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Zápisnica 
 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 
konaného 5. decembra 2018 o 19:00 hod.  

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Úvodom ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva počas hudobného sprievodu 
prišli poslanci obecného zastupiteľstva na svoje miesto pri rokovacom stole. Všetci prítomní 
si vypočuli hymnu Slovenskej republiky. Zastupujúci starosta pán Stanislav Kurek privítal 
všetkých prítomných na slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v Ivanke pri Nitre.  
Prítomní poslanci a občania: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
1) Úvodné náležitosti:  

a) Otvorenie zasadnutia 
1.zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa koná 5.decembra 2018 v kultúrnom 
dome v Ivanke pri Nitre otvoril zastupujúci starosta pán Stanislav Kurek, 
b)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Zastupujúci starosta určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bola určená  Mgr. Martina Pňačeková, 
a za overovateľov zápisnice boli určené: Ing. Alena Čičová a Mgr. Marta Horníková 
c) Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu 
obce a volieb do obecného zastupiteľstva. Odovzdanie osvedčení o zvolení 
novozvolenej starostke a poslancom obecného zastupiteľstva. 
Zastupujúci starosta požiadal predsedu miestnej volebnej komisie Mgr.Štefana 
Gajdoša o podanie informácie o výsledku volieb starostu obce a výsledku volieb do 
obecného zastupiteľstva. 
Mgr. Štefan Gajdoš informoval prítomných o výsledkoch volieb:  
 
Starostkou obce Ivanka pri Nitre sa vo voľbách do samosprávy obcí konaných dňa 
10.11.2018 stala Ing. JANA MARŠÁLKOVÁ s počtom hlasov 652.  
Poslancami obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre sa vo voľbách do samosprávy 
obcí konaných dňa 10.11.2018 stali: 
Stanislav KUREK s počtom hlasov 808 
Ing. Jana MARŠÁLKOVÁ s počtom hlasov 724 (keďže je zvolenou starostkou, do 
poradia ide prvý náhradník*) 
Mgr. Alena ČERNÍKOVÁ s počtom hlasov 580 
Ing. Alena ČIČOVÁ s počtom hlasov 566 
Ing. Anton ZELENAJ, PhD s počtom hlasov 557 
Mgr. Marta HORNÍKOVÁ s počtom hlasov 507 
Mária BALÁŽOVÁ s počtom hlasov 411 
Mgr. Viera KUBISOVÁ s počtom hlasov 378 
Mgr. Stanislav ZÁBOJNÍK s počtom hlasov 340 
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Náhradníci na poslancov OZ: 
Ing. Anton ZAŤKO s počtom hlasov 324 * (je zvoleným poslancom, v prípade, že Ing. 
Jana Maršálková prijme mandát starostu) 
Mgr. Dagmar SZABÓOVÁ s počtom hlasov 309 
Ing. Branislav KUKURA s počtom hlasov 304 
Ing. Radoslav SZABÓ s počtom hlasov 294 
Ing. Ingrid ŽIFČÁKOVÁ s počtom hlasov 265 
Adriana VRÁBELOVÁ s počtom hlasov 263 
Eva ZVERKOVÁ s počtom hlasov 226 
Mário GUZMICKÝ s počtom hlasov 215 
Ing. Marek LÁTEČKA s počtom hlasov 189 
Michal PAVLÍK s počtom hlasov 125 
 
Počty platných hlasov pre kandidátov na starostu obce: 
Mária BALÁŽOVÁ 41 hlasov 
JUDr. Eva BELANOVÁ 281 hlasov 
Bc. Peter LINCMAIER 22 hlasov 
Ing. Jana MARŠÁLKOVÁ 652 hlasov 
Peter VARGA 271 hlasov 

  V obci Ivanka pri Nitre sa zistili tieto výsledky:  

Účasť voličov vo voľbách: 54,69 % 
počet volebných obvodov 1 
počet volebných okrskov 3 
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 2337 
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1278 
počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1278 
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 
1251 
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1267 
Predseda miestnej volebnej komisie poďakoval všetkým voličom za ich účasť 
a zablahoželal zvoleným poslancom a starostke obce. 
 
