
Z á p i s n i c a  
 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa konalo             

21. decembra  2022 o 17.00 hodine v kultúrnom dome 

 

Prítomní: Starosta obce: Cyril Cabadaj 

                 Poslanci: Ing. Lívia Kopálová, Ing. Gabriel Šuranyi, Ing. Rudolf Poništiak, 

                                 Ing. Ladislav Mačuha, Matúš Čačko,                                                                

                                

Neprítomní: Viliam Palák, PhDr. Lucia Žilinková, Jozef  Krajčovič, Ing. Marian Omelka  

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/ Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

  4/ Kontrola uznesení 

  5/ Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov  

      zistených pri kontrolách v období 2014-2021 

  6/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu obce na rok 2023 

  7/ Návrh rozpočtu  na rok 2023 

  8/ Schválenie dotácií  z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2023           

  9/ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2022 

10/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023 
11/ Návrh členov jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve 

12/ Nájomné zmluvy na rok 2023 

13/ Žiadosť o odkúpenie pozemku  

14/ Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a finančné   

      pásmo na nákup potravín  

15/ Schválenie textu do obecnej kroniky za rok 2021 

16/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2021/2022 

17/ Informácia komisie verejného záujmu o splnení si povinnosti starostu obce 

18/  Rôzne 

19/  Interpelácie poslancov 

20/  Diskusia 

21/  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 piati poslanci obecného zastupiteľstva. Vopred svoju neprítomnosť 

ospravedlnili poslanci Viliam Palák, Ing. Marian Omelka, Jozef Krajčovič, PhDr. Lucia 

Žilinková. 

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.5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 



Schválený program rokovania: 

  1/ Otvorenie       

  2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice 

  3/ Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

  4/ Kontrola uznesení 

  5/ Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov  

      zistených pri kontrolách v období 2014-2021 

  6/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu obce na rok 2023 

  7/ Návrh rozpočtu  na rok 2023 

  8/ Schválenie dotácií  z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2023           

  9/ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2022 

10/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023 
11/ Návrh členov jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve 

12/ Nájomné zmluvy na rok 2023 

13/ Žiadosť o odkúpenie pozemku  

14/ Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a finančné   

      pásmo na nákup potravín  

15/ Schválenie textu do obecnej kroniky za rok 2021 

16/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2021/2022 

17/ Informácia komisie verejného záujmu o splnení si povinnosti starostu obce 

18/  Rôzne 

19/  Interpelácie poslancov 

20/  Diskusia 

21/  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:  Ing. Ladislav Mačuha, Ing. Rudolf Poništiak, Ing. Gabriel Šuranyi 

- overovatelia zápisnice: Ing. Lívia Kopálová, Matúš Čačko 

 Predložený návrh bol schválený. 

Hlasovanie: prít.5 ; za 5, proti 0, zdr. 0 

 

K bodu 3/ Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

Starosta obce informoval poslancov, že zvolený poslanec Jozef Krajčovič je ešte stále 

práceneschopný, preto sľub zloží na najbližšom možnom zasadnutí. 

Tento bod sa preto odkladá. 

 

K bodu 4/ 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.  

Kontrolórka obce informovala, že dedička po neb. Petrovi Klukovi prijala dedičstvo                                

po zomrelom a zdedenú nehnuteľnosť v obci Žabokreky nad Nitrou darovala svojmu vnukovi. 

Z tohto dôvodu je uznesenie o prijatí daru obci ( č.9/IX/2022) bezpredmetné a navrhuje zrušiť 

ho. 



Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č.9/IX/2022 

Hlasovanie: prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly uznesení. 

Hlasovanie: prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0 

 

K bodu  5/ Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov  zistených pri kontrolách v období 2014-2021 

Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov, že cieľom kontroly bolo zistiť a vyhodnotiť 

skutočný stav plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených vykonanými 

kontrolami za obdobie 2014-2021. 

Vykonanými kontrolami v niektorých prípadoch boli zistené nedostatky. Kontrolou plnenia 

opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom 

období v rokoch 2014 – 2021 bolo zistené, že obec si plní svoju povinnosť. Boli prijaté 

opatrenia zo strany starostu obce. O týchto skutočnostiach boli hlavnej kontrolórke doručené 

písomné vyjadrenia o jednotlivých krokoch, ktoré uskutočnil starosta obce v súvislosti                                                                                                           

s prijatými opatreniami na odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené počas kontroly. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly plnenia opatrení 

prijatých na odstránenie nedostatkov  zistených pri kontrolách v období 2014-2021 

Hlasovanie: prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0 

 

