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ZÁPISNICA 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

Starostka obce privítala všetkých prítomných na 5. zasadnutí OZ v Ivanke pri Nitre, ktoré sa 
konalo 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre.  

Prítomných, aj podľa prezenčnej listiny bolo 8 z 9 poslancov OZ. Z rokovania sa 
ospravedlnili: Mgr. Marta Horníková, ktorá je práceneschopná.  

Starostka obce prečítala program, podľa ktorého sa má viesť rokovanie OZ: 

1)       Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2)       Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice  
a určenie zapisovateľa) 

3)       Informácie starostky obce  

4) Pridelenie nájomných bytov v bytových domoch v Ivanke pri Nitre 

5)       Rozpočtové opatrenia 

6)       Správa z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce 

7)   Rôzne  

8) Diskusia 

9)   Záver 

Starostka obce sa spýtala na pripomienky a návrhy na zmenu programu. 

Neboli žiadne pripomienky a návrhy k programu. 

2. Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice  
a určenie zapisovateľa) 

Starostka navrhla do návrhovej komisie: Ing. Anton Zelenaj, PhD., Mgr. Stanislav Zábojník  
a za overovateľov zápisnice: Ing. Alenu Čičovú a Stanislava Kureka. Za zapisovateľku 
z rokovania určila Mgr. Martinu Pňačekovú. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenia:  
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Uznesenie č. 37/05/2019 – OZ  

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a. schvaľuje: 

program 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

bez pripomienok 

b. konštatuje  

že rokovania OZ sa z celkového počtu poslancov 9 sa zúčastňuje 8 poslancov čím je 
rokovanie uznášania schopné. Z rokovania sa ospravedlnila Mgr. Marta Horníková, 
ktorá je PN. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 38/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a. schvaľuje: 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Zelenaj, PhD., Mgr. Stanislav Zábojník 

overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Alena Čičová, Stanislav Kurek 

b. berie na vedomie 

menovanie zapisovateľa rokovania: Mgr. Martina Pňačeková 

Hlasovanie: 



 

3 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

3. Informácie starostky obce 

Starostka obce informovala poslancov a prítomných o:  

• fašiangovej akcii: Obecná zabíjačka a detský karneval. Poďakovala všetkým, ktorí sa 
na tejto akcii podieľali a zúčastnili. Účasť bola nad očakávania všetkých a milo nás to 
prekvapilo. Deti boli spokojné, ľudia sa nám nezmestili do kultúrneho domu, museli 
sme dopĺňať stoly a lavice. 

• brigáde v obecnom parku. Na čistení, upratovaní, udržiavaní a oprave oplotenia v 
parku sa zúčastnilo cca 80 ľudí. Urobilo sa veľa práce. Bude potrebné park 
monitorovať kamerami, lebo už teraz sú tam opäť pokazené a vylomené drevené 
zábradlie a je rozbité osvetlenie na altánku. Spoluprácu ponúkol aj pán Belan. 

• vykonaných revíziách. Boli vykonané revízie elektrických zariadení, bleskozvodov, 
komínov a plynových zariadení na obecných objektoch. Je spísaných veľa závad, 
postupne ich budeme odstraňovať. Najväčší problém jej v Materskej škole, tu budeme 
potrebovať minimálne 13.500,-€, na kultúrny dom a obecný úrad cca 1.600,-€, pivnice 
kultúrneho domu sú úplne nevyhovujúce, tu treba zvážiť opravu, lebo je potrebných 
cca 2.500,-€, do obecného parku potrebujeme cca 1.900,-€, na ihrisko TJ cca 1.700,-€, 
zdravotné stredisko je tiež v zlom stave, ale tu zvážime, či to ešte nepočká, keď sa 
plánuje komplexná rekonštrukcia v rámci projektu. 

Prebehla diskusia k téme. Pán Kurek navrhol, aby sa pani starostke upravila právomoc 
presunu položiek v rozpočte vyššiu ako 1.000,-€, aby teraz kvôli každej revízii 
nemuselo zasadať obecné zastupiteľstvo. Poslanci navrhli, aby v bode rôzne navýšili 
limity pani starostke. 

