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ZÁPISNICA  

 

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa  
29. mája 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

___________________________________________________________________________ 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

Starostka obce privítala poslancov a prítomných na 7.zasadnutí OZ, ktoré sa konalo v stredu 
29.5.2019 o 17,00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre.  

Prítomných bolo z celkového počtu 8 poslancov. Z rokovania sa ospravedlnil pán Stanislav 
Kurek. 

Starostka obce prečítala program, podľa ktorého sa bude 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. Návrh kúpnej zmluvy medzi Obcou Ivanka pri Nitre a Krásne lúky s.r.o. 
5. Pridelenie nájomného bytu v bytovom dome v Ivanke pri Nitre 
6. Správy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver 

K programu nemal nikto doplňujúce otázky a pripomienky na zmenu programu.  

 

Uznesenie č. 80/07/2019 – OZ  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa  
29. mája 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) schvaľuje: 

program 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

bez pripomienok 

b) konštatuje  
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že rokovania OZ sa z celkového počtu poslancov 9 sa zúčastňuje 8 poslancov čím je 
rokovanie uznášania schopné. Z rokovania sa ospravedlnil Stanislav Kurek. 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: 8 (Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Mgr. 
Stanislav Zábojník, Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová, Mária Balážová, Mgr. 
Marta Horníková, Ing. Alena Čičová) 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

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

Starostka obce určila do návrhovej komisie: Mgr. Stanislava Zábojníka a Máriu Balážovú, za 

overovateľov zápisnice navrhla: Mgr. Martu Horníkovú a Ing. Alenu Čičovú. Za zapisovateľa 
rokovania určila Mgr. Martinu Pňačekovú. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 81/07/2019 – OZ  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa  
29. mája 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) schvaľuje: 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Stanislav Zábojník a Mária Balážová 

overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Marta Horníková a Ing. Alena Čičová 

b) berie na vedomie 

menovanie zapisovateľa rokovania: Mgr. Martina Pňačeková 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: 8 (Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Mgr. 
Stanislav Zábojník, Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová, Mária Balážová, Mgr. 
Marta Horníková, Ing. Alena Čičová) 

Proti: nikto 
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Zdržal sa hlasovania: nikto  

 

3) Informácie starostky obce 

Starostka informovala prítomných o uskutočnených akciách:  

• II.kolo brigády v obecnom parku. Poďakovala všetkým zúčastneným občanom, firme 
PS Bau a tímu hráčov stolného tenisu. Popri tom sa upratal aj cintorín a dokončila sa 
aj oprava oplotenia parku. 

• Stavanie mája – aj napriek zlému počasiu prišlo mnoho ľudí a bola dobrá zábava s 
dobrým programom detí zo škôlky, školy, súboru Ivančanka a kapela Fenix tiež do 
večera hrala pre zábavu ostatných. Poďakovala dobrovoľnému hasičskému zboru. 
Mali sme veľkú účasť oproti minulým rokom. 

• Deň matiek – organizovala Základná škola v spolupráci s Materskou školou. Tiež tu 
bol plný kultúrny dom, mamičky sa tešili z vystúpenia svojich ratolestí. 

• Spoločná sv.omša za našu obec – zúčastnili sa zamestnanci a poslanci OZ. Po sv.omši 
sme mali spoločnú večeru s pánom farárom a pátrom Štefanom.  

• Hviezdna súdna show – navštívili nás aktéri Súdnej siene, účinkujúci nám 
porozprávali zážitky, zaspievali nám, bolo to milé posedenie, na záver autogramiáda a 
fotenie. 

Ďalej pripravujeme akciu k Medzinárodnému dňu detí, ktorá má byť v sobotu 1.6.2019 od 
13:00 hod. v obecnom parku. Pripravuje ju kultúrna komisia, snáď aj počasie bude priať  
a všetko dobre dopadne. 

Ďalej informovala o projektoch a žiadostiach o dotácie:  

• Modernizácia zdravotného strediska – v pondelok sme ju zdarne odoslali, teraz 
prebieha jej kontrola, budeme čakať na prípadné žiadosti o doplnenie žiadosti. 
Podpísali sme partnerskú dohodu s lekármi. 

