Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa konalo
02. marca 2022 o 17.00 hodine v kultúrnom dome
Prítomní: Starosta obce: Cyril Cabadaj
Poslanci: PhDr. Lucia Žilinková, Ing. Lívia Kopálová, Jozef Krajčovič,
Mgr. et Mgr. Evelína Hopková, Viliam Palák, Matúš Čačko,
Ing. Marian Omelka, Ing. Rudolf Poništiak
Neprítomní: Dušan Navrkal
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 HK z kontroly zúčtovania dotácií poskytnutých obcou v roku 2021
5/ Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2021
6/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
7/ Voľba prísediacich OS Partizánske
8/ Rôzne
9/ Interpelácie poslancov
10/ Diskusia
11/ 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 ôsmi poslanci obecného zastupiteľstva. Vopred svoju neprítomnosť
ospravedlnil poslanec Dušan Navrkal.
Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné.
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia. Nikto z poslancov nemal doplňujúci, ani
pozmeňujúci návrh.
Hlasovanie: prít.8, za 8, 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 HK z kontroly zúčtovania dotácií poskytnutých obcou v roku 2021
5/ Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2021
6/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2022

7/ Voľba prísediacich OS Partizánske
8/ Rôzne
9/ Interpelácie poslancov
10/ Diskusia
11/ 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: Mgr. et Mgr. Evelína Hopková, Ing. Marian Omelka,
Ing. Lívia Kopálová
- overovatelia zápisnice: Matúš Čačko, Jozef Krajčovič
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.8 ; za 8, 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.
Jozef Krajčovič – keď sa budú riešiť zmeny a doplnky územného plánu č.1, budeme sa zaoberať
každou žiadosťou?
Starosta obce – áno, budeme sa rozprávať a vyhodnocovať každú jednu žiadosť. Celé toto
riešenie zmien a doplnkov bude trvať možno aj dva roky. Pretože ku každej zmene sa bude
vyjadrovať veľmi veľa organizácií a štátnych orgánov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly uznesení.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 4/ Správa HK z kontroly zúčtovania dotácií poskytnutých obcou v roku 2021
Hlavná kontrolórka obce informovala, že v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti
vykonala kontrolu zúčtovania poskytnutých dotácií obcou Žabokreky nad Nitrou v roku
2021.
Ku kontrole jej boli predložené:
- Žiadosti o poskytnutie finančných dotácií na rok 2021
- Zúčtovanie poskytnutých finančných dotácií za rok 2021
- Zmluvy o poskytnutí dotácií za rok 2021
Obec Žabokreky nad Nitrou poskytla v roku 2021 dotácie zo svojho rozpočtu, na základe
schválenia obecného zastupiteľstva. Dotácie obec poskytla v súlade so zmluvami, ktoré
uzatvorila s príjemcami dotácií. Každá zmluva je podpísaná za obec štatutárom, t. j. starostom
obce a za príjemcu oprávnenou osobou. Zmluvy nadobudli účinnosť zverejnením na webovom
sídle obce Žabokreky nad Nitrou. Suma poskytnutých a zúčtovaných dotácií je 19 750 €.
V predloženej správe sú popísané jednotlivé výdavky, ktoré súvisia s čerpaním dotácií
jednotlivých organizácií.
Obecné zastupiteľstvo berie Správu hlavnej kontrolórky o výsledku zúčtovania poskytnutých
dotácií obcou Žabokreky nad Nitrou v roku 2021 na vedomie.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0

