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Zápisnica 
 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 
konaného 12. decembra 2018 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

___________________________________________________________________________ 
 

 

1) Otvorenie a schválenie programu rokovania 

 

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, ktoré sa konalo 12.decembra 2018 
v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre otvorila starostka obce Ing. Jana Maršálková. 
Na úvod starostka privítala všetkých prítomných poslancov a občanov na 2.zasadnutí OZ. 
Prítomní boli 8 poslanci, z celkového počtu poslancov 9. Z rokovania sa vopred ospravedlnil 
Ing. Anton Zelenaj, PhD. 
Starostka obce prečítala program podľa ktorého bude obecné zastupiteľstvo rokovať: 

1) Otvorenie a schválenie programu rokovania 
2) Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice  

a určenie zapisovateľa) 

3) Informácie starostky obce  
4) Informácia o plnení uznesení za rok 2018 

5) Návrh na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov v zmysle §29 a §30 zákona č. 431/2002 Z.z. 

6) Menovanie inventarizačnej komisie z radov poslancov OZ 

7) Návrh zmluvy o poskytovaní audítorských služieb 

8) Návrh zmluvy o poskytovaní služieb spracovania miezd 

9) Návrh projektového zámeru Rekonštrukcie Zdravotného strediska v Ivanke pri 
Nitre 

10) Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 

11) Doplnenie členov a schválenie predsedov komisií zriadených pri Obecnom 
zastupiteľstve 

12) Návrh rozpočtových opatrení k rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na rok 2018 

13) Návrh finančného rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021  
a) Stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019 
b) Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2019 

14) Návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi obce 

15) Rôzne  
16) Diskusia 

17) Záver 

 
Starostka s spýtala, či má niekto k rokovaniu pripomienky či návrh na zmenu programu. 
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Ing. Zaťko upozornil, že v materiáloch nemali predložené stanovisko hlavného kontrolóra 
k rozpočtu obce. 
Starostka a hlavný kontrolór odpovedali, že stanovisko bude prednesené pri danom bode 
rokovania o rozpočte obce.  Na pracovných stretnutiach sme sa dohodli, že bude vytvorená 
pracovná sekcia pre poslancov, kde budú v budúcnosti umiestňované všetky podklady 
k rokovaniu obecného zastupiteľstva.  
Ing. Zaťko podotkol, že za predchádzajúceho starostu neboli doručované materiály poslancom 
včas a kompletné. Spýtal sa, či chce v tomto nová starostka pokračovať? 
Starostka ho upozornila, že na úrad prišla vo štvrtok ráno a ak by im mala posielať materiály 
na rokovanie 5 pracovných dní vopred, tak by ich mala poslať ešte pred nástupom do funkcie 
starostky a zložením sľubu,  čo nie je možné. Na stretnutiach s poslancami sa dohodli, že im 
budú zakúpené tablety, kde si budú môcť všetky materiály prezerať a pracovať s nimi.  
Starostka sa vyjadrila, že jej bude najviac záležať, aby mali poslanci všetky podklady 
a informácie včas a kompletné. Teraz by len chcela poprosiť všetkých o trpezlivosť, lebo za 3 
dni sa nedajú urobiť zázraky. 
Ing. Zaťko doplnil, že potom bude treba zmeniť rokovací poriadok. 
Hlavný kontrolór uviedol, že bude potrebné zmeniť podstatnú časť takýchto dokumentov. 
 
Nakoľko nikto z poslancov nemal pripomienku a návrh na zmenu programu dala starostka 

obce hlasovať za uznesenie:  

 
Uznesenie č. 08/02/2018 - OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
 

a) schvaľuje: 

 

• program 2. 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 ospravedlnil Ing. Anton Zelenaj, PhD. 

