Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa konalo
25. mája 2022 o 17.00 hodine v kultúrnom dome
Prítomní: Starosta obce: Cyril Cabadaj
Poslanci: PhDr. Lucia Žilinková, Ing. Lívia Kopálová, Jozef Krajčovič,
Viliam Palák, Matúš Čačko, Ing. Marian Omelka,
Ing. Rudolf Poništiak, Dušan Navrkal
Neprítomná: Mgr. et Mgr. Evelína Hopková
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 o výsledku kontroly - pokladničné operácie za 2. polrok 2021.
5/ Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Centrum voľného času Partizánske
6/ Žiadosť o prenájom obecných nebytových priestorov v kultúrnom dome
7/ Žiadosť o prenájom pozemku pred BD súp.č. 478
8/ Predĺženie nájmu pre nájomníkov v 6-BD súp.č. 665
9/ Predĺženie nájmu nájomníkov v BD súp.č. 705
10/ Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov OZ na obdobie
rokov 2022 – 2026
11/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
12/ Rôzne
13/ Interpelácie poslancov
14/ Diskusia
15/ 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
ospravedlnila poslankyňa Mgr. et Mgr. Evelína Hopková.
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 o výsledku kontroly - pokladničné operácie za 2. polrok 2021.

5/ Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Centrum voľného času Partizánske
6/ Žiadosť o prenájom obecných nebytových priestorov v kultúrnom dome
7/ Žiadosť o prenájom pozemku pred BD súp.č. 478
8/ Predĺženie nájmu pre nájomníkov v 6-BD súp.č. 665
9/ Predĺženie nájmu nájomníkov v BD súp.č. 705
10/ Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov OZ na obdobie
rokov 2022 – 2026
11/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
12/ Rôzne
13/ Interpelácie poslancov
14/ Diskusia
15/ 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: Jozef Krajčovič, Matúš Čačko, PhDr. Lucia Žilinková,
- overovatelia zápisnice: Ing. Lívia Kopálová, Ing. Marian Omelka
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.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly uznesení.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 4/ Správa o výsledku kontroly - pokladničné operácie za 2. polrok 2021.
Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že vykonala kontrolu správnosti zápisov, správnosti
zaúčtovania, inventúru finančnej hotovosti v pokladnici. Konštatuje, že neboli zistené
nedostatky.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly - pokladničné operácie
za 2. polrok 2021.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 5/ Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Centrum voľného času Partizánske
Starosta obce informoval, že Mesto Partizánske poslalo žiadosť o poskytnutie dotácie pre dve
deti z našej obce, ktoré navštevujú Centrum voľného času v Partizánskom.
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 01.03.2022 do 30.06.2022.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0

K bodu 6/ Žiadosť o prenájom obecných nebytových priestorov v kultúrnom dome
Starosta obce informoval poslancov, že Juraj Kankula z Partizánskeho, ktorý má v kultúrnom
dome prenajaté priestory má záujem o prenajatie ďalšej miestnosti v kultúrnom dome. Jedná sa
o miestnosť na 1. poschodí označenú ako „šatňa ženy „ o výmere 13 m2. Miestnosť je prázdna,
nevyužitá.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom a poveruje starostu obce uzatvoriť nájomnú zmluvu
na rozšírenie nájmu o jednu miestnosť (o výmere 13 m2) v kultúrnom dome medzi Jurajom
Kankulom ako nájomcom a Obcou Žabokreky nad Nitrou ako prenajímateľom na dobu určitú
do 31.12.2022 za cenu v obci obvyklú na uvedený druh prenájmu z predchádzajúcich období.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 7/ Žiadosť o prenájom pozemku pred BD súp.č. 478
Naša občianka Emília Šadibolová žiada o prenájom pozemku pred bytovým domom súp.
č. 478, za účelom parkovania dvoch áut. Jedná sa cca o 26 m2.
Hlavná kontrolórka obce podotkla, že zo žiadosti nie je dostatočne zrejmé, kde by sa uvedené
parkovacie miesta mali nachádzať. Navrhla, aby stavebná komisia komplexne zhodnotila
riešenie parkovania pred bytovým domom súp.č. 478.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Emílie Šadibolovej a poveruje predsedu
stavebnej komisie, aby vypracoval stanovisko na riešenie parkovacích miest pred BD súp.
č. 478.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 8/ Predĺženie nájmu pre nájomníkov v 6-BD súp.č. 665
Starosta obce informoval, že nájomníkom v 6- BD súp.č. 665 končí nájomná zmluva. Navrhuje
nájomné zmluvy predĺžiť od 1.6.2022 do 31.5.2025. Týka sa to nájomníkov:
Silvia Šarinová a Marián Švehlík
Melichar Koligyer a manž. Zuzana
Jaroslav Demeter a manž. Monika
Alena Peniašková, ml.