• kauze Metronom, o ktorej informovala poslancov na pracovnom stretnutí. 
• zápise detí do základnej školy, ktorý prebieha 8.-9.apríla 2019. 
• zápise detí do materskej školy, ktorý prebieha 2.-3.mája 2019.  
• prezentácii návrhu novej webovej stránky obce, ktorú urobil na pracovnom stretnutí 

OZ pán Vereš. Poslanci boli spokojní, neboli veľké námietky ani pripomienky. Nemali 
by sme celkovo presiahnuť sumu 2.000,-€ na webstránku. Ani na nákup výpočtovej 
techniky sme nevyčerpali celých 2.500,-€ ale len 2.200,-€. 

• opakovaných sťažnostiach a žiadostiach pani Otílie Račkovej, neustále si sťažuje na 
susedov a problémy. Požiadala o pomoc a riešenie týchto podnetov stavebnú komisiu 
a komisiu verejného poriadku.  

Prebehla diskusia k téme, je to dlhodobý problém, súdne spory prehráva, nie je 
vlastníkom žiadneho majetku. Neustále to rieši aj polícia SR. Sľúbili sme jej, že sa na 
to pozrieme a dáme stanovisko. 
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• Obytnom súbore Mlyn – od 15.2.2019 (zistení nelegálneho napojenia na obecnú 
kanalizáciu) nemáme poruchy na prečerpávacej stanici v Luku. Všetko ide v poriadku, 
nikto sa nesťažuje na vytápanie. Je vidieť pokles prietoku odpadovej vody odtekajúcej 
do Branču. Ing. Štepánek vykonal provizórne opatrenia v obytnom súbore Mlyn a 
rokuje s Mlynmi o odvádzaní prebytočnej vody z prečerpávacích staníc. Momentálne 
hadicami odvádzajú prebytočnú vodu do areálu Mlynov – Penamu. Budú hľadať 
zakopanú spätnú klapku, ktorú vraj nevedia kde majú a odstránia ju. Prebehli 
rokovania s Ing. Sklenárom aj s Ing. Štepánkom, no do dnešného zasadnutia OZ nedali 
žiadne stanovisko o trvalom riešení tohto problému. Ak poslanci súhlasia, dáme im 
ešte jeden mesiac čas, kým prebehnú rokovania s Penamom a bude zrejmé stanovisko 
a riešenie tohto problému. 

Pani Uhrová doplnila, že pán Mozdík, ktorý plánuje stavať dom informoval, že už tá 
táto voda preteká od Mlynu až k nemu. Aj v LYRE si už sťažovali, že im tam tečie 
voda z obytného súboru Mlyn. 

Prebehla diskusia k téme. V bode rôzne sa prijme uznesenie, kde sa zaviažu predložiť 
riešenie.  

• Dotácii na územný plán – zmeny a doplnky č. 3. Nebolo ju možné aj napriek 
enormnému úsiliu všetkých zamestnancov a zainteresovaných, nakoľko doklad so 
stanoviskom z odboru životného prostredia z roku 1994 neexistuje ani v našich, ani v 
štátnych archívoch a bez tohto dokladu žiadosť neprevezmú. Pani Piatoková nám 
povedala, že na tomto doklade stroskotalo množstvo obcí. Žiadosť, ktorú podával pán 
Guzmický sme našli a namiesto tohto stanoviska postačovalo čestné vyhlásenie. Ale 
po zmene zákona vyžadujú práve toto stanovisko, ktoré bolo povinné archivovať 10 
rokov a teraz už neexistuje. A žiadnu jeho náhradu neakceptujú. 

• Podaných žiadostiach o dotácie:  

- na rekonštrukciu obecného rozhlasu 2.etapa 

- z nadácie SPP (úprava verejného priestranstva pred KD) 

- 3 žiadostiach o dotácie na podporu športu z Úradu vlády (detské ihrisko v parku, 
oprava multifunkčného ihriska v parku a športové potreby pre všetky športoviská  
v obci) 

- sme zaregistrovaný na zelených obciach, kde by sme mali vyhradiť 5 objektov, kde 
sa vysadí 100 stromov (škola, cintoríny, park, …) Obec to bude stáť 1.000,-€. Oni to 
všetko zasadia podľa návrhu architektov. 

- z nadácie COOP Jednota (detské ihrisko a workautové ihrisko) 

- cez nadáciu na projekt cezhraničnej spolupráce, s maďarským subjektom na opravu 
hrobky Viliama Tótha vo výške 41.000,-€ (z toho 33.000,-€ na stavebnú činnosť)  
a 5% spolufinancovanie pre obec a vypracovanie projektu. 

Prebehla diskusia k téme... 