Pán Kurek poďakoval Mgr. Gajdošovi za podanie informácie o výsledkoch volieb. 
 
d) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou 
Ing. Jana Maršálková - starostka obce Ivanka pri Nitre predniesla sľub: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, 
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri 
výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia 
a svedomia.“  (sľub tvorí prílohu materiálov k zasadnutiu obecného zastupiteľstva) 

Starostka obce podpísala sľub, podpísala sa do pamätnej knihy obce a prevzala od 
zastupujúceho starostu insígnie, pán Kurek a Mgr. Gajdoš jej zablahoželali, odovzdali 
jej osvedčenie miestnej volebnej komisie o zvolení za starostku obce. Ing. Jana 
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Maršálková – starostka obce Ivanka pri Nitre prevzala vedenie ustanovujúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Poďakovala končiacim poslancom Mgr. Dagmar Szabóovej a Ing. Romanovi 
Obložinskému za prácu, ktorú pre našu obec urobili.  
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
Starostka obce vyzvala novozvolených poslancov na zloženie sľubu, ktorý prečítala 
pani starostka:  

,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 
zákony a ostatné  všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie 
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia.“ (sľuby tvoria prílohu materiálov k zasadnutiu obecného 

zastupiteľstva) 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre: Stanislav Kurek, Mgr. Alena 
Černíková, Ing. Alena Čičová, Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, 
Mária Balážová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Stanislav Zábojník, Ing. Anton Zaťko 
zložili svoj sľub, podpísali ho a podpísali sa aj do pamätnej knihy. Všetkým 
poslancom zablahoželala starostka obce a predseda miestnej volebnej komisie, ktorý 
im odovzdal osvedčenia miestnej volebnej komisie o zvolení za poslanca obecného 
zastupiteľstva. 

2) Schválenie programu zasadnutia: 
a) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Starostka navrhla schváliť program zasadnutia obecného zastupiteľstva v znení: 

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1) Úvodné náležitosti:  
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c) Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu obce 

a volieb do obecného zastupiteľstva. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej 
starostke a poslancom obecného zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
2) Schválenie programu zasadnutia: 

a) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
b) Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
c) Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
d) Príhovor novozvolenej starostky obce 

3) Poverenia poslancov obecného zastupiteľstva: 
a) Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení 
b) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zastupovať 

starostku obce 
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c) Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle §4 
ods.1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine 

4) Zriadenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve:  
a) Komisia na ochranu verejného záujmu,  
b) Komisia finančná, správy majetku a rozvoja obce,  
c) Komisia kultúry, športu a vzdelávania mládeže,  
d) Komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia,  
e) Komisia bytová, 
f) Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva. 

5) Určenie platu starostky obce podľa §3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

6) Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva 
7) Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva 

Pán Kurek mal pozmeňujúci návrh na vyňatie bodu č. 6 Harmonogram zasadnutí 
obecného zastupiteľstva a presunúť ho na nasledujúce zasadnutie, aby sa poslanci 
k tomu mohli vyjadriť, aby každému termíny vyhovovali. 
 
b) Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
Starostka informovala o potrebe zvolenia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, 
ktorá overí výsledky volieb. 

Do mandátovej komisie menovala Mgr. Martu Horníkovú , Ing. Antona Zaťka a Mgr. 
Stanislava Zábojníka, ktorí budú v súlade so zákonom zastrešovať všetky politické 
strany, aj nezávislých  poslancov obecného zastupiteľstva. Požiadala členov, aby si 
spomedzi seba zvolili predsedu mandátovej komisie. Menovaní poslanci si za 
predsedu mandátovej komisie zvolili Mgr. Martu Horníkovú. 

Do návrhovej komisie menovala Ing. Antona Zelenaja, PhD a Mgr. Vieru Kubisovú. 

Do volebnej komisie menovala Mgr. Alenu Černíkovú a Ing. Alenu Čičovú. 

Starostka dala návrh na hlasovanie za uznesenie:  

 
Uznesenie č. 01 /01/2018 - OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
 
schvaľuje: 

 
• program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva s pripomienkou p.Kureka 

o vynechanie bodu č. 6 Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva 
• mandátovú komisiu v zložení:  

            predseda: Mgr. Marta Horníková 
            členovia:  Ing. Anton Zaťko, Mgr. Stanislav Zábojník 

• návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Viera Kubisová 
• volebnú komisiu v zložení: Ing. Alena Černíková, Ing. Alena Čičová 
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Hlasovanie: 

Za (9 z 9)  prítomných poslancov OZ: Stanislav Kurek, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Ing. Anton Zelenaj, PhD., Mgr. Marta Horníková, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Mgr. Stanislav Zábojník, Ing. Anton Zaťko   

Proti:   nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
c) Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

Starostka obce požiadala predsedníčku mandátovej komisie o overenie výsledkov 
volieb a predložených dokladov. 
Mgr. Marta Horníková predniesla správu mandátovej komisie z ustanovujúceho 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa 5.12.2018 
(správa tvorí prílohu materiálov k zasadnutiu obecného zastupiteľstva) 

Starostka poďakovala predsedníčke mandátovej komisie za jej správu. 
d) Príhovor novozvolenej starostky obce  

Starostka obce Ivanka pri Nitre, Ing. Jana Maršálková predniesla svoj príhovor.  
Poďakovala za podporu a dôveru vo voľbách. Poďakovala JUDr. Eve Belanovvej 
a ďalším bývalým poslancom za ich doterajšiu prácu pre našu obec a občanov. 
Podporila novozvolených poslancov aby spoločne robili maximum pre našich 
občanov, ktorí im vyjadrili vo voľbách dôveru. 

