Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa konalo
15. decembra 2021 o 17.00 hodine v kultúrnom dome
Prítomní: Starosta obce: Cyril Cabadaj
Poslanci: PhDr. Lucia Žilinková, Dušan Navrkal, Ing. Lívia Kopálová,
Matúš Čačko, Ing. Marian Omelka, Ing. Rudolf Poništiak
Neprítomní: Jozef Krajčovič, Mgr. et Mgr. Evelína Hopková, Viliam Palák
Ďalší prítomní: PhDr. Žaneta Bartková – hlavný kontrolór 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 z kontroly dodržiavania povinností nájomných zmlúv za rok 2020
5/ Odpustenie pohľadávky za r. 2020
6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022
7/ Nájomné zmluvy na rok 2022
8/ Návrh VZN č. 1/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp
9/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. r. 2020/2021
10/ ZsD –schválenie vecného bremena
11/ CVČ Partizánske- žiadosť o dotácie
12/ Žiadosť o úľavu na poplatku
13/ PHSR
14/ Rozpočtové opatrenie č.4/2021
15/ Odmeny poslancom a členom komisií
16/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na r. 2022
17/ Návrh dotácií z rozpočtu obce pre organizácie na r. 2022
18/ Návrh rozpočtu obce na rok 2022
19/ Schválenie textu do obecnej kroniky za rok 2020
20/ Rôzne
21/ Interpelácie poslancov
22 Diskusia
23/ Záver
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/ otvoril starosta obce Cyril Cabadaj, ktorý zároveň,
ako predsedajúci, všetkých prítomných privítal.
Na zasadnutí boli prítomní šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. Starosta konštatoval, že OZ
je uznášania schopné.
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia. Nikto z poslancov nemal doplňujúci, ani
pozmeňujúci návrh.
Hlasovanie: prít.6, za 6, proti 0, zdržal sa 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 z kontroly dodržiavania povinností nájomných zmlúv za rok 2020
5/ Odpustenie pohľadávky za r. 2020
6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022
7/ Nájomné zmluvy na rok 2022
8/ Návrh VZN č. 1/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp
9/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. r. 2020/2021
10/ ZsD –schválenie vecného bremena
11/ CVČ Partizánske- žiadosť o dotácie
12/ Žiadosť o úľavu na poplatku
13/ PHSR
14/ Rozpočtové opatrenie č.4/2021
15/ Odmeny poslancom a členom komisií
16/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na r. 2022
17/ Návrh dotácií z rozpočtu obce pre organizácie na r. 2022
18/ Návrh rozpočtu obce na rok 2022
19/ Schválenie textu do obecnej kroniky za rok 2020
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:
- zapisovateľka: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce
Starosta obce navrhol:
- návrhová komisia: Dušan Navrkal, Matúš Čačko, PhDr. Lucia Žilinková
- overovatelia zápisnice: Ing. Lívia Kopálová, Ing. Marian Omelka
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.6 ; za 6, 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. 6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 4/ Správa z kontroly dodržiavania povinností nájomných zmlúv za rok 2020
Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že cieľom kontroly bolo dodržiavanie uzatvorených zmlúv,
dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti hospodárenia
a nakladania s majetkom obce. Informovala o nájomných zmluvách, ktoré boli počas roku 2020
uzatvorené. Správa z vykonanej kontroly tvorí prílohu k zápisnici

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly dodržiavania povinností nájomných
zmlúv za rok 2020
Hlasovanie: prít. 6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 5/ Odpustenie pohľadávky za r. 2020
Hlavná kontrolórka obce navrhla na základe vykonanej kontroly odpustiť pohľadávku
na nájme za rok 2020 z nebytových priestorov, ktoré boli prenajaté v kultúrnom dome. Z roku
2020 je v účtovnej evidencii pohľadávka za nájomné za jeden mesiac. Nájomca nemohol
využívať prenajaté priestory, nakoľko tam bola umiestnená osoba bez domova, pozitívna
na Covid 19. Daný nájomca z týchto dôvodov nemal prístup do priestorov, ktoré mal prenajaté.
Z tohto dôvodu odporúča Obecnému zastupiteľstvu, aby bolo prijaté uznesenie o odpustení
pohľadávky vo výške 55 €. Následne bude daná pohľadávka odpísaná z účtovnej evidencie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie pohľadávky nájomného za rok 2020 – nájomník
v kultúrnom dome vo výške 55 €.
Hlasovanie: prít. 6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022
Hlavná kontrolórka predložila na schválenie návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022.
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 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 2022 schvaľuje a poveruje hlavnú kontrolórku výkonom kontroly.
Hlasovanie: prít. 6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 7/ Nájomné zmluvy na rok 2022
Starosta obce oboznámil poslancov s nájomníkmi, s ktorými má obec podpísanú nájomnú
zmluvu. Potvrdil, že všetci nájomníci majú svoje pohľadávky voči obci uhradené. Na základe
daných skutočností dáva hlasovať o predĺženie nájmu na nasledujúci rok 2022.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomné zmluvy medzi Obcou Žabokreky nad Nitrou
a nájomcami na rok 2022 s výškou nájmu na úrovni roku 2021.
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 8/ Návrh VZN č. 1/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp
Starosta obce vysvetlil, že obec okresný prokurátor upozornil na zmenu zákona a teda aj
na nesprávne VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp. V predloženom návrhu VZN č.1/2021 je už
zmena zákona zapracovaná.
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na VZN č. 1/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 9/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
za šk. r. 2020/2021
Starosta obce predložil Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
za šk. rok 2020/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou za školský rok 2020/2021.
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0

