do nejakej položky. 

Hlavná kontrolórka obce – aj v kultúre je rezerva, nebude asi toľko akcií. Pokiaľ bude o to 

záujem a bude to v prospech ľudí, nevidím v tom problém. Dôležité je, aby výdavky boli 

doložené správnymi účtovnými dokladmi.  

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – prísľub je a keď to bude aktuálne spraví sa rozpočtové 

opatrenie. 

Starosta obce prečítal návrh výšky dotácií združeniam  a spoločenským organizáciám 

pôsobiacim v našej obci pre rok 2021 

Slovenský zväz záhradkárov                             500 € 

Slovenský zväz rybárov                                    300 € 

Chovatelia poštových holubov                          200 € 

Jednota dôchodcov Slovenska                       1 200 € 

TJ AC - futbalový klub                                15 000 €     

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov   400 € 

eRko                                                               1 350 € 

Matica slovenská                                               800 € 

Dal hlasovať za predložený návrh.  

Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdržal sa 0 

Predložený návrh výšky dotácií združeniam a spoločenským organizáciám v obci bol 

schválený. 

 

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

2021  

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecnými nariadeniami obce, ktorými sú 

upravené povinnosti daňového a poplatkového charakteru. Návrh rozpočtu bol zverejnený na  

úradnej tabuli a webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote min. 15 dní  od 23.11. 2020 

v súlade  so zákonom č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v z.n.p. Návrh rozpočtu bol 

spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR, ktorým sa ustanovuje 

druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je 

záväzná  pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. Z fondov minulých rokov sa bude 

čerpať na kapitálové výdavky čiastka 85 000 €, čo bude predmetom schvaľovania OZ. 

Predložený návrh rozpočtu na rok 2021 je zostavený ako prebytkový vo výške 38 604 €.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce                 

k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

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

 

K bodu 9/  Návrh rozpočtu na r. 2021  



O návrhu rozpočtu podrobne informoval starosta obce.  

V roku 2021 neplánujeme žiadnu veľkú investíciu. Dokončíme veci, ktoré sme nestihli tento 

rok, resp. veci, čo treba spraviť. Je tam projektová dokumentácia otvorenia ulice, budeme 

otvárať územný plán obce, kde budeme robiť zmeny a doplnky. Potrebujeme vypracovať 

urbanistickú štúdiu námestia, projekt na multifunkčné ihrisko, detské ihrisko – tam počítame 

s oplotením, priechody pre chodcov – zmluva je už uzavretá, firma na tom už pracuje. Boli tu 

plynári, ktorí vytyčovali miesta na osadenie osvetlenia priechodov. Ešte prídu elektrikári, vodári 

a potom sa začne s realizáciou priechodov pre chodcov. Budeme pokračovať               vo výmene 

svetiel vo verejnom osvetlení. Spevnené plochy TJ AC– tu by sme spravili zmenu- na Areál TJ 

– čiže tak všeobecne. Je to preto, lebo nás postihli povodne a nevieme, koľko nás bude stáť 

rekonštrukcia trávnatej plochy. Taktiež by sme chceli spraviť fasádu na kabínach a potom je 

tam projektová dokumentácia na urnový háj. Ďalej budeme robiť údržbu                  na obecnom 

úrade. Je tam 7000 € na knižnicu – budeme sťahovať knižnicu na obecný úrad. 

Z priestorov, kde je knižnica teraz, plánujeme spraviť denný stacionár pre seniorov. 

Budeme pokračovať v opravovaní lavičiek, označenie ulíc, dopravné značenie. 

Zatiaľ žiadna veľká investícia, lebo nevieme kvôli Kovidu, aká bude situácia. 

Marek Kiaba – spomínali sme, že by sme vybudovali chodník na Školskej ulici.  

Cyril Cabadaj – rátame s tým, ale nie je to v rozpočte. To by bola jedna s tých hlavných 

investícií. 

Marek Kiaba – mohli by sme uvažovať aj o rekonštrukcii chodníka pod kultúrnym domom, 

ktorý vedie popred Tatrabanku, po bývalý Grafopress. 

Cyril Cabadaj – to by malo byť v tej urbanistickej štúdii, aj parkovisko pred kultúrnym 

domom. 

Marek Kiaba – máme tu dodatok územný plán 5000 €. 

Cyril Cabadaj – to sú zmeny a doplnky územného plánu. 

Marek Kiaba – detské ihrisko 5000 € - to sa ráta s tým oplotením? 

Cyril Cabadaj – áno, oplotenie, prípadne doplníme ešte nejaké prvky. 