• Schválených projektoch z VUC na šport, kultúru a cestovný ruch. 
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• Nová Ivanka – URSO sa začalo zaujímať o občanov Novej Ivanky, oni podali na súd 
predbežné opatrenie, aby ich Transeco neodpojilo od energií. Elektrické merače už 
majú vlastné, teraz sa bude riešiť plyn, potom voda a kanalizácia. 

Prebehla diskusia k téme. Je 7 prípadov na Slovensku, kde sú občania rukojemníkmi 
developerov. Pán Jahnátek sa vyjadril, že pokuta firmu Transeco neminie. Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví musí toto vyriešiť, on jediný má tú právomoc. 

O ponuke pána Jánošku už boli poslanci informovaní, neustále sa odvoláva na zmluvu, 
ktorú podpísal pán Gál, ale nie je platná. 

• Ing. Zaťko sa spýtal na problém na ulici Myrtina-krátka, kde koniec ulice odkúpil pán 
Juraj Guzmický a keď tam vybuduje oplotenie, nebude sa tam môcť nikto otočiť  
a autá, hlavne nákladné sa tam nebudú vedieť otočiť.  

Prebehla diskusia k téme. Uskutoční sa stretnutie s pánom Guzmickým a tam sa to 
ujasní a je možné sa aj na niečom dohodnúť. 

4. Pridelenie nájomných bytov v bytových domoch v Ivanke pri Nitre 

Starostka informovala prítomných o uplynutí doby nájomných zmlúv nájomníkoch  
v bytových domoch na Vinohradskej a Beňadikovej ulici. Všetci predložili nové žiadosti aj  
s príjmami za rok 2018 všetkých žiadateľov a spoločne posudzovaných osôb. 

Mgr. Zábojník predniesol stanovisko bytovej komisie, ktoré zastupiteľstvu odporúča 
pridelenie nájomných bytov všetkým nájomníkom opakovane na obdobie 3 rokov s výnimkou 
rodiny Vaškových, ktorá má problémy s platením nájomného aj vyúčtovaní a sú na nich aj 
sťažnosti. Navrhuje sa obdobie 1 roka. 

Ing. Čičová sa spýtala na platenie poplatkov za psov v obecných nájomných bytoch.  

Mgr. Pňačeková odpovedala, že za prihlásených psov si nájomníci platia tú schválenú 
zvýšenú daň za psa, okrem dvoch nájomníkov, ktorí sú kreatívni a prihlásili si psa k rodičom 
a tvária sa, že ho tam majú len na návšteve. Nájomníci žiadajú, aby sa znovu zjednotila táto 
daň a neboli diskriminovaní, lebo aj tak sa to minulo účinku a problémy so psami neustali. 
Požiadali sme Službyt, aby do zmluvy zakomponoval podmienku, že po dožití psa nemôžu  
v byte chovať ďalšieho psa a pre nových nájomcov bude chov psa v byte zakázaný.  

Stanislav Kurek navrhol, aby sa od budúceho roku daň zjednotila pre celú obec, keď v zmluve 
už všetci budú mať takúto klauzulu o zákaze chovu psov. Ing. Zaťko uviedol, že súhlasí, lebo 
to doteraz bolo pre nich diskriminačné. Tiež robil kontrolu prepočtov súm životného minima 
a predložených príjmov a upozornil, že niektoré rodiny sú na hrane pridelenia nájomného 
bytu. Ak by to boli sociálne byty, tak by podmienku pridelenia bytu nespĺňali. Spýtal sa, či sú 
medzi zoznamom riešení aj nájomcovia bezbariérových bytov, kde by boli iné podmienky.  
Mgr. Pňačeková odpovedala, že nájomcovia bezbariérových bytov majú zmluvu až do roku 
2022. Teraz sú riešení, len nájomcovia, ktorým uplynula 3 ročná doba nájmu.  

Mgr. Zábojník doplnil, že nájomníci by si chceli tieto byty odkúpiť. Prebehla diskusia k téme, 
že je to možné až po 30 rokoch, starostka dodala, že niektoré obce našli spôsob aj skoršieho 
odpredaja, len musia mať záujem úplne všetci nájomníci v bytovom dome. Starostka 
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informovala, že bola aj s pani Uhrovou na obhliadke po obci a v týchto bytových domoch je 
to veľmi zanedbané a neudržiavané, no nie je to len vina obce, ale aj nájomníkov, ktorí tam 
dlhodobo bývajú a nehľadia na správanie sa k majetku zodpovedne, neorganizujú brigády aby 
si to zveľadili. Všetko požadujú len od obce a obecný majetok devastujú a znečisťujú. 