 
Hlasovanie: 

 

Za (8 z 8)  prítomných poslancov OZ: Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Viera Kubisová, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav 

Zábojník, Ing. Anton Zaťko 

Proti:   nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
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2) Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice  

a určenie zapisovateľa) 

Starostka navrhla do návrhovej komisie poslankyne: Ing. Antona Zaťka a Máriu Balážovú. 
Ing. Zaťko uviedol, že keď on bude v návrhovej komisii, tak sa to nestihne do 19:00 ukončiť.  
Starostka akceptovala jeho pripomienku a navrhla namiesto neho Ing. Alenu Čičovú. 
Za overovateľov zápisnice potom navrhla:  Mgr. Martu Horníkovú a Mgr. Alenu Černíkovú . 
Za zapisovateľku určila: Mgr. Martinu Pňačekovú. 
Starostka požiadala návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:  

 
Uznesenie č. 09/02/2018 - OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
 

a) schvaľuje: 
 

• návrhovú komisiu v zložení: Ing. Alena Čičová, Mária Balážová 

 

• overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Marta Horníková, Ing. Alena Černíková 

 
b) berie na vedomie 

• menovanie zapisovateľa rokovania: Mgr. Martinu Pňačekovú 
 

Hlasovanie: 

 

Za (8 z 8)  prítomných poslancov OZ: Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Viera Kubisová, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav 

Zábojník, Ing. Anton Zaťko 

Proti:   nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
3) Informácie starostky obce  

Starostka informovala prítomných o:  
- možnosti získania prostriedkov na obnovu zdravotného strediska z eurofondov, 

s tým, že by sa zdravotné stredisko rozšírilo na 5 lekárov. Bude sa tomu venovať 
architekt, ktorý navrhne stavebné riešenie. Vyzvali sme troch architektov na 
predloženie cenových ponúk, ponuka od Ing. arch. Podstavskej bola na 4376,-€, od 
Ing. arch. Jaroslava Janesa na 4950,- €, a od Ing. arch. Ján Kačalu na 4104,-€. 
Teraz sa to bude riadne vyhodnocovať, bude vyhotovený zápis a všetkým 
uchádzačom bude doručené oznámenie. Víťaz vypracuje projektový zámer, ktorý 
bude oprávneným nákladom projektu. 

- navštívil nás pán Trenčiansky z firmy Envigeos, ten prišiel poďakovať za 
spoluprácu a teší sa na ďalšiu spoluprácu. Tiež nás prišla pozrieť aj riaditeľka 
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firmy Sola, ktorá taktiež všetkým odovzdáva pozdravy a praje všetko dobré v našej 
práci.  

- Ďalej nás navštívil pán Bakyta – riaditeľ Ponitrianskeho združenia obcí pre 
separovaný zber a nakladanie s odpadom, s ktorým bola prerokovaná problematika 
odpadového hospodárstva v obci, riešili sme neporiadok na cintorínoch, prisľúbil 
nám vývoz odpadu a do budúcnosti zabezpečia nádoby na bio-odpad  a na sklo aj 
na cintoríny. Tiež sa bol pozrieť na našom zbernom mieste, kde začnú na budúci 
týždeň s vývozom veľkoobjemového odpadu zo zberného miesta. Z Bučiny nám 
pristavia v budúcom roku 30t kontajner, do ktorého budú môcť občania dávať 
drevo, či to bude nábytok samozrejme v rozobratom stave, bez čalúnenia, bude to 
možné umiestniť od tohto vyhradeného kontajnera. Tiež nás upozornil, aby sme 
občanov vyzvali k separovaniu odpadu, pretože tým že separujeme, šetríme si 
náklady na komunálny odpad, ktorý stojí 30,-€ za 1 tonu a za bio-odpad platíme 
15,-€ za 1 tonu. Takže treba naozaj zvážiť, čo do ktorej nádoby budeme dávať, aby 
sme čo najviac ušetrili a ušetrené peniaze môžeme investovať do opráv 
komunikácií a podobne. 