• Dotácia z úradu vlády na vybudovanie certifikovaného detského ihriska v parku vo 
výške 8000,-€ 

• Dotácia z úradu vlády na výmenu povrchu na multifunkčnom ihrisku v parku vo výške 
10000,-€ 

• Dotácia z úradu vlády na športové potreby vo výške 3500,-€ 
• Dotácia z nadácie SPP na úpravu povrchu pred kultúrnym domom vo výške 8000,-€ 
• Dotácia z VUC na kultúru vo výške 1600,-€ 
• Dotácia z VUC na šport vo výške 1300,-€ 
• Dotácia z VUC na cestovný ruch vo výške 700,-€ 

Starostka poďakovala pani Belanovej, ktorá nám poskytla kvety na výsadbu na okná 
obecného úradu. Ďalej pani Uhrovej, ktorá sa postarala o výsadbu. Tiež poďakovala firme 
Záhrada a doplnky, ktorá nám podarovala 3 lavičky pri kultúrny dom.  

Najbližšie nás čaká vyúčtovanie dotácie COOP Jednoty – cyklotrasy v materskej škole. 

V obci prebehol zber veľkoobjemového odpadu do VOO kontajnerov. Určite ste videli aj 
fotografie na obecnom fb. Ľudia sú k tomuto úplne ľahostajní, v pondelok sme museli 10 



 

4 

vlečiek odpadu poodvážať na zberové miesto. Vzhľadom na tento výsledok, to na jeseň 
urobíme tak, že dáme kontajnery doviezť len na zberové miesto a tam sa to bude riadne triediť 
a strážiť. 

Na zbernom mieste robí teraz 3x do týždňa pán Varga, nakoľko pán Guzmický už nezvládol 
tých občanov, ktorí mu tam mimo otváracích hodín navozili odpad a už ho potom nebolo kde 
dávať. 

Zberné miesto je teraz upratané a je tam poriadok. 

Objednali sme kontajnery na bio-odpad na cintoríny a pri obecnú bytovku. Sú tam umiestnené 
len týždeň a občania tam aj napriek zrejmému oznamu dávajú hocičo, len nie bio-odpad.  

Najväčší problém je problém so psami v obci, minulý týždeň sme riešili 5 zanedbaných psov, 
ktorí patria rodine Jasníkových a celý deň behali okolo Jednoty a parku, ďalšieho 
čokoládového labradora sme mali tu na úrade a cez víkend znova ďalších dvoch vlčiakov 
 a jedného labradora na zberovom dvore. Veľký problém máme na obecných bytovkách, kde 
im boli zakúpené kontajnery na exkrementy, ktoré si dodnes nenamontovali. Psíčkari sa tam 
bezohľadne správajú k ostatným nájomníkom a návštevníkom cintorína a blízkeho detského 
ihriska. 

V súvislosti s bytovkami sme museli zabezpečiť merače na TUV a SUV a podružný merač 
elektriny – investícia vo výške 3000,-€, na povinnosť zabezpečiť ich nás upozornil Službyt, 
aby sme nedostali pokutu. 

Ďalším problémom sú dažde, už našťastie nie v Luku, ale na prečerpávačke v Gergelovej, kde 
firma odčerpávala čistú vodu, ktorá tam pretekala zo striech, zvodov, rín... Už sme dali 
vypracovať cenové ponuky, aby sme zistili, ktoré domy sú napojené na obecnú kanalizáciu. 

Znečisťovanie parku a poškodzovanie nového plotu, ktorý sme len nedávno urobili. Brána je 
zamknutá a vedľa plot je už zničený. Cez deň je tam rovnaká partia, ktorá tam celé dni popíja 
a fajčí a ohorky zahadzuje naokolo. Starostka požiadala obecné siete o pomoc a prisľúbili, že 
nám sponzorsky nejaké kamery pomôžu zabezpečiť. Tiež ich budeme musieť dať aj na 
lukovský cintorín a detské ihrisko pri bytovkách, nakoľko sme tam boli pozrieť našich koscov 
a boli sme zhrozené, keď sme videli, čo sa tam deje. Kontaktovali sme aj políciu a oni 
povedali, že majú na starosti 7 obcí 2 policajti a nemôžu nám pomôcť. Požiadala som 
 aj strážnu službu o cenovú ponuku na stráženie inkriminovaných častí.  