Mgr. Zábojník sa spýtal na byt pána Juraja Obložinského, ktorému tam roky zateká, má 
plesnivé rohy a musí 4x ročne maľovať, okná a balkónové dvere mu vypadávajú. Bolo by to 
potrebné opraviť a doriešiť, lebo to nie je vhodné prostredie pre deti. 

Starostka poďakovala pánovi Čičovi za opravu detského ihriska na Myrtinej ulici. Na 
Vinohradskej ulici je tiež ihrisko zdevastované, 12 rokov sa o neho nikto nestaral, aj keď sa 
tam hrajú deti z obecných bytoviek. Aspoň raz za 2 roky si tam mohli zorganizovať brigádu a 
opraviť ho. 

Poslanci sa dohodli, že s rodinou Vaškových sa uzatvorí nájomná zmluva na 1 rok. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenia: 

Uznesenie č. 39/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 1-izbového bytu č. 1, na prízemí bytového domu na Beňadikovej 930/1 
v Ivanke pri Nitre Mgr. Petrovi Kulačovi a Natálii Bohumelovej na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 40/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
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s c h v a ľ u j e 

pridelenie 2-izbového bytu č. 4, na 1. poschodí bytového domu na Beňadikovej 930/1 
v Ivanke pri Nitre Nóre Szórádovej a Jánovi Szórádovi na základe ich žiadosti o opätovné 
pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 41/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 3-izbového bytu č. 5, na 1. poschodí bytového domu na Beňadikovej 930/1 
v Ivanke pri Nitre Imrichovi Guzmickému a Miroslave Guzmickej na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 42/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 
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pridelenie 3-izbového bytu č. 6, na 1.poschodí bytového domu na Beňadikovej 930/1 
v Ivanke pri Nitre Viere Vašekovej a Petrovi Vašekovi na základe ich žiadosti o opätovné 
pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 43/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 2-izbového bytu č. 7, na 2.poschodí bytového domu na Beňadikovej 930/1 
v Ivanke pri Nitre Kristíne Srnkovej a Henrichovi Srnkovi na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 44/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 
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pridelenie 2-izbového bytu č. 8, na 2.poschodí bytového domu na Beňadikovej 930/1 
v Ivanke pri Nitre Jozefíne Nemčekovej a Mgr.Ladislavovi Holečkovi na základe ich 
žiadosti o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 
30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 45/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 3-izbového bytu č. 9, na 2.poschodí bytového domu na Beňadikovej 930/1 
v Ivanke pri Nitre Máriovi Guzmickému a Erike Guzmickej na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 46/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 
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pridelenie 3-izbového bytu č. 10, na 2.poschodí bytového domu na Beňadikovej 930/1 
v Ivanke pri Nitre Stanislavovi Nosianovi a Jane Nosianovej na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 47/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 2-izbového bytu č. 11, na 2.poschodí bytového domu na Beňadikovej 930/1 
v Ivanke pri Nitre Rastislavovi Jurigovi a Alene Kuzmickej na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 48/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 
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pridelenie 2-izbového bytu č. 12, na 3.poschodí bytového domu na Beňadikovej 930/1 
v Ivanke pri Nitre Silvii Antalovej na základe jej žiadosti o opätovné pridelenie obecného 
nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 49/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 3-izbového bytu č. 13, na 3.poschodí bytového domu na Beňadikovej 930/1 
v Ivanke pri Nitre Terézii Guzmickej a Máriovi Guzmickému na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 50/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 
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pridelenie 3-izbového bytu č. 14, na 3.poschodí bytového domu na Beňadikovej 930/1 
v Ivanke pri Nitre Jozefovi Kuzmickému a Kataríne Kuzmickej na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 51/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 2-izbového bytu č. 15, na 3.poschodí bytového domu na Beňadikovej 930/1 
v Ivanke pri Nitre Petrovi Dávidovi a Kataríne Dávidovej na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 52/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 
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pridelenie 3-izbového bytu č. 17, na 4.poschodí bytového domu na Beňadikovej 930/1 
v Ivanke pri Nitre Ivete Kunčíkovej a Jaroslavovi Kunčíkovi na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 53/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 3-izbového bytu č. 18, na 4.poschodí bytového domu na Beňadikovej 930/1 
v Ivanke pri Nitre Petre Karasovej na základe jej žiadosti o opätovné pridelenie obecného 
nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Mgr. Zábojník sa spýtal, či platobnú schopnosť bude schvaľovať Službyt a posielať im 
upomienky. 