- Dnes starostku navštívil aj bývalý starosta, Mgr. Gálom, ktorý od nás požaduje 
preplatiť vybudovanú komunikáciu na futbalovom ihrisku v hodnote 4 500,-€, 
ktorú vraj on sám vystaval v rokoch cca 2012-2014. Teraz prišiel s požiadavkou, 
aby sme mu to zaplatili, lebo inak tú cestu dá sfrézovať. Požiadal starostku aby 
jeho požiadavku predniesla na obecnom zastupiteľstve. 
Poslanci začali diskutovať k tejto požiadavke bývalého starostu, pýtali sa, či je na 
tú cestu nejaký doklad o tom, že to on sám platil a kto mu to schválil. 
Starostka doplnila, že v minulosti sa on sám chválil, že to dal urobiť a ona sama ho 
vyzvala, aby urobil pre obec darovaciu zmluvu, nakoľko zhodnotil obecný 
majetok. 
Mgr. Kubisová doplnila, že sa bola pozrieť na šatne futbalového klubu a sú 
v dezolátnom stave, takže p.Gál, ako bývalý prezident futbalového klubu sa mal 
hlavne postarať o priestory klubu. 
Poslanci sa vyjadrili, že si to premyslia a keď dá oficiálnu žiadosť, poskytnú mu na 
ňu odpoveď. Pokiaľ by sa to chystal sfrézovať, nakoľko je futbalový štadión 
majetok obce, tak tam nemá už čo hľadať. 
Mal to riešiť už v minulosti, nie to teraz vyťahovať. Takto by mohol postupovať 
každý, kto si pred domom trocha opraví betónom cestu a prišiel by požadovať od 
obce náhradu. 
Starostka doplnila, že ju taktiež informoval o tom, že si bol zobrať výčap 
a chladničku, ktorú tam dal.  

- požiadavke riaditeľky Materskej školy, ktorá podala informáciu o zápise 
z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a nutnosti zabezpečiť 
výmenu podlahy v spálni materskej školy. Je to cca 70 m2 na ktoré budeme 
musieť vyčleniť peniaze v rozpočte obce. 

- pravidelných poruchách čerpadiel kanalizácie, včera bola sa osobne zúčastnila pri 
takomto čistení, sú zdokumentované fotografie ktoré preukazujú, čo všetko ľudia 
do kanalizácie dávajú, najväčším problémom sú vlhčené utierky. Je to opakovaný 
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problém, už tu bol 2x zástupca firmy Ekostaving, s ktorým sme riešili túto 
problematiku nielen v Luku, Gergelovej, ale aj na Myrtinej ulice. Poslal nám 
zoznam ulíc, kde sa tieto problémy najčastejšie opakujú. kanalizácie v obci. Takže  
bude pripravený občanom informačný list, aby sme tomu predchádzali, nakoľko 
každý výjazd stojí nemalé financie a hodina práce takéhoto údržbára z 
Ekostavingu je 16,60€. Niektoré prečerpávačky vie čistiť aj p. Ružička, ktorý má 
na to uspôsobené také hrable a musí to čistiť každý druhý deň. Teraz sa chystá na 
dovolenku a nemá nám to kto čistiť. Z Ekostavingu navrhli dokúpiť nejaké nože, 
ktoré by to možno vedeli posekať, ale to nie je riešenie. Na uliciach Myrtina to 
môže robiť len Ekostaving a to je veľmi drahé.  Prebehla diskusia k téme, ako to 
tam ľudia môžu dávať, ako sa bude ďalej postupovať. 

- zmluve so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou o prevádzkovaní 
kanalizácie v areáli Kúria, ktorú podpísal bývalý starosta 28.10.2018, kde sú 
účastníci ZVaK a obec. Podľa tejto zmluvy to vybudovala ZVaK a teraz nám 
akože budú prevádzkovať túto kanalizáciu, budú to mať v správe a my ako obec tu 
máme množstvo povinností. Kontaktovala aj právne oddelenie ZVaK, kde k tomu 
nevedeli poskytnúť relevantné informácie. Dnes to vysvetľoval aj bývalý starosta, 
že to je v pohode zmluva, vraj Vodárne poskytli dotáciu súkromnej osobe p. 
Kertészovi z Campri a potom hľadali cestu ako z toho vyjsť a východiskom bola 
táto zmluva. 

- Obnovení zmluvy s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre 
na zabezpečenie vykonávania menších obecných služieb - §12, pre p. Magdalénu 
Porubskú.  