Aj oplotenie na cintoríne v Luku vyzerá zúfalo a od ihriska je zničené úplne. 

Každý týždeň nás kontaktujú občania z Konopárenskej ulice o katastrofálnej situácii na tejto 
ulici. Firma PS Bau vybavila na správe ciest 165 ton asfaltu, ktorý je zložený v areáli 
družstva. Počká sa na priaznivé počasie aby sa táto ulica urobila. Nie je možné ju vybudovať 
úplne, nakoľko taký rozpočet nemáme, ale týmto frézovaným asfaltom by sa to dalo 
zabezpečiť v sume okolo 10000,-€. 

Oprava schodov a priestoru pred bufetom v parku, na predchádzajúcom zasadnutí som vás 
informovala o ponuke spoločnosti Krásne lúky, ako to bude prebiehať a sú ochotní 
spolufinancovať túto rekonštrukciu. 
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Územný plán – Ing. Csanda zapracoval pripomienky, pošle nám dokument a dohodneme si 
termín stretnutia. 

 

4) Návrh kúpnej zmluvy medzi Obcou Ivanka pri Nitre a Krásne lúky s.r.o. 

Starostka informovala o návrhu kúpnej zmluvy medzi Obcou Ivanka pri Nitre a Krásne lúky 
s.r.o.. Poslancom boli poslané všetky materiály týkajúce sa tejto zmluvy, dokonca aj faktúry  
a certifikáty od detského a workoutového ihriska. 

Požiadala o vysvetlenie zmluvy pána Švejdu. 

Mgr. Horníková sa spýtala na detské ihrisko, či sa ešte bude dokončovať, lebo to vyzerá ako 
keby to tam sadlo. 

Prebehla diskusia k téme. 

Pán Švejda uviedol, že sú tam vsakovacie kanály, tak tam nemá čo už sadať, ešte sa dosype 
dopadová plocha na ihrisko. 

Pán Švéci sa spýtal, či by sa na to nemohol napojiť aj most cez rieku a zrekonštruovať ho. 

Pán Švejda mu odpovedal, že žiadali Povodie váhu o povolenie opraviť ten most,  
ale nedostali ho.  

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 82/07/2019 – OZ  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa  
29. mája 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje  

Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim: Krásne lúky s.r.o. a kupujúcim obec Ivanka 
pri Nitre. 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností uvedených v bode 1., Inžinierskych 
stavieb vrátane ich súčasti uvedených v bode 2. a Oddychovej zóny uvedených v bode 3.: 

1. Nehnuteľností 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovných Nehnuteľností, nachádzajúcich sa v 
katastrálnom území Ivanka pri Nitre, obec Ivanka pri Nitre, okres Nitra, vedené na liste 
vlastníctva č. 1081 ako pozemky registra „C“ evidované na katastrálnej mapy, a to: 

(a) parc.č. 92/2, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere: 855 m2, 
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(b) parc.č. 92/3, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere: 35 m2; 

(c) parc.č. 93/47, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 117 m2; 

(d) parc.č. 93/59, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 87 m2; 

(e) parc.č. 86/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 1930 m2; 

(f) parc.č. 86/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 2947 m2; 

(g) parc.č. 86/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 1595 m2; 

(h) parc.č. 86/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 62 m2; 

(i) parc.č. 93/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 11599 m2; 

(j) parc.č. 93/166, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 18 m2; 

(k) parc.č. 93/169, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 197 m2, 

(l) parc.č. 93/171, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 21 m2, 

(m) parc.č. 93/175, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 238 m2, 

(n) parc.č. 93/176, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 1 m2, 

(o) parc.č. 93/177, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 63 m2, 

(p) parc.č. 93/180, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 115 m2, 

(q) parc.č. 93/181, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 3 m2, 

(r) parc.č. 93/182, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 3 m2. 