Marek Kiaba –  vyslovil som myšlienku na jednom z našich stretnutí, či by sme to ihrisko 

nepresunuli inam. Mne to na tej ploche, kde teraz je – pred kultúrnym domom- nepasuje. 

Keď sme sa o tom bavili, tak sa mi to zdal dobrý nápad, ale teraz, keď to tam vidím také farebné, 

možno by sa mi to hodilo niekde medzi kultúrny dom a škôlku. Aj by to bolo bezpečnejšie. 

Jozef Krajčovič – keď som to tam navrhoval ja, bol si jednoznačne proti. 

Marek Kiaba – Jozef, priznávam chybu. Stáva sa. Mal si vtedy pravdu. 

Cyril Cabadaj – teraz preloženie ihriska nebudeme riešil, to je na diskusiu so stavebnou 

komisiou – aby sme prešli varianty preloženia, aj finančné. Nechajme tam teda tých 5000 € - 

možno to bude na to preloženie. Musíme prejsť terén. Nesmieme zabudnúť, že časť pozemku 

je naša a časť cirkevná – tu máme v nájme. Cez náš pozemok ide kábel, ktorý by sme museli 

dať vytýčiť a určite  bude potrebné nejaké stanovisko elektrikárov. 

Jozef Krajčovič – myslím, že sa bude robiť aj nejaká štúdia medzi kultúrnym domom 

a materskou školou. 

Marek Kiaba – možno keď bude pekné počasie a nebude Korona a to ihrisko bude plné – 

opýtať sa priamo tam rodičov detí, či by to považovali za lepší nápad. 

Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh rozpočtu na rok 2021s úpravou.  

Obecné zastupiteľstvo predložený pôvodný návrh rozpočtu vrátane zmeny, navrhnutej 

starostom schválilo. 

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

 

 

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

Hlavná kontrolórka predložila na schválenie návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. 



Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 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 2021 schválilo a poverilo hlavnú kontrolórku výkonom kontroly.  

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

 

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

Z bytového domu súp.č. 665 sa odhlásil nájomník, uvoľnil sa nám tam byt . Zo žiadostí, ktoré 

boli doručené na obecný úrad bol vybraný nájomník Lukáš Podoba + syn. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výpoveď nájomnej zmluvy z bytu č. 4 v bytovom 

dome súp.č.665 predloženú nájomníkmi Bc. Dominikou a Michalom Prochádzkovými 

a 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 

 

K bodu  12/ Schválenie dotácie  CVČ Topoľčany 

Jedná sa o občana našej obce, ktorý navštevuje CVČ v Topoľčanoch. V žiadosti nie je uvedená 

ani požadovaná suma dotácie. Keďže je Korona a krúžky nefungujú navrhujem neschváliť 

dotáciu na činnosť krúžku v CVČ Topoľčany na šk. r. 2020/2021. 

Obecné zastupiteľstvo 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 a 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 

 

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

Jedná sa o obecný pozemok, na ktorom je postavená reklamná stavba (oproti bývalému 

Grafopressu). 

Cyril Cabadaj – cena nájmu je okolo 200 € ročne. 

Viliam Palák – ak je cena okolo 200 €, prečo by sme to nemali schváliť. 

Marek Kiaba – ja by som bol za to, aby sme túto zmluvu nepredĺžili alebo keď- tak 

maximálne na 1 rok, nie na tri, ako je tu navrhnuté a pouvažovali nad tým, že či by sme tento 

vizuálny smog z tejto tranzitnej časti obce neodstránili. Postupujú tak rôzne mestá, rôzne obce 

- vytláčajú na okraj svojho územia tento vizuálny smog. 

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – prehodnotíme to či áno, či nie. Dajme to na rok. 

 

Obecné zastupiteľstvo 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 

 

 

 

 

 

K bodu 14/ Žiadosť o výstavbu a údržbu miestnej komunikácie 

Predseda stavebnej komisie navrhol v januári 2021 zvolať stavebnú komisiu, aby sa komisia 

vyjadrila k tomuto bodu a zároveň sa bude komisia zaoberať aj premiestnenia detského ihriska 



a tretí bod zaujať stanovisko k tej ceste pri kultúrnom dome (pán Haško). 

Ing. Marian Omelka – nemôžeme vynakladať obecné financie na údržbu nevysporiadaných 

pozemkov. 

Marek Kiaba – navrhol by som, keby si nás k tomuto pozval všetkých poslancov – kto bude 

mať čas a chuť nech príde. Predsa len sa jedná o veľkú investíciu, tak aby sme mali priamu 

informáciu zo stavebnej komisie. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o výstavbu a údržbu miestnej komunikácie 

a zároveň 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 

 

K bodu 15/ Schválenie nájomných zmlúv na rok 2021 

Starosta obce vymenoval nájomcov s ktorými je potrebné predĺžiť nájomnú zmluvu na rok 

2021. 