K bodu 10/ ZsD –schválenie vecného bremena
Na Farme u Ďurkových je nedostačujúce elektrické vedenie. Západoslovenská distribučná
spoločnosť žiada o schválenie vecného bremena za účelom uloženia elektroenergetických
zariadení, ich prevádzku a údržbu do zeleného pásu (trávnik) pozdĺž Bielickej cesty
od Almiry (elektrický stĺp) na Farmu u Ďurkových.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na nasledovných nehnuteľnostiach:
Číslo Register
Parcelné
Výmera
Druh
Katastrálne územie
LV
KN
číslo
v m2
pozemku
Žabokreky
1066
E
346/1
2 145
zastavaná plocha
nad Nitrou
a nádvorie
Žabokreky
1066
E
350
3 116
zastavaná plocha
nad Nitrou
a nádvorie
Žabokreky
1066
C
1406/4
746
zastavaná plocha
nad Nitrou
a nádvorie
Žabokreky
1066
C
1407/2
104
trvalý trávny porast
nad Nitrou
Žabokreky
1066
C
1409/4
42
zastavaná plocha
nad Nitrou
a nádvorie
Žabokreky
673
C
1394
3 385
zastavaná plocha
nad Nitrou
a nádvorie
zriadenie vecných bremien in personam v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 predmetom ktorých je povinnosť
Obce Žabokreky nad Nitrou, ako vlastníka zaťažených nehnuteľností, strpieť na časti
zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 208-90/ 2021,
úradne overeným pod číslom G1 363/21 dňa 25.10.2021:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich
odstránenie
Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú a za jednorazovú odplatu vo výške 5,00 eur
(slovom: päť eur a nula centov) za m2 výmery vecných bremien.
Plocha vecného bremena v rozsahu ochranného pásma je na uvedených pozemkoch vyčíslená
vyššie uvedeným geometrickým plánom v celkovej výmere 502m2. Celková jednorazová
odplata za zriadenie vecných bremien je vo výške 2 510,00 eur (slovom: dvetisíc päťstodesať
eur a nula centov).
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 11/ CVČ Partizánske- žiadosť o dotácie
Mesto Partizánske nám poslalo žiadosť o dotáciu pre Centrum voľného času v Partizánskom
(CVČ), ktoré navštevujú tri deti z našej obce za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021 v sume
45 €.
Ing. Rudolf Poništiak – myslím, že je to bezpredmetné. Veď krúžky mali pozastavenú činnosť.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mesta Partizánske o poskytnutie dotácie
pre deti obce Žabokreky nad Nitrou navštevujúce Centrum voľného času v Partizánskom
a neschvaľuje poskytnutie dotácie na činnosť krúžkov v Centre voľného času Partizánske
za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021.
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0

K bodu 12/ Žiadosť o úľavu na poplatku
Starosta obce informoval, že podnikateľka v našej obci žiada o úľavu na zaplatenie odvozu
komunálneho odpadu, nakoľko pre COVID-19 bola prevádzka 4 mesiace zatvorená.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje úľavu na zaplatenie odvozu komunálneho odpadu pre
žiadateľku – podnikateľku v obci Žabokreky nad Nitrou.
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 13/ PHSR
Starosta obce vysvetlil, že ak chceme žiadať o dotácie, musíme mať platný Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR). Tomu nášmu skončila platnosť, zatiaľ mu
platnosť predĺžime, kým pripravíme nový.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predĺžením platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce do 31.12.2022.
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 14/ Rozpočtové opatrenie č.4/2021
Starosta obce predložil rozpočtové opatrenie doplnené o prechody pre chodcov. Dnes sme
dokončili druhý prechod pre chodcov, čakáme na namaľovanie zebry a skolaudovanie.
Ing. Rudolf Poništiak – aká čiastka sa zoberie zo spevnených plôch?
Starosta obce – 8000 € a ešte sa bude presúvať čiastka na parkovisko pri futbal. ihrisku.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2021
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 15/ Odmeny poslancom a členom komisií
Ing. Marian Omelka – člen finančnej komisie predložil návrh odmien pre poslancov, členov
komisií a hlavnú kontrolórku obce.
Odmeny boli prerokované s poslancami na neformálnom stretnutí.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh odmien za rok 2021
Hlasovanie: prít.6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 16/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na r. 2022
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 29.11.2021 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 137 710 €, čo bude predmetom schvaľovania OZ.
Predložený návrh rozpočtu na rok 2022 je zostavený ako prebytkový vo výške 20 394 €.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu na rok 2022.
Hlasovanie: prít. 6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 17/ Návrh dotácií z rozpočtu obce pre organizácie na r. 2022
Starosta obce informoval, že pribudli dve nové organizácie, ktoré žiadajú dotáciu,
Cykloturistický klub a Klub leteckých modelárov.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotácie z rozpočtu obce pre jednotlivé organizácie na rok