- stretnutí s p. Domarackou z Ministerstva vnútra ohľadne pomoci pre seniorov 
pri prevencii kriminality. Požiadala, aby sme oslovili seniorov v obci 
prostredníctvom Jednoty dôchodcov o možnosti informovať ich na besede 
o prevencii kriminality.  

- harmonograme vývozu odpadu, ktorý bol vypracovaný Ponitrianskym združením 
obcí pre separovaný zber, ktorý bude zaslaný spolu s ďalšími informáciami 
občanom, len tam ešte doplníme dni v týždni. Taktiež nás p. Bakyta,  upozornil, 
aby sme toľko kontajnerov po obci neumiestňovali, keďže máme zberný dvor, aby 
sme predišli tom, že nám tam dávajú odpad aj cudzí občania.  

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č. 10/02/2018 - OZ 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre : 
  

b e r i e   n a    v e d o m i e: 
 
informácie starostky obce v znení:  
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- obec má možnosť získať prostriedky z európskych fondov na obnovu zdravotného 
strediska, kde by sa jeho kapacita rozšírila na 5 lekárov, preto je potrebné 
vypracovať zámer k tomuto projektu, 

- informácia o návšteve zástupcu firmy Ekostaving, riaditeľky firmy Sola 
a Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadom 
p. Bakyta, s ktorým bola prerokovaná problematika odpadového hospodárstva 
v obci, 

- informácia o stretnutí s bývalým starostom, Mgr. Gálom, ktorý od nás požaduje 
preplatiť vybudovanú komunikáciu na futbalovom ihrisku v hodnote 4 500,-€, 

- informácia o stretnutí s riaditeľkou Materskej školy PaedDr. Martiny Sýkorovej, 
ktorá podala informáciu o zápise z kontroly Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva a nutnosti zabezpečiť výmenu podlahy v spálni materskej školy, 

- informáciu o pravidelných poruchách čerpadiel kanalizácie, osobná účasť 
starostky pri takomto čistení, zdokumentované fotografie ktoré preukazujú, 
čo všetko ľudia do kanalizácie dávajú, najväčším problémom sú vlhčené utierky, 
tak bude pripravený občanom informačný list, 

- informácia o zmluve so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou 
o prevádzkovaní kanalizácie v areáli Kúria, ktorú podpísal bývalý starosta 
28.10.2018, 

- informácia o zmluve s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre 
na zabezpečenie vykonávania menších obecných služieb - §12, 

- stretnutie s p. Domarackou z Ministerstva vnútra ohľadne pomoci pre seniorov 
pri prevencii kriminality 

- príprave harmonogramu vývozu odpadu v spolupráci s Ponitrianskym združením, 
ktorý bude zaslaný spolu s ďalšími informáciami občanom. 

 
Ing. Zaťko podotkol, že za každé uznesenie sa v zmysle rokovacieho poriadku musí hlasovať.  
Prebehla diskusia poslancov k danej téme.  
Ing. Čičová požiadala hlavného kontrolóra obce o stanovisko a výklad zákona k tejto 
pripomienke Ing. Zaťka do budúceho zasadnutia OZ. 
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie starostky, to sa nemá schvaľovať. 
Ing. Zaťko trval na svojom, aby sa o uznesení, ktoré má svoje číslo hlasovalo.  
 
Starostka po dohode s ostatnými poslancami dala hlasovať o uznesení: 

 
Hlasovanie: 

 

Za (8 z 8)  prítomných poslancov OZ: Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Viera Kubisová, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav 

Zábojník, Ing. Anton Zaťko 

Proti:   nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
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4) Informácia o plnení uznesení za rok 2018 