K bodu  6/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu obce na rok 2023 
Hlavná kontrolórka obce informovala, že v predloženom návrhu rozpočtu na rok 2023 sú 

vyjadrené finančné vzťahy obce:  

- k štátu, podiel na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu preneseného výkonu štátnej správy  

- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k 

obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecno-

záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv  

- k zriadenej rozpočtovej organizácií - Základnej škole s materskou školou v Žabokrekoch nad 

Nitrou  

V predloženom návrhu rozpočtu je v plnom rozsahu uplatnená rozpočtová klasifikácia v súlade   

so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec ako subjekt verejnej správy                      

je povinná používať rozpočtovú klasifikáciu pri zostavovaní návrhu rozpočtu, jeho rozpise, 

spracovaní podrobného rozpočtu, sledovaní a vykazovaní údajov.    
Predložený návrh rozpočtu nemení zadlženosť obce. 
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej 

lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením 

Predložený návrh rozpočtu na rok 2023 je zostavený ako prebytkový. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu 

rozpočtu na rok 2023. 

Hlasovanie: prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0 

 

K bodu  7/ Návrh rozpočtu  na rok 2023 

Starosta obce predložil návrh rozpočtu na rok 2023 a vyzval poslancov na doplnenie prípadne 

otázky k predloženému návrhu. Nikto z poslancov nemal doplňujúci alebo pozmeňujúci 

návrh. 

Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh rozpočtu na rok 2023.  

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2023 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  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet obce na roky 2024 - 2025. 

Hlasovanie: prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0 

 

K bodu   8/ Schválenie dotácií  z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2023           

Cyril Cabadaj, starosta obce  prečítal návrh výšky dotácií združeniam  a spoločenským 

organizáciám pôsobiacim v našej obci pre rok 2023 

Slovenský zväz záhradkárov                             300 € 

Chovatelia poštových holubov                         800 € 

Jednota dôchodcov Slovenska                       1 200 € 

TJ AC - futbalový klub                                15 000 €     

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov  400 € 

SLAMA (eRko)                                              1200 € 

Matica slovenská                                              800 € 

CTK                                                               2 000 € 

Klub leteckých modelárov                            2 000 €   

Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.  

Predložený návrh výšky dotácií združeniam a spoločenským organizáciám v obci bol 

schválený. 

Hlasovanie: prít. 5; za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu  9/ Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2022 

Bolo vypracované rozpočtové opatrenie č. 4/2022, ktoré bolo prednesené na rokovaní OZ. 

Boli vysvetlené zmeny, ktoré boli potrebné a následne zapracované do predloženého návrhu.  

Poslanci nemali k návrhu žiadne návrhy ani pripomienky.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2022 

Hlasovanie: prít. 5; za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu 10/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023 
Hlavná kontrolórka predložila na schválenie návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023. 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 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 2023 schvaľuje a poveruje hlavnú kontrolórku výkonom kontroly.  

Hlasovanie: prít. 5; za 5, proti 0, zdr. 0 

 

K bodu  11/ Návrh členov jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve 

Starosta obce informoval, že predsedovia jednotlivých komisií mali pripraviť návrhy členov 

komisií. Prečítal návrh členov jednotlivých komisií a dal hlasovať. 

Komisia pre financie, rozpočet a správu obecného majetku – predseda Jozef Krajčovič 

Členovia: Ing. Marian Omelka 

                 Mgr. Adriána Fábryová 

                 Ing. Ladislav Mačuha 

 

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie – predseda Ing. Marian 

Omelka 

Členovia:   Ing. arch. Marián Minarovič 

                   Matúš Čačko 

                   Ing. Gabriel Šuranyi 



 

Komisia pre mládež, šport a kultúru - predseda  Matúš Čačko 

Členovia: Ing. Lívia Kopálová                 

                 PhDr. Lucia Žilinková      

                 Viliam Palák    

                 Ing. Jana Cabadajová      

                 Mgr. Jana Chromíková 

                 Michal Hudec       

 

Sociálna komisia –predsedníčka PhDr. Lucia Žilinková 

Členovia: Ing. Lívia Kopálová 

                 Mgr. et Mgr. Evelína Hopková 

 

Komisia pre prideľovanie obecných bytov – predseda Ing. Rudolf Poništiak 

Členovia:  Matúš Čačko 

                  Ing. Lívia Kopálová 

                  Jozef Krajčovič 

                  Ing. Ladislav Mačuha 

                  Viliam Palák 

                  Ing. Marian Omelka 

                  Ing. Gabriel Šuranyi 

                  PhDr. Lucia Žilinková 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh členov jednotlivých komisií pri obecnom 

zastupiteľstve. 