(s) parc.č. 93/183, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 3 m2. 

(t) parc.č. 93/184, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 138 m2. 

(u) parc.č. 93/185, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 113 m2. 

(v) parc.č. 93/186, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 32 m2, 

(w) parc.č. 93/187, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 3 m2, 

(x) parc.č. 93/188, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 2 m2, 

(y) parc.č. 93/189, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 239 m2, 

(z) parc.č. 93/193, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 14 m2 
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(aa) parc.č. 93/194, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 11 m2. 

2. Inžinierske stavby 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovných Inžinierskych stavieb nachádzajúcich sa 
v k. u. Ivanka pri Nitre a to: 

(a) SO 001 Terénne úpravy; ktorej užívanie bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím číslo: 
SP 509/2018/2019-004-Uh, vydaným príslušným stavebným úradom Obec Ivanka pri Nitre 
dňa 24. 1. 2019, právoplatné 11.02.2019; 

(b) Stavby „IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre – 102 RD + IS + prístupová komunikácia“ v 
rozsahu nasledovných stavebných objektov: 

SO 002 Sadové úpravy; 

SO 003 Terénne úpravy; 

SO 501 Verejný plynovod; 

SO 502 Plynovodné prípojky; 

SO 503 Verejné osvetlenie; 

ktorých užívanie bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím číslo: SP 519/2018/2019-004-Uh, 
vydaným príslušným stavebným úradom Obec Ivanka pri Nitre dňa 24. 1. 2019, právoplatné 
11.02.2019; 

(c) Stavby „IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre – 102 RD + IS + prístupová komunikácia“ 
v rozsahu nasledovných stavebných objektov: 

SO 201 Príjazdová komunikácia – bez napojenia na cestu I/64: 

SO 202 Vnútroareálové komunikácie; 

ktorých užívanie bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím číslo: SP 520/2018/2019-004-Uh, 
vydaným príslušným stavebným úradom Obec Ivanka pri Nitre dňa 29. 1. 2019, právoplatné 
15.02.2019; 

(d) Stavby „IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre – 102 RD + IS + prístupová komunikácia“  
v rozsahu nasledovných stavebných objektov: 

SO 602 NN rozvody; 

SO 605 Preložka stĺpa vzdušného vedenia NN; 

ktorých užívanie bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím číslo: SP 20/2019-004-Uh, 
vydaným príslušným stavebným úradom Obec Ivanka pri Nitre dňa 24. 1. 2019, právoplatné 
12.02.2019 a SP 568/2018/2019-004-Uh, vydaným príslušným stavebným úradom Obec 
Ivanka pri Nitre dňa 24. 1. 2019, právoplatné 18.02.2019; 
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(e) Stavby „IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre – 102 RD + IS + prístupová komunikácia“  
v rozsahu nasledovných stavebných objektov: 

SO 301 Vodovod – Rozšírenie verejného vodovodu; 

SO 302 Vodovodné prípojky; 

SO 401 Splašková kanalizácia – verejná, prípojky; 

SO 402 Čerpacia stanica a tlaková kanalizácia; 

SO 404 Dažďová kanalizácia;  

SO 405 ORL a vsakovacie zariadenie;  

ktorých užívanie bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím číslo: č. OU-NR-OSPZ3-
2019/009536-10-05/F49, vydané príslušným stavebným úradom Okresný úrad Nitra, odbor 
starostlivosti o životné prostredie dňa 12.04.2019, právoplatné 20. 5. 2019. 

3. Oddychová zóna 

Predávajúci je výlučným vlastníkom stavby diela Oddychovej zóny postavenej na časti 
Nehnuteľností, a to na parcelách: č. 92/2 a 92/3, ktorá sa skladá z detského ihriska a workout 
ihriska a parcele č. 93/170 novovytvorená cestička k toku Malá Nitra o výmere 68 m2. 