Hlavný kontrolór obce prečítal svoju správu o plnení uznesení za rok 2018: 
Všetky, okrem dvoch uvedených uznesení boli splnené, alebo splnené až nad rámec. 
Uznesenie č. 16/2018 z 20.2.2018 je po zdôvodnení hlavným kontrolórom obce 
bezpredmetné. 
Uznesenie č. 50/2018 z 26.4.2018 je po zdôvodnení hlavným kontrolórom obce uznesením, 
pri ktorom obec nepostupovala v zmysle zásad o hospodárení s majetkom obce, ani v súlade 
s inými právnymi predpismi.  
Na zastupiteľstve ste sa dohodli, že vám bude predložená technická štúdia, ale pán starosta to 
priamo objednal a dal retenčné nádrže vyrobiť a osadiť, bez predloženia zmlúv.  
p.Kurek doplnil, že bez umiestnenia retenčných nádrží by obec Branč nedala súhlas na 
výstavbu Krásnych lúk a ani žiadne navýšenie počtu pripojených občanov našej obce.  
Zrejme z uvedeného dôvodu bývalý pán starosta pristúpil k vybudovaniu retenčných nádrží 
bez informovania obecného zastupiteľstva a bez zabezpečenia úhrady za toto dielo z rozpočtu 
obce, preto to bude riešené na úkor iných aktivít z rozpočtu obce. 
p. Balážová sa spýtala či zastupiteľstvo predtým neuvažovalo o stretnutí s p. Vyskočom 
a objasnení problémov s financovaním obecnej kanalizácie, prípadne vykonaní auditu.  
Starostka odpovedala, že sa poslanci samozrejme na to opakovane pýtali, ale nebolo im 
vyhovené. No v budúcom roku pán Vyskoč nemá problém so stretnutím s poslancami 
a objasnením celej situácie. O audit sme sa nezaujímali, nakoľko by to boli peniaze navyše 
a nechceme ani teraz naštrbiť dobré vzťahy, keď nám prisľúbil súčinnosť.  
Prebehla diskusia k téme, Ing. Zaťko sa spýtal, či existuje objednávka na jednotlivé práce, 
ktoré sa realizovať a či je to zastrešené v rozpočte.  
Hlavný kontrolór doplnil, že tento problém je už valený minimálne 10 rokov pred Vami a je 
najvyšší čas ho vyriešiť. 
Mgr. Zábojník sa spýtal, ako tento problém vlastne vznikol.  
Starostka odpovedala, že problém vznikol, ešte za starostovania p. Guzmického, kde vznikla 
dohoda, že každý rok sa bude žiadať a poskytovať dotácia z Envirofondu a niekde sa to 
zaseklo.  
p. Kurek doplnil, že tam bola podpísaná rámcová zmluva na celú kanalizáciu v obci, pôvodne 
sa vždy budovalo, len toľko, koľko sme dostali ako dotáciu, no neskôr sa to začalo budovať 
bez toho aby to bolo finančne kryté s tým, že sa to bude žiadať financovať až potom. 
V zmluve  je dohodnuté, že to dielo sa prepočítava určitým koeficientom, ktorý je daný 
štátom. 
Mgr. Kubisová sa spýtala, či bola podaná žiadosť na Envirofond aj teraz.  
Ing. Koteková odovedala, že áno.  
Starostka doplnila, že je to zastropované na sumu 150 tis. Eur, takže každý rok sa o túto sumu 
môžeme uchádzať, len nevieme dokedy. V posledných štyroch rokoch sme takúto dotáciu 
nedostávali.  
Ing. Koteková dodala, že bývalý starosta vždy hovoril, že do roku 2020 ani žiadnu dotáciu 
nedostaneme pokiaľ tam je súčasná vláda, nakoľko ona podporuje maďarské obce. 
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Prebehla diskusia k téme so záverom, že je potrebné rokovať s p. Vyskočom.  
 
Hlavný kontrolór doplnil, že pri prvom kontrolovanom uznesení, nevedel on sám posúdiť 
o aký pozemok sa jedná, kto je jeho majiteľom a požiadal, aby sa do budúcnosti prijímali len 
uznesenia, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti.  
Prebehla diskusia k téme. 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:  

 
Uznesenie č. 11/02/2018 - OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre : 
  

b e r i e   n a    v e d o m i e: 
 

informácie o plnení uznesení za rok 2018. 
 