Hlasovanie: prít. 5; za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu  12/ Nájomné zmluvy na rok 2023 

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 2023.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomné zmluvy medzi Obcou Žabokreky nad Nitrou 

a nájomcami na rok 2023 s výškou nájmu na úrovni roku 2022. 

Hlasovanie: prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0 

 

K bodu 13/ Žiadosť o odkúpenie pozemku  

Ing. Gabriel Šuranyi, člen stavebnej komisie pripomenul, že na pracovnom stretnutí                                

sa rozprávali o uvedenej žiadosti spoločnosti Atak Slovakia a stavebná komisia odporúča 

zobrať žiadosť na vedomie a neodporúča uvedené pozemky predať. 

Obecné zastupiteľstvo s návrhom stavebnej komisie súhlasí. 

Hlasovanie: prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0 

 

K bodu 14/ Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni a finančné pásmo na nákup potravín  

Starosta obce vysvetlil, že uvedený návrh VZN riešili spolu s riaditeľkou školy aj s pani 

kontrolórkou a s predloženým návrhom je stotožnený. Odporúča predložený návrh VZN 

schváliť 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov                        

v školskej jedálni a finančné pásmo na nákup potravín  

Hlasovanie: prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0 

K bodu 15/ Schválenie textu do obecnej kroniky za rok 2021 



Ing. Gabriel Šuranyi navrhol v predloženom texte upraviť prvú časť textu. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  predložený text do obecnej kroniky za rok 2021 s úpravou 

prvej časti textu, podľa návrhu Ing. Gabriela Šuranyiho. 

Hlasovanie: prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0 

 

K bodu 16/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. 

rok 2021/2022 

Starosta obce predložil Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

za šk. rok 2021/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výsledkoch  a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou za školský rok 2021/2022. 

Hlasovanie: prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0 

 

K bodu 17/ Informácia komisie verejného záujmu o splnení si povinnosti starostu obce 

Ing. Ladislav Mačuha, člen komisie verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve                               

v Žabokrekoch nad Nitrou informoval, že je zriadená Komisia na ochranu verejného záujmu, 

ktorá plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

Činnosť tejto komisie spočíva v posúdení, či verejný funkcionár obce spĺňa podmienky 

nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií alebo 

činností, aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere a akú podnikateľskú činnosť 

vykonáva popri  výkone funkcie verejného funkcionára, aké má funkcie v orgánoch územnej 

samosprávy, v orgánoch iných právnických osôb, aký má príjem, funkčné pôžitky                              

a  majetkové pomery . 

Komisia zasadala 14.12.2022 v budove obecného úradu  a bola uznášania schopná. 

Komisia po preštudovaní Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejných funkcionárov – starostu obce Cyrila Cabadaja nezistila žiadne nezrovnalosti                   

so zákonom.  

Majetkové priznanie bolo podané v riadnom termíne, v predpísanom tvare a obsahuje 

požadované prílohy.  

(Verejný funkcionár je povinný podať písomné oznámenie do 30 dní odo dňa, keď sa ujal 

výkonu verejnej funkcie). 

Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie správu Komisie na ochranu verejného záujmu                      

pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Obecnom zastupiteľstve v Žabokrekoch nad 

Nitrou 

Hlasovanie: prít.5; za 5, proti 0, zdr. 0 

 

K bodom 18/  Rôzne  19/  Interpelácie poslancov  20/  Diskusia 

- 

K bodu 21/  Záver     

Starosta obce  rokovanie ukončil. Poďakoval poslancom za účasť.  

Všetkým prítomným poprial krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný rok 2023 

 

                                                                                                              Cyril Cabadaj 

                                                                                                             starosta obce 

Overovatelia zápisnice:  Matúš Čačko                                      

 

                                        Ing. Lívia Kopálová 
 

 



Prílohy: 

- Správa z kontroly plnenia uznesení  

            -    Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov  

                  zistených pri kontrolách v období 2014-2021 

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2023 

- Rozpočet na rok 2023 

- Návrh dotácií z rozpočtu obce pre organizácie na r. 2023 

- Rozpočtové opatrenie č.4/2022 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2023  

- Návrh členov jednotlivých komisií 

-  Nájomné zmluvy na rok 2023 

-  Návrh VZN č. 2/2022 

-  Žiadosť o odkúpenie pozemku 

-  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. r. 

2021/2022 

- Schválenie textu do obecnej kroniky za rok 2021 

            -     Informácia komisie na ochranu verejného záujmu o splnení si povinnosti starostu  

                   obce 

 

 