K bodu 5/ Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2021
Hlavná kontrolórka obce informovala, že v zmysle zákona o obecnom zriadení je povinná
predložiť obecnému zastupiteľstvu do 60 dní od ukončenia kalendárneho roka správu
o kontrolnej činnosti za rok 2021. Predložená správa obsahuje informácie o ukončených
kontrolách, ktoré vykonala na základe schválených Plánov kontrolnej činnosti. Správy
z ukončených kontrol boli prerokované so starostom obce a následne predložené
na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva. Správa tvorí prílohu k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce za rok 2021.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 6/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
Starosta obce predložil rozpočtové opatrenie. Vysvetlil jednotlivé položky opatrenia.
Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – čoho sa týka presun 10 000 € z položky tovary a služby?
A čo sa týka zamestnancov, koľko máme nových?
Hlavná kontrolórka obce – ide o presun bežných výdavkov medzi položkami tovary a služby
na mzdy a odvody zamestnancov obce. Je potrebné upraviť schválený rozpočet na rok 2022
na skutočné potreby krytia výdavkov.
Starosta obce – sú to vlastne staro-noví zamestnanci. Úrad práce nám predĺžil zmluvu na ich
zamestnanie.
Hlavná kontrolórka – informovala poslancov, že na obec bola doručená žiadosť zo Základnej
školy s materskou školou. Žiadajú o preklasifikovanie finančných prostriedkov z prenesených
kompetencií – zostatok z roku 2021. Tieto prostriedky je potrebné vyčerpať do konca marca
roku 2022. Ide o čiastku 2 352 € - zakúpenie nábytku na uloženie kníh. Nákup požadovaného
vybavenia je kapitálových výdavok, preto je potrebný súhlas Obecného zastupiteľstva, aby sa
finančné prostriedky presunuli z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov.
Starosta obce – v danom rozpočtovom opatrení sa nachádza aj kapitálový výdavok vo výške
35 000 € na rekonštrukciu a modernizáciu učební v Základnej škole.
Ing. Rudolf Poništiak – prečo padol projekt na škole?
Starosta obce – projekt padol kvôli verejnému obstarávaniu.
Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – tieto projekty padli na viacerých školách. Nakoľko sa žiadna
firma neprihlásila do verejného obstarávania.
Starosta obce – učebne robiť budeme za vlastné prostriedky, nie prostredníctvom dotácií.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložené rozpočtové opatrenie č. 1/2022 vrátane presunu
finančných prostriedkov vo výške 2 352 €, kde schvaľuje OZ presun z bežných výdavkov
do kapitálových výdavkov v Základnej škole s materskou školou.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 7/ Voľba prísediacich OS Partizánske
Aktuálnym prísediacim pri Okresnom súde v Partizánskom končí volebné obdobie. Okresný
súd nám poslal žiadosť o návrh a schválenie prísediacich na obdobie rokov 2022 – 2026.
Návrh byť prísediacou prijala pani Denisa Chrenková, ktorá túto funkciu už v minulosti
vykonávala. Okresný súd s návrhom jej osoby súhlasí. Potrebný je ešte súhlas obecného
zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Denisu Chrenkovú za prísediacu Okresného súdu
Partizánske pre obdobie rokov 2022 – 2026.
Hlasovanie: prít. 8; za 8, proti 0, zdr. 0

K bodom 8/ Rôzne 9/ Interpelácie poslancov 10/ Diskusia
Rudolf Poništiak - aké práce sa robia hore na cintoríne?
Starosta obce - robíme urnový háj. Momentálne sa vytvára plocha – ktorá bude vydláždená.
Máme vyobstarané dva solitéry. Každý solitér na dvanásť urien. Takže zatiaľ na uloženie 24
urien. Ale pripravíme plochu na 6 solitérov.
Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – kedy to asi bude dokončené?
Starosta obce – v priebehu marca.
Jozef Krajčovič – mohli by sme potiahnuť vodovod na dolnom cintoríne na tú novšiu časť
niekde ku kontajnerom, a upratať hlinu pri bráne na cintoríne?
Starosta obce – áno, môžeme.
Ing. Rudolf Poništiak – budú sa opravovať výtlky na miestnych komunikáciách?
Jozef Krajčovič – aj na Úzkej ulici je poškodená cesta.
Starosta obce – áno , ulice budeme opravovať.
K bodu 11/ Záver
Starosta obce rokovanie ukončil a poďakoval prítomným za účasť.

Cyril Cabadaj
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Matúš Čačko
Jozef Krajčovič

Prílohy:
- Správa z plnenia kontroly uznesení
- Správa HK z kontroly zúčtovania dotácií poskytnutých obcou v roku 2021
- Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2021
- Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
- Voľba prísediacich OS Partizánske