Hlasovanie: 

 

Za (8 z 8)  prítomných poslancov OZ: Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Viera Kubisová, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav 

Zábojník, Ing. Anton Zaťko 

Proti:   nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
5) Návrh na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v zmysle §29 a §30 zákona č. 431/2002 Z.z. 

a) Menovanie inventarizačnej komisie z radov poslancov OZ 

 

Starostka obce menovala ústrednú inventarizačnú komisiu obce, ktorá bude pracovať 
v nasledujúcom zložení:  
Z radov poslancov starostka menuje do ústrednej inventarizačnej komisie:  
Predseda: Ing. Anton Zaťko 
Ing. Alena Čičová 
Mgr. Stanislav Zábojník 
Angelika Uhrová 
Ing. Mária Koteková 
Júlia Majdánová 
PaedDr. Martina Sýkorová 
 
Ďalej budú dve čiastkové komisie: PaedDr. Martina Sýkorová, Alena Kyačeková a Iveta 
Vargová budú v pracovať na inventarizácii v Materskej škole a Gabriela Piktorová, Peter 
Varga a Angelika Uhrová na Obecnom úrade. 
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Táto inventarizácia sa bude vykonávať k 31.12.2018. 
 
Následne bude vydaný príkaz na mimoriadnu inventarizáciu, kde sa bude následne dôkladne 
preverovať majetok obce s doložením každého listu vlastníctva ku každej ulici, budove 
a podobne, pretože to nie je vôbec takto urobené, dlhé roky sa to zanedbávalo a preto to 
chcem dať v rámci mimoriadnej inventarizácie do poriadku. 
 
Prebehla diskusia k téme.  
Ing. Zaťko doplnil, že tu absentuje štatút každej z komisií, aby bolo jasné s čím sa budú 
zaoberať.  
Poslanci sa dohodli, že každá z komisií si vypracuje vlastný štatút, resp. plán práce. 
Pozn. zapisovateľky: nakoľko v dielčích komisiách nemôžu byť členovia ústrednej 

inventarizačnej komisie, starostka dala návrh na zmenu: p. Angelika Uhrová bude len 

v dielčej komisii na obecnom úrade a Mgr. Martina Pňačeková bude pracovať v komisii 

v Materskej škole na miesto PaedDr. Martiny Sýkorovej, ktorá je členkou ústrednej 

inventarizačnej komisie. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:  

 
Uznesenie č. 12/02/2018 - OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
 

b e r i e   n a   v e d o m i e:  

 

• príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
v zmysle §29 a §30 zákona č. 431/2002 Z.z. 

• menovanie ústrednej inventarizačnej komisie z radov poslancov OZ a zamestnancov 
obce v zložení:  
predseda:  Ing. Anton Zaťko, 

Mgr. Stanislav Zábojník, 
Ing. Alena Čičová, 
Ing. Mária Koteková, 
PaedDr. Martina Sýkorová, 
Júlia Majdánová. 

 

Hlasovanie: 

 

Za (8 z 8)  prítomných poslancov OZ: Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Viera Kubisová, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav 

Zábojník, Ing. Anton Zaťko 

Proti:   nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
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6) Návrh zmluvy o poskytovaní audítorských služieb 

Starostka informovala prítomných, že za posledné dve volebné obdobia audit pre obec Ivanka 
pri Nitre robila spoločnosť Lex-Audit, s.r.o. so sídlom na Damborského 3, preto sme aj tento 
rok oslovili túto audítorskú spoločnosť. Preposlali sme vám ju a našli ste v nej chybu, že nám 
zabudli prepísať obdobie a rok, a bol tam uvedený starý zákon o ochrane osobných údajov,  
takže sme ich požiadali aby chyby opravili a máme tu nový návrh zmluvy. K osloveniu inej 
audítorskej spoločnosti sme nepristupovali z dôvodu, že sa obávame toho, že keby prišla iná 
audítorská spoločnosť, mohla by nám dať záporný výrok a nemohli by sme sa uchádzať 
o žiadne dotácie.  
Cena auditu u tejto spoločnosti je pre nás 1920,- € s DPH. Čo je porovnateľné s inými 
audítorskými spoločnosťami. 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č. 13/02/2018 - OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
 

schvaľuje: 

 
Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb uzavretú podľa § 269 ods. 2) zákona č. 513/1991 
Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov uzatvorenú medzi obcou Ivanka 
pri Nitre a LEX - AUDIT, spol. s r.o. o vykonanie auditu za rok 2018 v hodnote 1920,- € 
s DPH.  