Zmluvné strany sa dohodli na Kúpnej cene za Predmet kúpy vo výške 1,- EUR (slovom: 
jedno euro) bez DPH. 

 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: 8 (Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Mgr. 
Stanislav Zábojník, Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová, Mária Balážová, Mgr. 
Marta Horníková, Ing. Alena Čičová) 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto  

 

5. Pridelenie nájomného bytu v bytovom dome v Ivanke pri Nitre 

Starostka informovala o tom, že sa nám uvoľnil 3-izbový byt v bytovom dome  
na Vinohradskej ulici na 4 poschodí po Martine Balážovej a Milošovi Bystrickom. Požiadala 
predsedu bytovej komisie o stanovisko.  

Mgr. Stanislav Zábojník informoval o zasadnutí bytovej komisie dňa 22.5.2019 o 17:00 hod, 
kde boli prerokované všetky žiadosti o pridelenie nájomného bytu a bol vytvorený 
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odporúčaný zoznam žiadateľov pre pridelenie bytu. Išlo o pána Patrika Bilu, Petra Maďaru a 
Petra Lajdu, no u pána Lajdu boli prekročené maximálne povolené príjmy, tak z tohto 
zoznamu vypadáva. Je potrebné rozhodnúť sa medzi pánom Bilom a jeho partnerkou 
Klaudiou Kusalovou, ktorí majú 3 mal. Deti, žijú v podnájme v Nitre. Pán Bila pracuje vo 
firme PS Bau, je dobrovoľným hasičom nášho DHZ.  
V tomto roku by sa mal stať predsedom DHZ obce Ivanka pri Nitre. Dňa 26.4.2014 bola 
podaná jeho žiadosť.  

Pán Peter Maďara pracuje ako automechanik, manželka Eva Maďarová bola na materskej 
dovolenke a odvtedy pracuje na živnosť. S dcérkou realizujú cvičenia v telocvični ZŠ pre 
matky  
s deťmi. Dieťa navštevuje MŠ. Podmienku príjmu spĺňajú. Žiadosť bola pridaná dňa 
10.11.2017. 

Žiadosť pána Petra Lajdu je nerelevantná z dôvodu prekročenia príjmov. 

Pán Lajda povedal, že či 1200€ je veľký príjem pre dvoch ľudí.  

Prebehla diskusia k téme, že je to určite malý príjem, ale podmienky pre pridelenie bytu sú 
len  
3 násobok životného minima. Pri opakovanom nájme je už 3,5 násobok životného minima.  

Ing. Zaťko navrhol, aby sa zmluva uzatvárala len s jedným žiadateľom a tak isto aj uznesenie 
len  
s jedným žiadateľom. 

Prebehla diskusia k téme. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie jednotlivo podľa najstarších žiadostí:  

Uznesenie č. 83/07/2019 – OZ  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa  
29. mája 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje  

pridelenie 3-izbového bytu č. 37, na 4. podlaží bytového domu na Vinohradskej 931/1 
v Ivanke pri Nitre pánovi Patrikovi Bilovi na základe jeho žiadosti o pridelenie obecného 
nájomného bytu na obdobie od 01.06.2019 do 30.04.2022.  

 

Hlasovanie: 

Za (6 zo 8) prítomných poslancov OZ: 6 (Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, 
Mgr.Stanislav Zábojník, Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová, Mária Balážová) 
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Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: 2 (Mgr. Marta Horníková, Ing. Alena Čičová) 

 

Poslanci sa dohodli na schválení 1 náhradníka pána Petra Maďara na pridelenie nájomného 
bytu. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie. 

Uznesenie č. 84/07/2019 – OZ  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa  
29. mája 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje  

náhradníka na pridelenie bytu v bytových domoch na Vinohradskej 931/1, alebo Beňadikovej 
930/1 v Ivanke pri Nitre pána Petra Maďaru na základe jeho žiadosti o pridelenie obecného 
nájomného bytu.  

