Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa konalo
22. júna 2022 o 17.00 hodine v kultúrnom dome
Prítomní: Starosta obce: Cyril Cabadaj
Poslanci: PhDr. Lucia Žilinková, Ing. Lívia Kopálová, Jozef Krajčovič,
Matúš Čačko, Ing. Marian Omelka, Ing. Rudolf Poništiak,
Mgr. et Mgr. Evelína Hopková
Neprítomní: Viliam Palák, 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/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2021
5/ Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
6/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022
7/ Žiadosť TJ AC Žabokreky nad Nitrou o zakúpenie novej kosačky
8/ Žiadosť TJ AC Žabokreky nad Nitrou o zakúpenie novej umývačky riadu
9/ Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórka na 2. polrok 2022
10/ Žiadosť o prenájom obecného pozemku
11/ Rôzne
12/ Interpelácie poslancov
13/ Diskusia
14/ 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 siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. Vopred svoju
neprítomnosť ospravedlnili poslanci Viliam Palák a Dušan Navrkal.
Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné.
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia. Nikto z poslancov nemal doplňujúci, ani
pozmeňujúci návrh.
Predložený návrh programu rokovania bol schválený.
Hlasovanie: prít.7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
Schválený program rokovania:
1/ Otvorenie
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesení
4/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2021
5/ Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
6/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022
7/ Žiadosť TJ AC Žabokreky nad Nitrou o zakúpenie novej kosačky

8/ Žiadosť TJ AC Žabokreky nad Nitrou o zakúpenie novej umývačky riadu
9/ Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórka na 2. polrok 2022
10/ Žiadosť o prenájom obecného pozemku
11/ Rôzne
12/ Interpelácie poslancov
13/ Diskusia
14/ 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. Lívia Kopálová, Ing. Marian Omelka
- overovatelia zápisnice: Matúš Čačko, PhDr. Lucia Žilinková
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie: prít.7 ; za 7, 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.7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 4/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2021
Hlavná kontrolórka obce konštatuje, že záverečný účet obsahuje všetky náležitosti, ktoré má
obsahovať a údaje, ktoré sú tam, sú totožné s údajmi v individuálnej účtovnej závierke.
Kapitálové výdavky predstavujú 103 106,44 € . Toto je čiastka, ktorou obec aj so školou zhodnotila
svoj majetok. Dôležitá súčasť záverečného účtu je hospodársky výsledok za rok 2021.

Konštatuje, že výsledok hospodárenia obce po vylúčení nedočerpaných dotácií predstavuje
čiastku 93 119,51 €. Tieto finančné prostriedky vstupujú do fondov minulých rokov, čiže obec
ich môže následne využiť na kapitálové výdavky, aj na bežné výdavky v prípadne havárie,
nevyhnutných výdavkov na opravu a údržbu majetku obce.
Obec Žabokreky nad Nitrou nemá žiadny úver, spláca len Štátny fond rozvoja bývania,
ohľadom bytov. Odporúčam obecnému zastupiteľstvu, aby celoročné hospodárenia za rok 2021
schválilo bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu
za rok 2021.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 5/ Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
Starosta obce predložil na schválenie záverečný účet obce za rok 2021. Starosta obce vyzval
prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu – prípadne sa informovali na jednotlivé údaje,
ktoré obsahuje. Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne otázky ani pripomienky starosta obce dal
hlasovať za schválenie celoročného hospodárenia za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok
2021 bez výhrad.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0

K bodu 6/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022
Starosta obce predložil návrh rozpočtového opatrenia. Vysvetlil jednotlivé položky, ktoré tvoria
úpravu rozpočtu. Časť výdavkov sa presúva medzi položkami. V danom rozpočtovom opatrení
sa cez príjmové finančné operácie začleňujú finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške
5 000 € na kapitálový výdaj nákup kosačky pre TJ AC Žabokreky nad Nitrou. Stará kosačka sa
po niekoľkých rokoch opotrebovala a je potrebná nová, aby bolo zabezpečenie kosenie ihriska.
Kosačka bude v majetku obce a následne bude podpísaná Zmluva o výpožičke medzi Obcou
a TJ AC Žabokreky nad Nitrou. Bude im daná do užívania.
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložené rozpočtové opatrenie č. 2/2022
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 7/ Žiadosť TJ AC Žabokreky nad Nitrou o zakúpenie novej kosačky
Stará kosačka, ktorú má TJ AC k dispozícií má už asi 12 rokov. Je viacej v oprave ako
na trávniku. V predchádzajúcom bode už bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2022
s výdavkom na zakúpenie kosačky. Z toho dôvodu dávam schvaliť uznesenie, kde OZ súhlasí
so zakúpením kosačky.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť TJ AC a schvaľuje zakúpenie novej kosačky.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 8/ Žiadosť TJ AC Žabokreky nad Nitrou o zakúpenie novej umývačky riadu
Starosta obce navrhol neschváliť zakúpenie umývačky riadu z obecného rozpočtu, pretože má
informáciu, že umývačka bude zabezpečená z iného zdroja.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť TJ AC a neschvaľuje zakúpenie umývačky
riadu.
Hlasovanie: prít. 7; za 6, proti 1 / Ing. Rudolf Ponišiak/, zdr. 0
K bodu 9/ Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórka na 2. polrok 2022
Hlavná kontrolórka predložila na schválenie návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022.
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. 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 2. polrok 2022 schválilo a poverilo hlavnú kontrolórku výkonom kontroly.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 10/ Žiadosť o prenájom obecného pozemku
Starosta obce pripomenul, že touto žiadosťou sa poslanci zaoberali na predchádzajúcom
zasadnutí, kedy poslanci poverili predsedu stavebnej komisie vypracovaním stanoviska.
Ing. Marian Omelka – predseda stavebnej komisie informoval, že žiadosť sa vzťahovala
na dve parkovacie miesta na príjazdovej ceste pre bytovým domom.
Stavebná komisia neodporúča schváliť prenájom žiadaných miest, pretože to na tomto mieste
nie je vhodné riešenie. Nakoľko áut pri bytových domoch pribúda, bude potrebné riešiť
parkovanie nielen pred touto bytovkou.
Obecné zastupiteľstvo na základe odporúčania stavebnej komisie nesúhlasí s prenájmom
požadovaných miest na parkovanie dvoch áut pred BD súp.č. 478.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0

K bodu 11/ Rôzne
Jozef Krajčovič - predseda finančnej komisie predložil návrh odmien pre poslancov, členov
komisií a kontrolórky obce za 1. polrok 2022. Podotkol, že uvedené sumy sú v hrubom.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodom 12/ Interpelácie poslancov 13/ Diskusia
Jozef Krajčovič – pripomenul dorobenie – upravenie vodovodných stojanov na dolnom
cintoríne
Starosta obce – informoval poslancov, že zakúpil stojan na defibrilátor, ktorý bude umiestnený
na budove obecného úradu.
K bodu 14/ Záver
Program rokovania bol vyčerpaný. Starosta obce rokovanie ukončil a poďakoval za účasť.
Cyril Cabadaj
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Matúš Čačko

PhDr. Lucia Žilinková

Prílohy:
- Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ
- Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2021
- Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021
- Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022
- Žiadosť TJ AC o zakúpenie novej kosačky
- Žiadosť TJA C o zakúpenie umývačky riadu
- Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2022
- Návrh odmien za 1. polrok 2022