Hlasovanie: 

 

Za (8 z 8)  prítomných poslancov OZ: Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Viera Kubisová, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav 

Zábojník, Ing. Anton Zaťko 

Proti:   nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

7) Návrh zmluvy o poskytovaní služieb spracovania miezd 

Starostka informovala prítomných, že 8 rokov spracovávala na obci mzdy firma 
EKONCONSULTING - Ing. Búšová, ktorá chcela ukončiť spoluprácu k 31.12.2018. Pôvodne 
prišla na pol roka na výpomoc bývalému starostovi, keď prepustil mzdovú účtovníčku 
a nemal kto robiť mzdy. 
Oslovila som Ing. Búšovú, aby ešte s nami spolupracovala, kým vyriešime systém 
spracovania miezd. Napriek pripomienke Ing. Zaťka, aby to robila iná pracovníčka, ktorá má 
100% úväzok, odpovedám, že kto sa naučí celkovú problematiku spracovávania miezd za 
týždeň a kto bude robiť decembrovú výplatu. V prípade, že nájdeme riešenie, môžeme 
zmluvu s firmou vypovedať, ale teraz ukončiť zmluvný vzťah by bolo nezodpovedné. 
V priemere sa robí mesačne  32- 34 miezd a spracovávajú sa mnohé výkazy. Robia sa mzdy 
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nielen zamestnancom obecného úradu, ale aj poslancom, rôznym dohodárom, ktorými sú 
najmä technický pracovníci a ešte aj celej materskej škole. Okolité obce tiež pristupujú 
k externým mzdovým účtovníčkam, aj školy tak fungujú a vychádza to výrazne menej, ako 
riadne platený zamestnanec. 
Ing. Zaťko opakovane dodal, aby mzdy spracovával niekto zo súčasných zamestnancov. 
Starostka zopakovala, že kto nerobil mzdy nemá ani predstavu, čo všetko to obsahuje.  
Prebehla diskusia k danej téme. 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:  

 
Uznesenie č. 14/02/2018 - OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
 

schvaľuje: 

 
Zmluvu o spracovaní  mzdovej a personálnej agendy uzatvorenú podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi zmluvnými stranami obec Ivanka 
pri Nitre a EKON CONSULTING, s.r.o. 
 
Hlasovanie: 

 

Za (7 z 8)  prítomných poslancov OZ: Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Viera Kubisová, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav 

Zábojník  

Proti:   nikto  

Zdržal sa hlasovania (1 z 8)prítomných poslancov: Ing. Anton Zaťko  

 
8) Návrh projektového zámeru Rekonštrukcie Zdravotného strediska v Ivanke pri 

Nitre 

Starostka informovala prítomných o zámere rekonštrukcie Zdravotného strediska v Ivanke pri 
Nitre. Máme záujem zapojiť sa do takejto výzvy, kde sú ešte voľné prostriedky na podporenie 
projektov rozšírenia zdravotných stredísk. Ide o sumu 900 000,-€, obec by znášala 5% 
spoluúčasť. Vypracovanie zámeru aj projektovej dokumentácie je oprávneným nákladom 
tohto projektu. Do 19.12.2018 je potrebné zapojiť sa do tejto výzvy, preto je potrebné napojiť 
sa do tohto zámeru. 
Týmto zámerom sme sa už zaoberali na dvoch stretnutiach, takže už boli zodpovedané všetky 
otázky. 
Ing. Zaťko sa spýtal na uvedený projekt, nakoľko sa nezúčastnil ani na jednom s dohodnutých 
stretnutí poslancov. 
p. Kurek spolu so starostkou odpovedali na všetky jeho otázky ohľadom pripravovaného 
projektu. Bude tam nová vzduchotechnika, elektroinštalácia, kúrenie, kotolňa, 
vodovodné, odpadové potrubie, podlahy a dokonca aj vybavenie ambulancií. Naše tri lekárky 
aj s lekárňou tam zostanú, možno sa presunú na iné vyhovujúcejšie miesto a prídu tam ešte 
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dvaja noví lekári a bude to taká malá poliklinika, ktorá okrem súčasných služieb bude 
ponúkať aj služby napr. psychológa, gynekológa, či fyzioterapie, čo využijú naši občania 
priamo v obci a nemusia cestovať do Nitry.  
Prebehla diskusia k téme so záverom, že je potrebné sa uchádzať o každú jednu dotáciu, lebo 
je posledná šanca niečo získať.  
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:  