 

Hlasovanie: 

Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: 8 (Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Mgr. 
Stanislav Zábojník, Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová, Mária Balážová, Mgr. 
Marta Horníková, Ing. Alena Čičová) 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto  

Starostka obce informovala o probléme pri pridelení nájomného bytu pani Opoldovej, kde je 
potrebné zrušiť prijaté uznesenie č. 56/03/2019-OZ z 27.3.2019 a prijme nové uznesenie, v 
ktorom bude figurovať len sama žiadateľka bez partnera. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenia: 

 

Uznesenie č. 85/07/2019 – OZ  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa  
29. mája 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
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ruší 

Uznesenie č. 56/03/2019-OZ z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 
konaného dňa 27.03.2019 v KD Ivanka pri Nitre o „pridelení 2-izbového bytu č. 23, na 
1.poschodí bytového domu na Vinohradskej ulici 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: 8 (Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Mgr. 
Stanislav Zábojník, Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová, Mária Balážová, Mgr. 
Marta Horníková, Ing. Alena Čičová) 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto  

 

Uznesenie č. 86/07/2019 – OZ  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa  
29. mája 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje 

pridelenie 2-izbového bytu č. 23, na 1.poschodí bytového domu na Vinohradskej 931/1 
v Ivanke pri Nitre Ing. Zuzane Opoldovej na základe jej 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: 8 ((Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Mgr. 
Stanislav Zábojník, Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová, Mária Balážová, Mgr. 
Marta Horníková, Ing. Alena Čičová) 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto  

 

6) Správy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce 
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Starostka informovala prítomných, že poslanci dostali správy vopred a mali možnosť si ich 
naštudovať. Spýtala sa na pripomienky a otázky k predloženým správam hlavného kontrolóra 
obce.  

Pripomienky k správe 6/2018: 

Ing. Zaťko sa spýtal na 18 tisíc nedoplatkov na daniach, chýbali mu tam vyrubenia sankcií  
z omeškania podľa § 156 o správnych poplatkoch. Žiadal, aby sa uplatňoval zákon. 

Hlavný kontrolór odpovedal, že neboli vyrubované žiadne sankcie a všetky porušenia sú 
uvedené  
v odporúčaniach správy z kontroly. 

Starostka obce doplnila, že je ťažko uplatňovať sankcie, keď nie je jasne doložená 
doručiteľnosť  
po minulé roky. 

Hlavný kontrolór uviedol, že množstvo neplatičov je aj medzi sociálnymi prípadmi, majú u 
seba nahlásené množstvo obyvateľov na trvalom pobyte a musia platiť aj za nich. Na 
doručenkách nie je uvedené za čo vlastne sú. 

Mgr. Pňačeková doplnila, že teraz už na všetkých obálkach je uvedené číslo rozhodnutia. 

Mgr. Černíková uviedla, že teraz mal pán Špírek za roky 2016 a 2017 nedoplatky na daniach  
a pritom to mal zaplatené, je v tom neporiadok. Počula som to od viacerých, že sa im to takto 
stalo. 

Prebehla diskusia k téme.  

Ing. Zaťko doplnil, že v správach nie sú v poriadku náležitosti, majú tam byť uvedené 
konkrétne porušenia zákonov podľa §22 ods.3 písm. e). Žiadal aby tam boli konkrétne 
uvedené.  

Hlavný kontrolór uviedol, že je zbytočné tam kopírovať celý zákon so všetkými 
ustanoveniami, lebo v tomto prípade bol porušený celý zákon a všetky opatrenia sú uvedené  
v správe. Do odporúčaní sa nemá dávať aby pracovníci dodržiavali zákon, to má byť 
samozrejmé. 

Pripomienky k správe 2/2019: 

Hlavný kontrolór objasnil prítomným výsledky z kontrol cestovných príkazov v roku 2018. 

Odporučil prijať internú smernicu o cestovných náhradách a vykonať inštruktáž o cestovných 
príkazoch. Odporučil prijať zamestnanca/prednostu, ktorý bude takéto smernice a VZN 
vytvárať a metodicky riešiť. 

Ing. Zaťko sa spýtal na konkrétny prípad z predloženej kontroly.  