Starostka odpovedala, že to budú sledovať.  

Službyt sa vyjadril, že takú platobnú disciplínu nájomcov má málokto, v porovnaní s mestom 
Nitra sme na tom výborne. 

Prebehla diskusia k téme. 
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Uznesenie č. 54/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 2-izbového bytu č. 19, na 4.poschodí bytového domu na Beňadikovej 930/1 
v Ivanke pri Nitre Jaroslavovi Vaškovi a Žanete Vaškovej na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2020. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 55/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 1-izbového bytu č. 20, na prízemí bytového domu na Vinohradskej 931/1 
v Ivanke pri Nitre Oľge Sklenkovej na základe jej žiadosti o opätovné pridelenie obecného 
nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
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Mgr. Pňačeková upozornila, že Ing. Opoldovej sa bude prideľovať byt až od 1.8.2019 a malo 
sa to aj neskôr prideľovať, ale osobne nás požiadala, či by nebolo možné ho prideliť skôr, 
lebo v tom letnom období má termín pôrodu a nebude mať čas na takéto úradné záležitosti. 

Poslanci akceptovali požiadavku Ing. Opoldovej a popriali jej šťastný pôrod a pevné zdravie 
matke aj dieťatku. 

Uznesenie č. 56/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 2-izbového bytu č. 23, na 1. poschodí bytového domu na Vinohradskej 931/1 
v Ivanke pri Nitre Ing. Zuzane Opoldovej a Ondrejovi Vlhovi na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.08.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 57/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 3-izbového bytu č. 24, na 1. poschodí bytového domu na Vinohradskej 931/1 
v Ivanke pri Nitre Jozefovi Janovičovi na základe jeho žiadosti o opätovné pridelenie 
obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 
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Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 58/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 3-izbového bytu č. 25, na 1. poschodí bytového domu na Vinohradskej 931/1 
v Ivanke pri Nitre Romanovi Vrábelovi a Zuzane Kóšovej na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 59/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 3-izbového bytu č. 26, na 1. poschodí bytového domu na Vinohradskej 931/1 
v Ivanke pri Nitre Klaudii Pagáčovej na základe jej žiadosti o opätovné pridelenie obecného 
nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 
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Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 60/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 3-izbového bytu č. 27, na 2. poschodí bytového domu na Vinohradskej 931/1 
v Ivanke pri Nitre Pavlovi Königovi na základe jeho žiadosti o opätovné pridelenie obecného 
nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 61/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 3-izbového bytu č. 29, na 2. poschodí bytového domu na Vinohradskej 931/1 
v Ivanke pri Nitre Jaroslavovi Hrnčárovi a Martine Hrnčárovej na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 
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Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 62/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 2-izbového bytu č. 30, na 2. poschodí bytového domu na Vinohradskej 931/1 
v Ivanke pri Nitre Alene Lajdovej na základe jej žiadosti o opätovné pridelenie obecného 
nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 63/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 2-izbového bytu č. 31, na 3. poschodí bytového domu na Vinohradskej 931/1 
v Ivanke pri Nitre Michaele Kopeckej a Andrejovi Bukvovi na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 
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Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 64/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 3-izbového bytu č. 32, na 3. poschodí bytového domu na Vinohradskej 931/1 
v Ivanke pri Nitre Adriane Vrábelovej a Štefanovi Vrábelovi na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 65/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 3-izbového bytu č. 33, na 3. poschodí bytového domu na Vinohradskej 931/1 
v Ivanke pri Nitre Slávke Zelovičovej a Miroslavovi Zelovičovi na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 
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Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 66/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 2-izbového bytu č. 34, na 3. poschodí bytového domu na Vinohradskej 931/1 
v Ivanke pri Nitre Ivanovi Chňapekovi a Stanislave Chňapekovej na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 67/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 2-izbového bytu č. 35, na 4. poschodí bytového domu na Vinohradskej 931/1 
v Ivanke pri Nitre Kataríne Srňánkovej a Miroslavovi Srňánkovi na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 



 

21 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 68/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

pridelenie 2-izbového bytu č. 38, na 4. poschodí bytového domu na Vinohradskej 931/1 
v Ivanke pri Nitre Jurajovi Obložinskému a Jane Obložinskej na základe ich žiadosti 
o opätovné pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2022. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Ing. Zaťko požiadal o predloženie návrhu zmluvy, chcel by vidieť či obsahuje všetky 
náležitosti. Mal by sa urobiť prepočet nájomného podľa obstarávacej ceny. Všetky nájomné 
zmluvy by sa mali zverejniť na stránke obce. 