 

Uznesenie č. 02 /01/2018 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre :  

a) b e r i e   n a    v e d o m i e: 
 
1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva, 
2. správu mandátovej komisie, 
3. vystúpenie novozvolenej starostky. 

 
b) k o n š t a t u j e, že: 

 
1. novozvolená starostka obce Ing. Jana Maršálková  zložila zákonom predpísaný sľub 

starostky obce, 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva, menovite: 
Stanislav Kurek 
Mgr. Alena Černíková 
Ing. Alena Čičová 
Ing. Anton Zelenaj, PhD 
Mgr. Marta Horníková 
Mária Balážová 
Mgr. Viera Kubisová 
Mgr. Stanislav Zábojník 
Ing. Anton Zaťko 
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3) Poverenia poslancov obecného zastupiteľstva: 
a) Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom 
zriadení 
Starostka obce poverila poslankyňu Ing. Alenu Čičovú oprávnením zvolávať 
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona 
o obecnom zriadení 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:  

 
Uznesenie č. 03/01/2018 - OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

b e r i e   n a   v e d o m i e:  
• poverenie poslankyne  OZ Ing. Aleny Čičovej zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata 
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení 
neskorších predpisov.  

 

 
b) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zastupovať starostku obce 
Starostka obce poverila poslanca Stanislava Kureka oprávnením zastupovať 
starostku obce 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č. 04/01/2018 - OZ 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
 

b e r i e   n a   v e d o m i e:  
• poverenie za zástupcu starostky obce Ivanka pri Nitre na funkčné obdobie 2018 – 

2022 poslanca OZ Stanislava Kureka, ktorý menovanie prijal. 
 

c) Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením 
v zmysle §4 ods.1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine 

Starostka navrhla schváliť poslancov obecného zastupiteľstva:  
Mgr. Alenu Černíkovú,  
Ing. Alenu Čičovú, 
Ing. Antona Zelenaja, PhD,  
Ktorí budú poverení sobášením v zmysle §4 ods.1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine. 
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:  

 
Uznesenie č. 05/01/2018 - OZ 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
poveruje: 
• sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie 2018 - 2022, v zmysle § 4 ods. 1 

zákona 36/2005 Z. z. o rodine:  
Ing. Alenu Čičovú 
Mgr. Alenu Černíkovú 
Ing. Antona Zelenaja, PhD. 
 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9)  prítomných poslancov OZ: Stanislav Kurek, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Ing. Anton Zelenaj, PhD., Mgr. Marta Horníková, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Mgr. Stanislav Zábojník, Ing. Anton Zaťko   

Proti:   nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
 
 

4) Zriadenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve:  
Starostka obce navrhla zriadenie nasledovných komisií pracujúcich pri obecnom 
zastupiteľstve:  

a) Komisia na ochranu verejného záujmu,  
b) Komisia finančná, správy majetku a rozvoja obce,  
c) Komisia kultúry, športu a vzdelávania mládeže,  
d) Komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia,  
e) Komisia bytová, 
f) Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva. 

 
Pri Komisii na ochranu verejného záujmu navrhla za:  

predsedu komisie: Ing. Alenu Čičovú, 
členov komisie: Ing. Antona Zelenaja, PhD., Mgr. Martu Horníkovú. 

Ostatné komisie navrhla nechať otvorené pre predsedov z radov poslancov a členov, ktorí 
sa budú schvaľovať na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Starostka vyzvala 
občanov, ktorí majú záujem, aby sa prihlásili za členov jednotlivých komisií.                           

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:  

 
Uznesenie č. 06/01/2018 - OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

a) zriaďuje: 
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• komisiu podľa čl. 7 odst. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu    pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, 

b) určuje: 
• náplň práce: preberá a posudzuje písomné oznámenie starostu obce ako verejného 
činiteľa v termíne a rozsahu podľa § 7 odst. 1 a 2 zákona 357/2004 Z.z. o ochrane  
verejného záujmu   pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
predpisov, 

c) volí:  
• predsedu komisie: Ing. Alena Čičová 
• členov komisie: Ing. Anton Zelenaj, PhD., Mgr. Marta Horníková                            

d) zriaďuje: 
• Komisiu finančnú, správy majetku a rozvoja obce,  
• Komisiu kultúry, športu a vzdelávania mládeže,  
• Komisiu stavebnú, verejného poriadku a životného prostredia,  
• Komisiu bytovú, 
• Komisiu sociálnych vecí a zdravotníctva. 

