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ZÁPISNICA 

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa  
19. júna 2019 o 17:00 hod. v kancelárii starostky obce na obecnom úrade  

v Ivanke pri Nitre 
___________________________________________________________________________ 

1) Otvorenie a schválenie programu rokovania 

Starostka obce privítala všetkých prítomných na 8. zasadnutí OZ v Ivanke pri Nitre, ktoré sa 
konalo 19. júna 2019 v kancelárii starostky obce na obecnom úrade v Ivanke pri Nitre ako 
mimoriadne zasadnutie OZ.  

Prítomných, aj podľa prezenčnej listiny bolo 7 z 9 poslancov OZ. Z rokovania sa 
ospravedlnili: Mgr. Marta Horníková a Ing. Anton Zaťko.  

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. Spolufinancovanie projektu k výzve číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra SR 

4. Záver 

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

Ing. Alena Čičová navrhla doplnenie bodu  

č. 4. Prerokovanie Nájomnej zmluvy s Poľnohospodárskym družstvom Ivanka pri Nitre.  

Žiadala, aby bol samostatným bodom rokovania. Záver bude potom bodom č. 5. 

 

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

Starostka navrhla do návrhovej komisie: Ing. Alenu Čičovú a Mgr. Alenu Černíkovú a za 
overovateľov zápisnice: Máriu Balážovú a Mgr.Stanislava Zábojníka. Za zapisovateľku 
z rokovania určila Mgr. Martinu Pňačekovú. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenia:  

Uznesenie č. 87/08/2019 – OZ  
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z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa  
19. júna 2019 o 17:00 hod. v kancelárii starostky obce na obecnom úrade v Ivanke pri 

Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a. schvaľuje: 

program 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

s pripomienkou poslankyne Ing. Aleny Čičovej o doplnenie bodu 4) Prerokovanie 
Nájomnej zmluvy s Poľnohospodárskym družstvom Ivanka pri Nitre. 

b. konštatuje  

že rokovania OZ sa z celkového počtu poslancov 9 sa zúčastňuje 7 poslancov čím je 
rokovanie uznášania schopné. Z rokovania sa ospravedlnili: Ing. Anton Zaťko a Mgr. 
Marta Horníková. 

Hlasovanie: 

Za (7 zo 7) prítomných poslancov OZ: 7 (Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Stanislav Zábojník, 

Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, Stanislav 

Kurek ) 

Proti: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto  

 

Uznesenie č. 88/08/2019 – OZ  

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa  
19. júna 2019 o 17:00 hod. v kancelárii starostky obce na obecnom úrade v Ivanke pri 

Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a. schvaľuje: 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková 

overovateľov zápisnice v zložení: Mária Balážová a Mgr. Stanislav Zábojník 

b. berie na vedomie 

menovanie zapisovateľa rokovania: Mgr. Martina Pňačeková 

Hlasovanie: 
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Za (7 zo 7) prítomných poslancov OZ: 7 (Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Stanislav Zábojník, 

Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, Stanislav 

Kurek ) 

Proti: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto  

 

3) Spolufinancovanie projektu k výzve číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra SR 

Starostka objasnila požiadavku Dobrovoľného hasičského zboru o realizáciu takéhoto 
projektu, ktorý mal byť predložený už v minulosti, ale nestalo sa tak. Obdržali sme aj návrh 
zmluvy o prenájme priestorov garáže – hasičskej zbrojnice od Poľnohospodárskeho družstva. 

Požiadali sme o pomoc pri príprave projektu agentúru, ktorá nám zastrešuje aj projekt 
rekonštrukcie zdravotného strediska, pre krátkosť času a termín odovzdania projektu, je 
potrebné dnes prijať uznesenie o prerokovaní návrhu na podanie žiadosti o dotáciu zo 
štátneho rozpočtu na projekt: „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Ivanka pri Nitre“, 
vypracovaní projektu, výške nákladov na rekonštrukciu, schválenie spolufinancovania  
a podanie žiadosti o dotáciu a úhrade prípadných neoprávnených nákladov. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 89/08/2019 – OZ  

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa  
19. júna 2019 o 17:00 hod. v kancelárii starostky obce na obecnom úrade v Ivanke pri 

Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a. prerokovalo návrh na podanie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu na projekt 
„Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Ivanka pri Nitre“ a konštatuje, že: 

• je vypracovaný projekt na rekonštrukciu objektu hasičskej zbrojnice, na ktorú je 
možné požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu. 

• celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú 30 895,54 EUR, z ktorých 5% 
spolufinancovanie z vlastných zdrojov obce predstavuje 1 544,78 EUR. 

b. schvaľuje 

• podanie žiadosti o dotáciu na projekt „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci 
Ivanka pri Nitre“, Výzva číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
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Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pričom ciele projektu sú v súlade s  platným 
programom rozvoja obce. 

• súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5%  
z celkových oprávnených výdavkov. 

• súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu 
predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými 
oprávnenými výdavkami projektu. 

Hlasovanie: 

Za (7 zo 7) prítomných poslancov OZ: 7 (Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Stanislav Zábojník, 

Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, Stanislav 

Kurek ) 

Proti: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto  

 

4) Prerokovanie Nájomnej zmluvy s Poľnohospodárskym družstvom Ivanka pri Nitre.  

Starostka infomovala o predloženej nájomnej zmluve uzatvorenej medzi prenajímateľom: 
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre a nájomcom: Obec Ivanka pri Nitre o prenájme 
priestorov – garáž č. 4 zapísaná na LV 1184 p.č. 1839 o rozlohe 120 m2, a skladu zapísaného 
na LV 1184 p.č. 1840 súpisné číslo 1026 o rozlohe 396 m2, zmluva sa uzatvára na dobu 
neurčitú, minimálne do 1.6.2034. 

Ing. Čičová pripomienkovala, aby tá zmluva nebola bezodplatne, ale za minimálnu sumu, aby 
to nebolo napadnuteľné a možné viesť účtovníctvo. 

Prebehla diskusia k téme. 

V rámci projektu sa vyrieši zateplenie budovy, výmena hlavných brán, okien, elektrických 
rozvodov, aby bola technika k dispozícii aj v zimných mesiacoch a nemuseli ich na celé 
zimné obdobie zazimovať. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 90/08/2019 – OZ  

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa  
19. júna 2019 o 17:00 hod. v kancelárii starostky obce na obecnom úrade v Ivanke pri 

Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
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schvaľuje 

Nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi prenajímateľom: Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri 
Nitre a nájomcom: Obec Ivanka pri Nitre o prenájme priestorov – garáž č. 4 zapísaná na LV 
1184 p.č. 1839 o rozlohe 120 m2, a skladu zapísaného na LV 1184 p.č. 1840 súpisné číslo 
1026 o rozlohe 396 m2, zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, minimálne do 1.6.2034. 

Hlasovanie: 

Za (7 zo 7) prítomných poslancov OZ: 7 (Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Stanislav Zábojník, 

Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, Stanislav 

Kurek ) 

Proti: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto  

 

4) Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila 8. zasadnutie obecného 
zastupiteľstva o 17:32 hod.. 

 

 

 

V Ivanke pri Nitre, dňa 20.06.2019      Ing. Jana Maršálková 

  starostka obce 

 

Overovatelia zápisnice:  

Mária Balážová   ….................................. 

Mgr. Stanislav Zábojník  ….................................. 

 
 


