Zápisnica
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa konalo
21. septembra 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, Dušan Navrkal,
Mgr. et Mgr. Evelína Hopková
Neprítomní: Viliam Palák, Ing. Rudolf Poništiak,
Ďalší prítomní: PhDr. Žaneta Bartková – hlavný kontrolór obce
JUDr. Ľubomír Dobrík – Prokurátor Okresnej prokuratúry v Partizánskom
Ing. Mariana Sneženková – zamestnankyňa obce
Návrh programu:
1/ Otvorenie
2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesení
4/ Návrh na úpravu VZN č. 12/2010
5/ Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných noriem subjektu územnej samosprávy pri uzatváraní dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2021
6/ Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom v podmienkach
Základnej školy s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou. Kontrola procesu
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vypracovanej
k 31.12.2021.
7/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2022
8/ Žiadosť o vytvorenie prístupovej cesty
9/ Rôzne
10/ Interpelácie poslancov
11/ Diskusia
12/ 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 Ing. Rudolf Poništiak.
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/ Návrh na úpravu VZN č. 12/2010
5/ Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných noriem subjektu územnej samosprávy pri uzatváraní dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2021
6/ Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom v podmienkach
Základnej školy s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou. Kontrola procesu
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vypracovanej
k 31.12.2021.
7/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2022
8/ Žiadosť o vytvorenie prístupovej cesty
9/ Rôzne
10/ Interpelácie poslancov
11/ Diskusia
12/ 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.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/ Návrh na úpravu VZN č. 12/2010
Starosta obce odovzdal slovo JUDr. Dobríkovi, prokurátorovi Okresnej prokuratúry
v Partizánskom.
JUDr. Dobrík informoval poslancov, že vykonal kontrolu Všeobecne záväzného nariadenia
obce č. 12/2010 (ďalej len „ VZN“) o verejnom poriadku na území obce a konštatuje,
že niektoré články VZN sú v rozpore so zákonom. Jedná sa konkrétne o články: 3,4,5 a 6.
JUDr. Dobrík podrobne vysvetlil rozpory so zákonmi a jednotlivými článkami VZN, prípadne
duplicitnú úpravu.
Navrhol články 3,4,5 a 6 VZN č. 12/2010 o verejnom poriadku na území obce zrušiť.
Starosta obce navrhol zrušiť celé VZN č. 12/2010, pretože po zrušení navrhovaných článkov,
zostane vo VZN č. 12/2010 nepodstatná časť informácií.

PhDr. Žaneta Bartková, hlavná kontrolórka obce upozornila, že všeobecne záväzné nariadenie
obce je možné zrušiť len všeobecne záväzným nariadením (nie uznesením obecného
zastupiteľstva o zrušení VZN).
Nikto z poslancov nemal doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie protest prokurátora proti VZN č. 12/2010 o verejnom
poriadku na území obce.
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce do nasledujúceho zasadnutia pripraviť
a zverejniť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení VZN č. 12/2010 o verejnom
poriadku na území obce.
Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 5/ Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných
právnych predpisov a interných noriem subjektu územnej samosprávy
pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2021
Cieľom kontroly bolo dodržanie podmienok pri použití verejných financií v súvislosti
s čerpaním finančných prostriedkov a dodržiavaním ustanovení Zákonníka práce pri uzatváraní
mimopracovných pomerov. Kontrola bola zameraná na právnu úpravu dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru. Hlavná kontrolórka predniesla správu z vykonanej
kontroly.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly dodržiavania
a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem subjektu územnej
samosprávy pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok
2021
Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 6/ Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom
v podmienkach Základnej školy s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou.
Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
vypracovanej k 31.12.2021.
Cieľom kontroly bola správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej
časti, spoľahlivosť výkazníctva v ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou za rok 2021. Daná kontrola
bola zameraná na vykonanie dokladovej inventarizácie rozpočtovej organizácie obce ZŠ s MŠ.
Kontrolou bol preskúmaný stav majetku v súlade so zákonom o účtovníctve. Boli preverené
všetky účty aktív a pasív, ktoré v Súvahe k 31.12.2021 vykazovali zostatok. Inventarizáciou sa
overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá
skutočnosti. Správa z vykonanej kontroly bola zaslaná elektronicky poslancom OZ. V správe
sa nachádza podrobný rozpis jednotlivých položiek z účtovných výkazov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly hospodárenia
a nakladania s majetkom v podmienkach Základnej školy s materskou školou v Žabokrekoch
nad Nitrou. Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov vypracovanej k 31.12.2021.
Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 7/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2022
Starosta obce predložil návrh rozpočtového opatrenia. Vysvetlil jednotlivé položky, ktoré
tvoria úpravu rozpočtu. Časť výdavkov sa presúva medzi položkami.
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložené rozpočtové opatrenie č. 3/2022
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0