Obecné zastupiteľstvo 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 

 

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 

Pôvodne som chcel tento bod vynechať, ale nakoľko sme boli prokurátorom upozornený,      že 

tam máme chybu, tak som ho nechal. 

Na neformálnom stretnutí sme sa rozprávali, že spravíme nové VZN s tým, že by sme chceli 

herné automaty z obce odstrániť.  

Marek Kiaba – môžeme tento návrh ešte teraz v texte upraviť? Zmeniť slovo, alebo rozdeliť 

vetu na dve? 

Hlavná kontrolórka obce – pán starosta dá návrh na schválenie. Zvážte si, či ho chcete alebo 

nechcete schváliť. Je možné aj teraz spraviť zmenu, napríklad vety. 

Marek Kiaba – konkrétne zmenu vety v článku 3 v bode 2,3 a4. Tie vety treba rozdeliť takým 

spôsobom, aby bolo jasné, že ktoré prevádzky sú s integrovanou herňou a ktoré sú bez. 

Tie s integrovanou herňou –tam časy zostanú také aké sú tu uvedené. A tie prevádzky, ktoré sú 

bez integrovanej herne – je na diskusiu, či im dáme čas od šiestej alebo od siedmej, ale určite 

nie od desiatej. 

Hlavná kontrolórka obce – ja by som do toho VZN nezasahovala. Je upravené na základe 

rozhovoru s prokurátorom. Aby sa nestalo, že tam teraz niečo zmeníme, a tou zmenou nechtiac 

porušíme nejaký zákon. 

Viliam Palák – je tam predsa bod  5), kde spadajú ostatné prevádzky. Ja som sa tiež pýtal 

právnika a ten povedal, že to takto môže byť.  

Cyril Cabadaj – pre ostatné prevádzky, ktoré nemajú herňu je určený bod 5). Dám hlasovať 

o predloženom návrhu VZN, ktoré bolo zverejnené. Je  to na vás. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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) 

 

 

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

zväz 

Rybárom dávame dotáciu, ktorú použijú na rybárske preteky detí. Nakoľko situácia neumožnila 



tento rok uskutočniť túto akciu. Preto nás rybársky zväz žiada, aby sme im umožnili zmeniť 

účel použitia tejto dotácie na kúpu projekčného zariadenia – na teoretickú prípravu mladých 

rybárov. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zmenou účelu použitia nenávratného finančného príspevku 

pre MO Slovenský rybársky zväz Partizánske a 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 

 

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

Máme tam zmenu - je tam dočasná pani riaditeľka. 

Marek Kiaba – nemáme tu pani riaditeľku, že by nám k tomu niečo povedala? 

Cyril Cabadaj – nie, nie je tu. 

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 

 

K bodu  19/ Schválenie textu do obecnej kroniky 

Na minulom zastupiteľstve ste mali možnosť pozrieť si tento text do kroniky. Do dnešného dňa 

nebola jedna jediná pripomienka. Pani kronikárku sme schválili minule. Takže text je 

nachystaný. 

Marek Kiaba – ja som  to minule navrhoval. Nevedel som, že nemôžeme zapisovať spätne, 

predtým ako sme my pôsobili. Bola to moja chyba. 

Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou  schvaľuje predložený text do obecnej 

kroniky. 

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

 
K bodom 20/ Rôzne  21/ Interpelácie poslancov 

Viliam Palák – ja by som chcel navrhnúť bod – doplnenie športovej komisie. 

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – návrh uznesenia za návrhovú komisiu –predseda športovej 

komisie navrhuje za člena športovej komisie poslanca Mareka Kiabu. 

Cyril Cabadaj – ešte sa spýtam, či s tým súhlasia aj ostatní členovia komisie. Či ste mali 

k tomu sedenie a máte zápisnicu? 

Viliam Palák – rozprávali sme sa o tom na tom neformálnom stretnutí. 

Matúš Čačko – s kým si sa rozprával? Ja nesúhlasím. 

Marek Kiaba – Matúš, ty si proti tomu? 

Matúš Čačko – áno. Bol si v inej komisii a ušiel si odtiaľ 

Marek Kiaba – kam som ušiel? Ja mám dve deti! Tak dajme hlasovať. Keď Matúš nesúhlasí, ja 

to rešpektujem. Ja som rád, že to hovoríš takto otvorene, že máš so mnou nejaký osobný 

problém. To je v pohode. Takto sa problémy riešia. Vieme, že máme nejaký problém, budeme 

na tom nejakým spôsobom pracovať. 