 
Hlasovanie: 

Za (9 z 9)  prítomných poslancov OZ: Stanislav Kurek, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Ing. Anton Zelenaj, PhD., Mgr. Marta Horníková, Mária Balážová, Mgr. Viera 

Kubisová, Mgr. Stanislav Zábojník, Ing. Anton Zaťko   

Proti:   nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Poslanec Ing. Anton Zaťko dal pripomienku, aby sa hlasovalo o každom pripravenom 
uznesení v súlade s rokovacím poriadkom, nakoľko každé uznesenie má byť schválené,  
aj také, ktoré sa berie na vedomie. 
 

5) Určenie platu starostky obce podľa §3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

Zástupca starostky obce p. Stanislav Kurek navrhol na základe § 11 odst. 4 písm. i/ 
Zákona o obecnom zriadení a § 4 odst. 2,  2. veta zákona 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov vrátane novely zákona č. 320/2018 Z.z. zvýšenie minimálneho platu starostky 
obce o 30%.  

Starostka sa spýtala, či má niekto pozmeňujúci návrh. 

Poslankyňa Mária Balážová navrhla ponechať len základný plat starostky, aby to bolo 
korektné voči občanom a nebolo tak ako po minulé volebné obdobia, že občania boli 
nespokojní a starosta mal od začiatku zvýšený plat. 

O vyjadrenie požiadala p. Kvetoslava Bečková, ktorá povedala pani poslankyni 
Balážovej, že ona bola novozvolená, a že nežila v tejto obci, tak prečo je proti riadnemu 
platu starostky.  

p. Balážová doplnila, že navrhuje navýšenie o maximálne 10%. 
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Poslanec Ing. Anton Zelenaj, PhD. vyjadril svoj názor, o tom, že predvolebná kampaň 
skončila a treba ísť už ďalej. Vyjadril sa, že s 30% navýšením nemá problém, nakoľko je 
starosta 24 hodín a 7 dní v týždni. On osobne by za sumu 2700,-€ túto robotu robiť 
nešiel. Nemôžeme niekoho od začiatku znechucovať minimálnym platom. Za dlhé roky 
starostovia nikdy nedostali žiadnu odmenu, tak prečo starostku nemotivovať tými 30%. 

Poslanec Ing. Anton Zaťko sa stotožnil s názorom p. Márie Balážovej, nakoľko sa menil 
od 1.12.2018 koeficient výpočtu platu starostu. On sám pracuje v samospráve 20 rokov, 
stotožnil sa s 10 % navýšenia a časom sa k navýšeniu vrátiť. 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia podľa pôvodného návrhu:  

 
Uznesenie č. 07/01/2018 - OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
 

na základe § 11 odst. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 odst. 2,  2. veta zákona 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov vrátane novely zákona č. 320/2018 Z.z., 

schvaľuje: 
zvýšenie minimálneho platu starostky obce o 30%.  

 
Hlasovanie: 

Za (7 z 9)  prítomných poslancov OZ: Stanislav Kurek, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Ing. Anton Zelenaj, PhD., Mgr. Marta Horníková, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. 

Stanislav Zábojník  

Proti (2 z 9 prítomných poslancov OZ: Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko)   

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Starostka obce poďakovala poslancom a na chvíľu prerušila rokovanie obecného 
zastupiteľstva aby na ňom privítala p. Vieru Dubačovú – poslankyňu NR SR, ktorá 
bola pozvaná na ustanovujúce zasadnutie a práve prišla. Poďakovala za jej návštevu 
a vyjadrila vďaku rodáčke našej obce, ktorá teraz pôsobí v Banskej Bystrici, že si 
našla čas a zavítala späť do rodnej obce. 

p. Viera Dubačová vyjadrila radosť, že mohla prísť, že starostkou obce sa stala žena, 
informovala prítomných o svojej práci, kde sa neustále venuje aj samospráve. 
Vyjadrila sa, že verí, že s novou starostkou sa naša obec zmení a stane sa najkrajšou 
obcou. 

6) Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva 

Starostka ešte raz poďakovala p. Dubačovej a všetkým prítomným z ich účasť 
a popriala príjemné predvianočné obdobie. Zároveň všetkých pozvala na malé 
občerstvenie, ktoré bolo pripravené v kultúrnom dome. 
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Zasadnutie bolo ukončené o 20:45 hod.  

V Ivanke pri Nitre 10.12.2018 
 

Zapísala: Mgr. Martina Pňačeková 

 
 

    Ing. Jana Maršálková 
                             starostka obce 

 

Overovatelia zápisnice:  

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

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