K bodu 8/ Žiadosť o vytvorenie prístupovej cesty
Starosta obce informoval, že k uvedenej žiadosti zasadala stavebná komisia pri OZ.
Komisia konštatuje, že požadovaná prístupová cesta je v rozpore s územným plánom obce
a bude sa vypracovávať Urbanistická štúdia námestia.
Stavebná komisia neodporúča odpredaj, prenájom pozemku ani nesúhlasí s vytvorením
prístupovej cesty.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Jolany Hudecovej o vytvorenie prístupovej
cesty k parc. č. 289/3, 290/2
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vytvorením prístupovej cesty k parc.č. 289/3 a 290/2.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 9/ Rôzne
Starosta obce informoval, že mu volal notár, ktorý rieši dedičské konanie po neb. Petrovi
Klukovi. Dedičkou je sestra nebohého, ktorá chce celé dedičstvo po nebohom darovať obci
Žabokreky nad Nitrou. Aby ho obec mohla prijať, je potrebné prijať uznesenie OZ, že OZ
súhlasí s prijatím uvedeného daru.
Mgr. et Mgr. Evelína Hopková – ten dom nie je v stave, že by ho bolo treba asanovať?
Starosta obce – nie, nie je.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prijatím daru – dedičstvo po neb Petrovi Klukovi,
nar. 25.07.1951, zomrelom dňa 14.06.2021 v Žabokrekoch nad Nitrou - nehnuteľnosti –
pozemky parc.č.1357 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 384 m2, parc.č. 1358- záhrada
o výmere 1224 m2, stavba rodinný dom súp.č. 132 na parc.č. 1357, v k.ú. Žabokreky nad
Nitrou, zapísané na LV č. 127 od sestry nebohého.
Hlasovanie: prít. 7; za 7, proti 0, zdr. 0
K bodu 10/ Interpelácie poslancov
Jozef Krajčovič – mohol by sa na dolný cintorín – niekde pri bránu od hlavnej cesty – pridať
1100 l kontajner?
K bodu 11/ Diskusia
Občan Miroslav Poništ - keď zamestnanci pokosia trávniky, treba hneď pozametať chodníky
od pokosenej trávy,
- lavičky, hlavne tie na námestí sa renovovali, ale už strácajú na kvalite,
treba ich už opraviť (olupuje sa farba),
Miroslav Poništ – informoval sa či poslanci obecného zastupiteľstva vedia zdokladovať
účtenky z neformálnych zastupiteľstiev, na čo minuli peniaze z obecnej kasy, ak sa neformálne
zastupiteľstva preplácajú?
Mgr. et Mgr. Evelína Hopková - neformálne stretnutia nie sú platené, aby boli zaplatené musela
by sa robiť prezenčná listina, na základe ktorej by boli preplatené. Pokiaľ by boli uhradené
na základe nejakej účasti, tak je to klasický príjem zamestnanec - zamestnávateľ.
Miroslav Poništ - mám takú informáciu a niekde sa to riešilo, že ste si odsúhlasili 10,- €
za takéto stretnutie.
Mgr. et Mgr. Evelína Hopková - áno, takto to bolo odsúhlasené, ale ani raz za tieto neformálne
zastupiteľstva nikto z nás príjem nedostal a preto sa ani nepodpisovali prezenčné listiny. A keby
aj áno, tak je to klasický príjem zamestnanec - zamestnávateľ a ani ja a ani nikto z ostatných
nie je povinní preukazovať, kde minul svoj príjem/plat.
Miroslav Poništ - ale to by ste na to museli mať živnosť alebo ako to zdokladujete na nejaký
príjímak?
Mgr. et Mgr. Evelína Hopková - nie, my sme evidovaní ako zamestnanci a dvakrát ročne, keď
sa vypláca príjem sme riadne prihlásení do sociálnej poisťovne, platíme všetky odvody a dane.

Preto som aj ja trvala na tom, aby keď sa v zápisniciach uvádza nejaký príjem alebo odmena,
bolo uvedené, že je to v hrubom.
Miroslav Poništ- To som nevedel, že ste zamestnanci. Toto som sa nedočítal, že to má byť
v hrubom a prečo sa to uvádza až teraz po 4 rokoch?
Mgr. et Mgr. Evelína Hopková - v zmysle zákona sa príjem vždy uvádza v hrubom a aj pani
kontrolórka to tu už vysvetľovala.
Jozef Krajčovič - neformálne stretnutia sú len v našom záujme a voľnom čase, nie sú platené
a uskutočňujú sa najmä preto, aby sme sa tu potom 4 hodiny nehádali, ale si to vydiskutujeme
v súkromí za 2 hodiny a potom ďalšiu hodinu tu na zastupiteľstve.
K bodu 12/ Záver
Starosta obce poďakoval poslancom nielen za posledné zasadnutie, ale za celé štyri roky
spolupráce a poprial im veľa úspechov v nastávajúcich voľbách.

Cyril Cabadaj v.r.
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Ing. Lívia Kopálová v.r.

Ing. Marian Omelka v.r.

Prílohy:
- Správa z vykonanej kontroly uznesení;
- Protest prokurátora proti VZN č. 12/2010 o verejnom poriadku na území obce;
- Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných noriem subjektu územnej samosprávy pri uzatváraní dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2021;
- Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom v podmienkach
Základnej školy s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou. Kontrola procesu
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vypracovanej
k 31.12.2021;
- Rozpočtové opatrenie č.3/2022;
- Žiadosť o vytvorenie prístupovej cesty