Prebehla diskusia k téme.  
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Hlavný kontrolór uviedol, že je potrebné vytvoriť smernicu o cestovných náhradách. 

Ing. Zaťko navrhol paušál na cestovné náhrady pre starostku obce. 

Starostka odpovedala, že cesty si účtuje v programe Alfa, 1-2x mesačne tankuje a určite jej 
pokladničné doklady nedosahujú výšku 300,-€ a ani nedostáva pokuty... 

Hlavný kontrolór navrhol, že sa to môže dať do plánu kontrolnej činnosti na ďalší polrok. 

Prebehla diskusia k téme. 

 

7) Rôzne 

Starostka informovala prítomných o žiadostiach doručených na obecný úrad:  

Žiadosť pani Kmeťovej o odpredaj pozemku pred jej domom na ulici Mateja Tučku 
parcela číslo: 1977/3 v KU Ivanka pri Nitre, kde má umiestnenú žumpu na základe povolenia 
z roku 2002. 

Prebehla diskusia k téme.  

Poslanci odporúčajú pani Kmeťovej napojiť sa na kanalizáciu v obci, keďže je na tej ulici 
vybudovaná. Tiež jej dali poslanci ústny súhlas na vybudovanie zábrany, aby tam autá 
neparkovali. 

Žiadosť pani Balážovej o výpoveď z nájomnej zmluvy na prenájom bufetu v parku. 

Žiadosť pána Starého o prenájom bufetu v parku za účelom zriadenia pivárne, pizzerie  
s detského kútika.  

Ing. Zelenaj navrhol, aby sa urobila riadna súťaž na predloženie investičného zámeru. 

Prebehla diskusia k tomuto návrhu.  

Ing. Zaťko povedal, že obec najskôr musí vysporiadať budovu v parku, kde bude aj zmena 
účelu využitia nehnuteľnosti.  

Ing. Zaťko sa spýtal na stav webovej stránky obce, lebo tam nie sú zverejnené faktúry, 
objednávky  
a faktúry, tak ako majú byť. 

Starostka uviedla, že všetko bude riadne zverejnené na novej webstránke, ktorá je vo 
výstavbe. 

Prebehla diskusia k téme. 
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Starostka informovala o večernom telefonáte nájomcu bytového domu a jeho žiadosti o 
pristavenie vlečky a zabezpečenie vypratania pivničných priestorov z nájomných bytov, lebo 
tam je 15 ročný neporiadok. 

Mgr. Zábojník doplnil, že sa s tým občanom rozprával a dohovoril mu. 

Starostka povedala, že je množstvo žiadostí o opravu tej, ktorej ulice. O vybudovanie 
autobusovej zastávky pri ulici Na štrkovisko, kde spísali petíciu. A najväčšie problémy sú v 
Novej Ivanke.  

Prebehla diskusia k téme. 

 

Žiadosť zo Základnej školy o zakúpenie konvektomatu, varného kotla a stolice z dôvodu 
obedov zdarme a predpokladu nárastu nových stravníkov od 9/2019 v hodnote 12100,-€. 

Starostka doplnila, že ju kvôli tomuto každé dva dni pani riaditeľka kontaktuje, no nebolo to 
vôbec rozpočtované. Teraz bolo mimo rozpočtu potrebné zaplatiť odstupné pani kuchárke, 
ktorá skončila zo zdravotných dôvodov.  

Mgr. Černíková uviedla, že je to potrebné urobiť, lebo treba veriť, že o to bude záujem. Aj  
v školskej družine je prihlásených 69 detí a kapacitu máme len 24 detí. 

Prebehla diskusia k téme.  

Starostka uviedla, že teraz nám všetko padá na hlavu, neboli tu žiadne revízie, z revízií 
vyplynuli nevyhnutné opravy a kompletná rekonštrukcia elektriny v starej budove materskej 
školy, kde je to život ohrozujúce. 