Prebehla diskusia k téme. Od Službytu vyžiadame návrh zmluvy a predloží sa poslancom. 

Je potrebné nastaviť kontrolný mechanizmus na neplatičov a aj tých, ktorých príjem hraničí  
s maximálne možne povoleným príjmom. 

 

5. Rozpočtové opatrenia 

Starostka oboznámila prítomných o pripravenom rozpočtovom opatrení. Išlo o vypracovanie 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zdravotného strediska. Boli predložené 3 cenové 
ponuky. V sume 14.760,- bola víťazná ponuka. V rozpočte sme mali naplánovanú spoluúčasť 
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na tento projekt, ale keďže sa bude realizovať až budúci rok, tak môžeme tieto peniaze použiť 
a po schválení dotácie si môžeme cenu za projektovú dokumentáciu refundovať z projektu. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie z OZ: 

Uznesenie č. 69/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

rozpočtové opatrenia č. 2 Presun v rámci kapitálových výdavkov 
Názov položky Kód 

programu 
Ekonomická 
klasifikácia 

schválený zvýšený znížený Upravený 
po zmene 

Projektová 
dokument.-
rekonštrukcia 
Zdrav.stred. 

007.01 716 0,00 14.760,00 0,00 14.760,00 

Rekonštrukcia 
budovy zdrav. 
strediska 

007.01 717002 40.000,00 0,00 14.760,00 25.240,00 

   40.000,00 14.760,00 14.760,00 40.000,00 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

6. Správa z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce 

Hlavný kontrolór obce vysvetlil správu hlavného kontrolóra o poskytovaní dotácií, je zistené 
porušenie finančnej disciplíny najmä u Telovýchovnej jednoty, ktorý by mal 5.857,85€ vrátiť 
(išlo najmä o sústredenie v Bojniciach – doklad nebol sále predložený, tiež tam boli 
nezdokladované odmeny rozhodcom a hráčom a preplatenie reklamnej potlače sponzora, čo 
nebolo v účelu predmetu zmluvy predložené). Nezúčtovali to ani v riadnom termíne.  
U ostatných sú to len drobné nedostatky, ktoré sa prediskutovali so zodpovedným 
pracovníkom a budú už dodržiavané. 
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Prebehla diskusia k téme. 

Ing. Zelenaj doplnil, že už dva roky majú dostávať podporu z Ministerstva školstva a pri tom 
je potrebné viesť presnú evidenciu. 

Stanislav Kurek doplnil, že teraz sú tam úplne noví členovia a funkcionári a nie je fér teraz 
požadovať vrátenie takej sumy, keď s tým nič nemali. Starostka sa priklonila k tomuto 
názoru, že toto vedenie tie peniaze nemalo v rukách. Bývalý starosta to mal riadne zúčtovať. 

Prebehla diskusia k téme. 

 

7. Rôzne 

Starostka navrhla doplnenie do Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva členku Mgr. 
Mariannu Szabóovú, ktorá pracuje na sociálnom odbore NSK. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 70/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

doplnenie člena do Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva: 

Mgr. Marianna Szabóová. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Starostka informovala prítomných o predloženom Dodatku č.12 k zmluve o službách vo 
verejnom záujme zo dňa 6.3.2007 v znení dodatkov č. 1-11 v mestskej autobusovej doprave 
vykonávanej autobusmi. 
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Oznámila, že sa podarilo uhradiť ďalšiu splátku z minulého roku. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 71/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 

DODATOK č. 12 k Zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa 06.03.2007 v znení 
dodatkov č. 1 - 11 v mestskej autobusovej doprave vykonávanej autobusmi.  

Zmluvné strany: Obec Ivanka pri Nitre ako objednávateľ a ARRIVA NITRA a.s., ako 
dopravca, podľa čl. V. bod 5 Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej autobusovej 
doprave vykonávanej autobusmi. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Žiadosti od občanov:  

• žiadosť pani Lucii Poláčkovej o prenájom priestoru v športovom areáli TJ, ide o 
10m2, kde osadí svoj stánok. Výška nájomného je na Vás. Bude tam namontovaný 
podružný samostatný merač  
v rámci rekonštrukcie elektrických rozvodov v TJ a bude sa jej refakturovať 
spotrebovaná elektrina. 

