
Z á p i s n i c a  
 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa konalo     

03. marca 2021 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, Ing. Lívia Kopálová   

                   Mgr. et Mgr. Evelína Hopková 

                   Dušan Navrkal 

                           
Neprítomní: Ing. Rudolf  Poništiak, poslanec 

                      PhDr. Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce 

 

Ďalej prítomná:  Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce  

              

                

Návrh programu: 
  1/ Otvorenie       

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

  3/ Informácia starostu obce o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva 

  4/ Schválenie nového poslanca v komisiách 

  5/ Správa z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2020  

  6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 

  7/ Delegovanie člena do Rady školy pri ZŠ s MŠ 

  8/ Žiadosť  spoločnosti DAK Prievidza o súhlas s prevzatím novovybudovaných sietí  

      vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie do správy obce 

  9/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

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.  

V úvode zasadnutia boli prítomní šiesti  poslanci obecného zastupiteľstva. 

Počas  prebiehajúceho zasadnutia  prišla poslankyňa Mgr. et Mgr. Evelína Hopková 

a na zasadnutí bol prítomný Dušan Navrkal, ktorý počas zasadnutia zložil zákonom stanovený 

sľub a nastúpil ako právoplatný člen poslaneckého zboru namiesto Mareka Kiabu, ktorý sa 

písomne vzdal poslaneckého mandátu. 

Svoju neprítomnosť ospravedlnili Ing. Rudolf Poništiak a PhDr. Žaneta Bartková. Starosta 

konštatoval, že OZ je uznášania schopné. Starosta obce dal hlasovať za návrh programu  

rokovania OZ. 

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/ Informácia starostu obce o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva 

  4/ Schválenie nového poslanca v komisiách 

  5/ Správa z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2020  

  6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 

  7/ Delegovanie člena do Rady školy pri ZŠ s MŠ 

  8/ Žiadosť  spoločnosti DAK Prievidza o súhlas s prevzatím novovybudovaných sietí  

      vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie do správy obce 

  9/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

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: Jozef Krajčovič, PhDr. Lucia Žilinková 

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

Predložený návrh bol schválený 

 

K bodu 3/ Informácia starostu obce o vzdaní sa mandátu poslanca obecného 

zastupiteľstva 

Starosta obce informoval, že 22.02.2021 bol na obecný úrad doručený list, v ktorom sa 

poslanec Marek Kiaba vzdáva mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a vzdáva sa 

členstva vo všetkých komisiách, v ktorých bol členom a vzdáva sa aj členstva v Rade školy.   

Na jeho miesto bol ako nasledujúci kandidát vyzvaný  Dušan Navrkal. 

Dušan Navrkal prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a svojim 

podpisom potvrdil  mandát poslanca. 

Počas tohto bodu prišla na zasadnutie poslankyňa Mgr. et Mgr. Evelína Hopková. 

Počet prítomných poslancov stúpol na osem.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vzdaní sa mandátu poslanca Mareka 

Kiabu a zloženie sľubu nového poslanca Dušana Navrkala 

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

 

K bodu 4/ Schválenie nového poslanca v komisiách 

Starosta obce navrhol  Dušana Navrkala za člena do Komisie pre prideľovanie obecných bytov 

a za člena do Komisie na ochranu verejného záujmu. 

Nikto z poslancov nemal pozmeňujúci návrh. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo. 

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

 

K bodu  5/ Správa z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2020  

Pani kontrolórka ospravedlnila svoju neúčasť, ale správu máte k dispozícií. 



Zo strany poslancov neboli k správe žiadne otázky. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo Správu z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií v roku 

2020 na vedomie. 

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

 

K bodu  6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 

Všetci poslanci mali správu k dispozícií v časovom predstihu. 

Zo strany poslancov neboli k správe žiadne otázky. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 

2020 na vedomie. 

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

  

K bodu  7/ Delegovanie člena do Rady školy pri ZŠ s MŠ 

O tomto bode sme sa spolu na neoficiálnom stretnutí bavili. Navrhujem namiesto pána 

Mareka  Kiabu delegovať do Rady školy pána Romana Žilinku. Pán Žilinka o tom vie, 

a s delegovaním do Rady školy súhlasí. 

Nikto z poslancov nemal pozmeňujúci návrh. 

Obecné zastupiteľstvo deleguje do Rady školy Romana Žilinku.   

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

 

K bodu 8/ Žiadosť  spoločnosti DAK Prievidza o súhlas s prevzatím novovybudovaných 

sietí  vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie do správy obce 

Na neformálnom stretnutí sme sa stretli s projektantom  spoločnosti DAK – vysvetlil nám 

situáciu. Ide o to, že obec prevezme do majetku novovybudované siete vodovodu, splaškovej 

a dažďovej kanalizácie a následne to obec odovzdá do správy vodohospodárskej spoločnosti. 

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – aký je predpokladaný termín vybudovania sietí? 

Cyril Cabadaj – mali by asi do dvoch týždňov začať. 

Nikto z poslancov nemal doplňujúce, ani pozmeňujúce návrhy. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevodom novovybudovanej siete vodovodu, splaškovej 

a dažďovej kanalizácie do majetku obce. 

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

 

K bodu 9/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

Starosta obce vysvetlil jednotlivé položky v rozpočtovom opatrení. 

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – už máme určené miesto, kde bude umiestnený defibrilátor ? 

Cyril Cabadaj - miesto pre umiestnenie defibrilátoru zatiaľ nemáme. To budeme ešte riešiť. 

Či bude na obecnom úrade alebo na zdravotnom stredisku. Či ho bude mať na starosti nejaký 

zdravotník. 

Jozef Krajčovič – možno by to malo byť niekde na verejnom priestranstve, pod kamerou, aby 

ho bolo vidieť. 

PhDr. Lucia Žilinková – to je nebezpečné, je to riziko. 

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – možno na nejakom mieste, od ktorého budú mať kľúče 

dvaja-traja ľudia. 

PhDr. Lucia Žilinková – napríklad na zdravotné stredisko. A kľúče môžem mať ja, ty a ďalší 

dvaja. 

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – na tom zdravotnom stredisku by to bolo asi najlepšie. Cez 

deň by ho mali k dispozícii aj lekári. 

Nikto z poslancov nemal k predloženému návrhu rozpočtu žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

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



 

K bodom 10/ Rôzne 11/ Interpelácie poslancov 12/ Diskusia 

- 

K bodu 13/ Záver                                               

Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva a poprial všetkým ešte príjemný 

večer. 

 

 

 

                                                                                                              Cyril Cabadaj 

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Jozef Krajčovič 

                                         

 

                                        PhDr. Lucia Žilinková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

- Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca Mareka  Kiabu a zloženie sľubu náhradníka   

   Dušana Navrkala 

- Schválenie nového poslanca v komisiách 

- Správa z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2020  

- Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 

- Delegovanie člena do Rady školy pri ZŠ s MŠ 

- Žiadosť  spoločnosti DAK Prievidza o súhlas s prevzatím novovybudovaných sietí  

  vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie do správy obce 

- Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

 

 

 

 

 

 