Problémy v Novej Ivanke 

• materiály od Ing. Janošku sme vám všetky preposlali, 
• prišiel aj Ing. Janoška, aby nám aj z jeho strany všetko objasnil, 
• riaditeľka Kršáková zo ZvaKU dala stanovisko, že občan nemá žiadať obec o 

prihlášku  
na vodovodnú prípojku, ale má žiadať ich vo vodárňach,  

• prekvapila nás tiež zmluva o združení finančných prostriedkov,  
• bývalý pán starosta podpísal zmluvu v roku 2012 a v roku 2015 Zmluvu o budúcej 

zmluve  
o ktorých poslanci ani nikto nič nevedel,  

• Ing. Janoška vysvetlil, že sú investormi sietí elektriny, vodovodu, plynu a kanalizácie. 
Občania žiadali aby siete boli na oprávnených prevádzkovateľov a dali podnet na Úrad 
pre reguláciu sieťových odvetví. 

• prebehla dlhá diskusia a výmena názorov k téme priebehu výstavby Novej Ivanky, 
inžinierskych sietí a napojenia jednotlivých obyvateľov.  

O 19:27 hod. odišiel z rokovania Ing. Anton Zelenaj, PhD 
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• starostka sa spýtala Ing. Janošku, že čo vlastne žiada od obce, keď prišla žiadosť aby 
sme odkúpili za 51000,-€ bez DPH za rozšírenie vodovodu a rozšírenie kanalizácie 40 
000,-€ bez DPH. Obec neplánovala výstavbu za benzínovou stanicou, je to akcia 
developerov, obecné zastupiteľstvo nikdy o niečom takom nerokovalo.  

Prebehla diskusia k téme 

• starostka povedala, že každá investícia a každá zmluva musí byť prerokovaná na 
obecnom zastupiteľstve. Ing. Janoška predkladá zmluvu o budúcej zmluve podpísanú 
pánom Gálom bez súhlasu a prerokovania na zastupiteľstve, takáto zmluva je 
neplatná. 

• na záver tejto dlhej diskusie sa dohodli, že sa uskutoční stretnutie Ing. Janošku, 
starostky  
a riaditeľky pani Kršákovej. 

 

8. Diskusia 

Mgr. Zábojník informoval prítomných o stretnutí na bytovke na Beňadikovej ulici, kde 
plánujú  
v termíne 22.6.2019 brigádu. Nájomníci žiadali, aby sa vymaľovalo zábradlie a steny v 
spoločných priestoroch. 

Prebehla diskusia k téme. 

Nájomníci tiež navrhli umiestniť kari-rohož na plot od cintorína a na parkovisko doviezť drť  
a doriešiť odvodňovací kanál na parkovisku pri Beňadikovej bytovke, aby tam neustále 
nestála voda. V zlom stave majú aj vstupné schody do bytovky. 

Tiež upozornil, že je potrebné opraviť strechu na Vinohradskej ulici. Osobne sa bol pozrieť v 
byte pána Obložinského a konštatoval, že je vo veľmi zlom stave, sú tam plesne a mokré 
steny  
od zatekania zo strechy. 

Prebehla diskusia k téme.  

Pani Balážová upozornila, že ostatní občania našej obce robia množstvo vecí na verejných 
priestranstvách, alebo iné akcie nezištne a nežiadajú za to od obce nič. Nájomníci v bytových 
domoch by tiež mali priložiť ruku k dielu, keď tam dlhodobo bývajú. Nemôžu všetko čakať 
od obce, aby všetko urobila, veď oni tam žijú. 

 

Starostka informovala poslancov, že je nutné vyčistiť protipovodňový kanál za základnou 
školou, nakoľko je znečistený a zarastený náletovými drevinami. Firma PS-Bau a dobrovoľní 
hasiči sa ponúkli, že to urobia. 

Starostka dodala, že pri vykonávaní dodávateľských prác v rôznych oblastiach oslovujeme 
hlavne naše domáce firmy, spoločnosti a obyvateľov. 
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8. Záver 

Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 
a ukončila rokovanie 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre.  

Zasadnutie bolo ukončené o 20:10 hod.  

 

 

 

Ing. Jana Maršálková 

    starostka obce  

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Mgr. Marta Horníková …................................ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