Plánuje tam prevádzkovať bufet v čase od 11:00 hod. do 22:00 hod. 

Ing. Zaťko požiadal o predloženie zásad hospodárenia obce, aby to bolo v súlade.  

Prebehla diskusia k téme so záverom, že by sa mali prepracovať aktuálne zásady 
hospodárenia obce. 
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Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 72/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a. s c h v a ľ u j e 

prenájom časti pozemku o výmere 10 m2 z parcely KN-C 587/1, ostatná plocha (celková 
výmera 7981 m2) v k.u. Ivanka pri Nitre, evidovaného na liste vlastníctva č. 1183 pani Lucii 
Poláčkovej, so sídlom Krakovská 78, 951 12 Ivanka pri Nitre.  

b. u k l a d á 

Obecnému úradu uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa predloženého návrhu od 1.4.2019 na dobu 
neurčitú, suma prenájmu: 30,-€ mesačne plus refakturácia energií. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

• Starostka obce informovala o opätovnej žiadosti pani Kováčovej, ktorá je v riešení už 
dlhodobo a stále sa to v riešení. Predchádzajúce uznesenia sa už zrušili. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 73/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 



 

26 

prevod majetku obce Ivanka pri Nitre v katastrálnom území Ivanka pri Nitre,  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9 a, ods. 8, písm. b) a písm. e) 
zákona č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to odpredajom časti 
novovytvorených parciel, registra KN „E“:  

• parcela č. 1901, diel č. 4 vo výmere 111 m2, 
• parcela č. 1900/1, diel č. 5 vo výmere 79 m2, 
• parcela č. 1900/2, diel č. 6 vo výmere 58 m2, 
• parcela č. 1900/1, diel č. 7 vo výmere 3 m2, 

ktoré vznikli odčlenením z parcely č. 428 registra „E“, k.ú. Ivanka pri Nitre vedenej na liste 
vlastníctva Obce Ivanka pri Nitre, č. 2125 na základe predloženého geometrického plánu  
č. 43/2005, vypracovaného 10.05.2005 geodetickou kanceláriou Geomond, Bc. Zuzana 
Volfová, Nové Sady č. 42, overený autorizovaným geodetom Ing. Štefanom Kellnerom, 
registračné číslo 591 z 11.05.2005 a to v prospech Aleny Kováčovej, rod. Habrmanovej 
a Štefana Kováča, rod. Kováč, trvale bytom Ivanka pri Nitre, Horná 357/36 v hodnote 1,-€/m2 
(čo predstavuje sumu 250,-€). 

Obec Ivanka pri Nitre uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetné nehnuteľnosti 
z dôvodu, že uvedené pozemky sa už viac ako 40 rokov nachádzajú v rámci oplotenia 
záujemcov, na ktorom stojí rodinný dom a drobné stavby vo vlastníctve žiadateľa. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

• Mgr. Martina Pňačeková požiadala o odsúhlasenie zmluvy o poskytovaní 
opatrovateľskej služby pre pani Katerinkovú. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 74/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

s c h v a ľ u j e 
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Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby – terénnej uzatvorenú 
v zmysle §74 a §80 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách s p. 
Valériou Katerinkovou. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

• Mgr. Martina Pňačeková pripomenula poslancom, že na začiatku zastupiteľstva 
navrhovali zmenu limitu pre starostku obce pre vykonanie úprav v rámci rozpočtu 
a presun medzi položkami bez navýšenia rozpočtu. 

Stanislav Kurek navrhol upraviť sumu na 5.000,- €, Ing. Zelenaj sumu 4.000-€. 

Prebehla diskusia k téme. Poslanci sa dohodli na sume 5.000,- € na presun medzi 
položkami bez navýšenia rozpočtu. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 75/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

u r č u j e 

limit pre starostku obce pre vykonanie úprav v rámci rozpočtu a presun medzi položkami bez 
navýšenia rozpočtu na výšku 5.000,-€. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
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• Poslanci sa dohodli, na prijatí uznesenia o tom, aby Obytný súbor Mlyn predložil 
systémové riešenie na odstránenie odvádzania prebytočnej vody do obecnej 
kanalizácie do 2 mesiacov – t.j. do 31.5.2019. V prípade, že to nevyriešia, postúpi sa 
to na konanie odboru životného prostredia. 