2022, podľa predloženej prílohy.
Hlasovanie: prít. 6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 18/ Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Starosta obce informoval o investíciách na rok 2022
- Dodatok územného plánu, Urbanistická štúdia
- Rekonštrukcia KD bezbariérový vchod, Kamerový systém
- Spevnené plochy TJ, Verejné osvetlenie
- Urnový háj
- Prechody pre chodcov
- Kontajnerové stojisko,
- Oprava ulice za kostolom
- Chodník –starý cintorín
Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou
schvaľuje
rozpočet obce na rok 2022 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 /rozpočtové položky/
– viď. Príloha Uznesenia
berie na vedomie
rozpočet obce na roky 2023 - 2024.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov z fondov minulých rokov vo výške 137 710 €.
Hlasovanie: prít. 6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 19/ Schválenie textu do obecnej kroniky za rok 2020
Text do obecnej kroniky pripravila naša občianka– kronikárka obce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh textu do obecnej kroniky za rok 2020.
Hlasovanie: prít. 6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodom 20/ Rôzne 21/ Interpelácie poslancov
Ing. Rudolf Poništiak upozornil, že od Slovenského futbalového zväzu vyšla výzva
na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu „ EURÁ z EURA“ – projekt
dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry. Pokúsime sa požiadať o dotáciu na závlahu
futbalového ihriska
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu k výzve SFZ Eurá z Eura
schvaľuje zámer podania žiadosti o finančný príspevok k výzve SFZ Eurá z Eura
a spolufinancovanie projektu vo výške 25% z celkovej sumy oprávnených výdavkov.
Hlasovanie: prít. 6; za 6, proti 0, zdr. 0
Starosta obce informoval, že sa spolu s architektom boli pozrieť na pozemok, o ktorý má
záujem náš spoluobčan, ktorý si tam chce postaviť garáž, aby sa mohol autom otočiť a bezpečne
prejsť na ulicu. Po obhliadke a po vzájomnej dohode zmenili umiestnenie garáže.
Obec musí dať spraviť geometrický plán.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu

na parc.č 1083/1 na vybudovanie dvojgaráže.
Hlasovanie: prít. 6; za 6, proti 0, zdr. 0
K bodu 22/ Diskusia
Občan – podal na obecný úrad žiadosť o finančný dar pre svojho maloletého syna
na vzdelávanie. Do dnešného dňa nedostal odpoveď.
Starosta obce – finančné dary obec nedáva. Dostanete písomnú odpoveď.
Občan – na cintoríne sú špaky od cigariet. Je to pietne miesto, špaky sem nepatria. Navrhuje
zákaz fajčenia na cintorínoch.
Starosta obce – súhlasím s tým. Umiestnime oznamy so zákazom fajčenia.
Občan – v súvislosti so žumpami. Dostal som list od vodárni, aby som sa pripojil
na kanalizáciu. Ja mám žumpu veľkú a bola riadne skolaudovaná spolu s rodinným domom.
Bude niekto poskytovať dotáciu na pripojenie?
Starosta obce – pokiaľ má občan možnosť pripojiť sa na kanalizáciu, tak by sa pripojiť mal.
Ak sa nemôže – nie je v blízkosti kanalizácia alebo pripojenie nedovoľujú výškové rozdiely
medzi kanalizáciou a žumpou – tak si musí dva roky odkladať doklad o vyčerpaní obsahu
žumpy firmou na to určenou. Dotovať to nikto nebude.
K bodu 23/ Záver
Starosta obce rokovanie ukončil. Poďakoval poslancom za účasť a spoluprácu v roku 2021.
Všetkým prítomným poprial krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný rok 2022.

Cyril Cabadaj
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Ing. Marian Omelka
Ing. Lívia Kopálová