I. NP, byt. č.2
II. NP, byt č.3
III .NP, byt č.5
III. NP, byt č.6

Starosta obce – v bytoch č. 1 a č.4 boli zmeny v nájomníkoch. A preto súčasní nájomcovia majú
stále platnú nájomnú zmluvu. Im budeme nájomné zmluvy predlžovať v budúcom roku.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájmu pre uvedených nájomníkov v 6-BD súp.č.
665 od 1.6.2022 do 31.5.2025.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 9/ Predĺženie nájmu nájomníkov v BD súp.č. 705
Podobne končia nájomné zmluvy aj nájomníkom v bytovom dome súp.č. 705.
A nájomcovia majú záujem o predĺženie nájomnej zmluvy.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájmu pre uvedených nájomníkov v 12-BD súp.č.
705 časť I. od 1.7.2022 do 30.6.2025.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 10/ Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov OZ na obdobie
rokov 2022 – 2026
Tento rok sa konajú voľby do orgánov samosprávy obcí. Obecné zastupiteľstvo má v zmysle
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov určiť volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva.

Starosta obce – navrhujem jeden volebný obvod pre celú obec a počet poslancov obce
Žabokreky nad Nitrou pre volebné obdobie 2022 – 2026: 9, teda tak ako to bolo doposiaľ.
Obecné zastupiteľstvo s predloženým návrhom súhlasilo.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodu 11/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce – úväzok –
na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 a to najneskôr 90 dní pred voľbami.
Nakoľko voľby sa majú konať na jeseň tohto roka, robíme tak v dostatočnom predstihu.
Starosta obce - navrhujem rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok to je 100 %
na celé funkčné obdobie, teda tak ako to bolo doposiaľ.
Obecná zastupiteľstvo s predloženým návrhom súhlasilo.
Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0
K bodom 12/ Rôzne 13/ Interpelácie poslancov 14/ Diskusia
Ing. Marian Omelka – občan bývajúci na námestí ma upozornil na zvýšený výskyt hlodavcov
na námestí.
Starosta obce – navrhujem osloviť deratizéra.
Starosta obce – dokončujeme tretí priechod pre chodcov – máme tam už chodník aj zábradlie,
ešte „namaľovať“ čiary a môžeme kolaudovať. A ešte nám zostane spraviť jeden priechod
pre chodcov – na Bielickej ceste.
Jozef Krajčovič – na dolnom cintoríne sa robia chodníky. Mohli by sa opraviť výtokové
stojany na vodu?
Dušan Navrkal – chcel by som upozorniť na Sládkovičovu ulicu. Je na nej dosť jám – je
potrebná oprava.
15/ Záver
Program rokovania bol vyčerpaný. Starosta obce rokovanie ukončil a poďakoval za účasť.

Cyril Cabadaj
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Ing. Lívia Kopálová
Ing. Marian Omelka
Prílohy:
- Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení
- Správa o výsledku kontroly-pokladničné operácie za 2. polrok 2021
- Žiadosť o poskytnutie dotácie pre CVČ Partizánske
- Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v KD
- Žiadosť o prenájom pozemku pred BD s.č.478
- Predĺženie nájmu pre nájomníkov BD s.č.665
- Predĺženie nájmu pre nájomníkov BD s.č. 705