Prebehla diskusia k téme. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 76/05/2019 - OZ 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 27. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

u k l a d á 

obecnému úradu, aby požiadal správcu Obytného súboru Mlyn o predloženie systémového 
riešenia Obytného súboru Mlyn na odstránenie odvádzania prebytočnej vody do obecnej 
kanalizácie do 2 mesiacov – t.j. 31.5.2019. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Anton 

Zelenaj PhD., Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

• Starostka požiadala pána Rónaya z firmy Lega o predloženie plánovaného projektu 
výstavby rodinných domov na Mojmírovskej ulici. Ide o investičný projekt 
„Domčeky“ s plánovanou výstavbou 51 bytov.  

V minulosti už stavali v obci Koniarovce a Lipová. Chceli by o všetkých plánoch 
oboznámiť okolitých obyvateľov, poslancov a verejnosť, aby nevznikali 
dezinformácie. Porozprával o etapách výstavby a tipoch stavieb, ktoré tam budú. Po 
výstavbe bude vysadená zeleň, aby tam mali všetci súkromie a nebol prípadný hluk. 

Z rokovania OZ odišiel Ing. Anton Zlenaj o 19:31 hod. 

Pani Uhrová povedala, že už boli na úrade dotknutí občania zo susedstva so 
sťažnosťami a obavami o tejto výstavbe, ale pán Rónay to všetko riadne vysvetlil. 

Poslanci diskutovali s pánom Rónayom o plánovanej výstavbe. Budú to domy-byty na 
predaj. Vybudujú sa všetky siete, komunikácie, ktoré sa potom odovzdajú obci. 
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Zámer projektu nechal pán Rónay k nahliadnutiu na obecnom úrade. 

8. Diskusia 

Starostka informovala o: 

• plánovanej svätej omši za dobré fungovanie obce Ivanka pri Nitre sa uskutoční 
17.5.2019 o 18:30 hod. 

• oprave sobášnej miestnosti (sponzorsky firmou Transeco) a zadnej miestnosti 
kultúrneho domu, ktorá bude slúžiť pre spoločenské organizácie a združenia.  

• plánovanej rekonštrukcii dolných kancelárií, kde sa pokladňa s matrikou vymenia a 
dolu sa presunie aj podateľňa a správa daní, aby boli všetky veci k dispozícii 
občanom. 

• plánoch zamurovať druhé dvere do kuchyne a urobiť tam výdajné okienko, nakoľko 
sme sa pri obecnej zabíjačke a účasti cca 600 občanov presvedčili, že to nie je možné 
vydávať priamo cez jedny dvere kuchyne. 

• plánovanej akcii vystúpenie súdnej show v kultúrnom dome. Oslovila nás naša 
rodáčka pani Buršáková. 

• plánovanom 2. kolo brigády v parku v apríli (ku koncu apríla – po veľkej noci). 
• vykonanej kontrole u rodiny Horváthových v Gergeľovej, kde sa opakovane vyskytli 

požiare automobilov. Požiar vyšetruje polícia. Nebolo zistené porušenie stavebného 
zákona, požiadali o zmenu užívania stavby, preukázateľne tam nebolo vidieť, žiadne 
zariadenia na servis automobilov. 

• návšteve pani Sýkorovej, príbuznej zakladateľa modranskej keramiky pána Imricha 
Kóňu, ktorý pochádzal z našej obce. Ide o dom vedľa predajne pána Belana. Pani 
Sýková žiadala o umiestnenie pamätnej tabule, prípadne realizácie pamätnej izby, kde 
by boli niektoré výrobky z jeho dielne vystavené. Pani chcela dodatočne odkúpiť jeho 
rodný dom, ale ten už začal nový majiteľ - pán Belan búrať a vypratávať. Prebehla 
diskusia k téme. 

Pán Kurek navrhol, aby sa oslovil pán Raučina, kvôli kontrole a oprave regulácie plynového 
kúrenia v kultúrnom dome. 

9. Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila 5. zasadnutie obecného 
zastupiteľstva o 20:17 hod. 

 

V Ivanke pri Nitre, dňa 28.03.2019      Ing. Jana Maršálková 

  starostka obce 

Overovatelia zápisnice:  

Stanislav Kurek  ….................................. 

Ing. Alena Čičová  ….................................. 
 