Matúš Čačko – ak budú ostatní za, tak je to v pohode. 

Cyril Cabadaj, starosta obce dal hlasovať za doplnenie člena športovej komisie z radov 

poslancov OZ – poslancom Marekom Kiabom.  

 

Hlasovanie: prít.8; za 4, proti 2 (Matúš Čačko, PhDr. Lucia Žilinková), zdr. 2 (Ing. Marian 

Omelka, Jozef Krajčovič) 

 



Obecne zastupiteľstvo na základe hlasovania neschválilo uznesenie.  

  

K bodu  22/ Diskusia 

p. Duchovičová – chcem sa spýtať, či ten žiak, ktorého ste prejednávali bol prvého alebo 

druhého stupňa? 

Cyril Cabadaj – na to vám nemôžem odpovedať. To sa jedná o krúžok mimo obce. 

p. Duchovičová – v akom stave sú učebne v škole? 

                          - prečo nie sú od augusta zverejnené faktúry školy? 

                          - výberové konanie na riaditeľa bude vlastne? 

Cyril Cabadaj – výberové konanie musí byť do pol roka odo dňa, keď sa riaditeľka vzdala 

funkcie. 

Peter Bezák – ja by som chcel k realizácii a údržbe tej cesty. Ja som sa o tom bavil s niektorými 

poslancami. My sme nežiadali, aby sa postavila tá cesta alebo aby sa nejako veľa  investovalo 

do nej, ale aby sa aspoň začalo okolo toho  niečo riešiť. Som rád, že sa to podarilo dostať aspoň 

na stavebnú komisiu, aj keď mám trošku obavy, že je to len také zamietnutie   pod koberec. Ale 

chcem poprosiť – po tej ulici chodia ľudia, chodia autá, bývajú tam rodiny – tú cestu im treba 

udržiavať. Na tej ulici je osvetlenie, je tam plyn, chodia tam smetiari, sú tam všetky meradlá 

(plyn, elektrika). Tá ulica akože existuje. Ulica je v schválenom územnom pláne, mala by sa 

realizovať. Viem, že to nepôjde ľahko, ale aby sa s tým aspoň začalo. 

Prosím aspoň tú údržbu, aby tam neboli tie jamy. 

Ing. Roman Čerešník – my  sme toto riešili s predchádzajúcimi poslancami. Tiež sa to presunulo 

na stavebnú komisiu. Riešil sa nejaký plán investícií. Nikam sa to neposunulo. 

Ja by som navrhol, aby sa za nás rokovania zúčastnil nejaký zástupca. 

Cyril Cabadaj – členom stavebnej komisie je Ing. Peter Bezák. Takže zástupcu tam už máte. 

Ing. Roman Čerešník - ide mi o to, aby sme aj my ako vlastníci nehnuteľností boli informovaní.  

Viem, že to nebude jednoduché. Ale keby sa tým vlastníkom vysvetlilo, že ak tam bude cesta, 

ich pozemky sa niekoľkonásobne zhodnotia. My si tam pripadáme ako časť obce, o ktorú nikto 

nejaví záujem. Tiež platíme dane a pripadáme si, akoby sme nepatrili do obce. 

Ing. Peter Bezák – ak náhodou napadne sneh? 

Cyril Cabadaj – áno, zimnú údržbu budeme robiť. 

 

K bodu 23/ Záver                                                                                              

Starosta obce rokovanie ukončil. Poďakoval prítomným za spoluprácu v roku 2020 a všetkým 

poprial krásne vianočné sviatky, šťastný nový rok 2021. 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Cyril Cabadaj 

                                                                                                               starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Marian Omelka 

                                         

 

                                        Matúš  Čačko 
 

 

 

 

 



 

Prílohy: 

-  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  

-  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  

- Rozpočtové opatrenie č.2 +  Informácia k Správe k auditu za rok 2019 

- Schválenie dotácií na rok 2021 

- Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2021  

- Návrh rozpočtu na r. 2021  

- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021  

- Návrh na schválenie nového nájomníka v BD súp.č.665 

- Schválenie dotácie  CVČ Topoľčany 

- NUBIUM – Dodatok č.5 ( predĺženie NZ)    

- Žiadosť o výstavbu a údržbu miestnej komunikácie 

- Schválenie nájomných zmlúv na rok 2021 

- 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 

- Žiadosť o zmenu účelu použitia nenávratného príspevku – Slov. rybársky zväz 

- Správa o výchovno –vzdelávacej činnosti za šk. r. 2019/2020   

- Schválenie textu do obecnej kroniky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