 
Uznesenie č. 15/02/2018 - OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
 

a) schvaľuje: 

 
• návrh na predloženie projektového zámeru pre projekt „Obnova zdravotného strediska 

v Ivanke pri Nitre“, 
• predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu „Obnova zdravotného 

strediska v Ivanke pri Nitre“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie 
projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou 
budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného 
mestského rozvoja, kód výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-10 – vo forme všeobecnej  
ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých a všeobecnej ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti  pre deti a dorast, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce, 

• zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
 
b)  schvaľuje: 

• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, 
konkrétne vo výške 45.000,- € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 
Ivanka pri Nitre. 
 

Hlasovanie: 

 

Za (8 z 8)  prítomných poslancov OZ: Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Viera Kubisová, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav 

Zábojník, Ing. Anton Zaťko 

Proti:   nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
9) Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 

Starostka spomenula, že sme sa pri posledných stretnutiach sme sa dohodli, že sa budeme 
stretávať každý posledný týždeň v mesiaci, dohadovali sme sa na utorkoch, neskôr na strede.  



 

 

OBEC IVANKA PRI NITRE 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

13 
 

Spýtala sa, či je to možné sa takto stretávať, či by to poslancom vyhovovalo.  
Ing. Zaťko sa spýtal, že streda by bola vhodnejšia, nakoľko sú vtedy zamestnanci dlhšie 
v práci. Spýtal sa prečo je potreba stretávať sa každý mesiac, keď v zákone sa píše o zasadnutí 
raz za tri mesiace. Ak bude potreba rokovať skôr, môže sa zvolať mimoriadne zasadnutie. 
Starostka odpovedala, že je to na poslancoch ako sa dohodnú, doposiaľ bol len návrh stretávať 
sa v mesačných intervaloch.  
Prebehla diskusia k téme. Poslanci sa dohodli, že a budú stretávať každý druhý mesiac a plus 
prázdniny. Starostka sa spýtala či je bytová komisia schopná stretnúť sa v januári a navrhnúť 
pridelenie bytu niekomu zo žiadateľov.  
Ing. Čičová navrhla skorší septembrový dátum, aby sa to nenaťahovalo presne na 3 mesiace. 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:  

 
Uznesenie č. 16/02/2018 - OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

schvaľuje: 

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre v roku 2019: 
 
30. JANUÁR 2019 (STREDA) 
27. MAREC 2019 (STREDA) 
29. MÁJ 2019 (STREDA) 
26. JÚN 2019 (STREDA) 
18. SEPTEMBER 2019 (STREDA) 
27. NOVEBMER 2019 (STREDA) 
18. DECEMBER 2019 (STREDA) 
 
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa budú konať v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre. 
Presný čas konania obecného zastupiteľstva bude vopred zverejnený. 
 
Hlasovanie: 

Za (8 z 8)  prítomných poslancov OZ: Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Viera Kubisová, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav 

Zábojník, Ing. Anton Zaťko 

Proti:   nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

10) Doplnenie členov a schválenie predsedov komisií zriadených pri Obecnom 

zastupiteľstve 

Starostka informovala, že pred zasadnutím boli ešte doplnené niektoré komisie a prečítala 
jednotlivé komisie:  

• Komisia finančná, správy majetku a rozvoja obce 
Predseda: Ing. Alena Čičová 
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Členovia: Ing. Eva Magdinová, Ing. Mária Koteková, Kvetoslava Bečková, 
Katarína Zaťková, Ing. Mária Kóňová, Ing. Anton Zaťko, Ing. Dagmar 
Havrilová, Mária Balážová 

• Komisia kultúry, športu a vzdelávania mládeže 
Predseda: Mgr. Alena Černíková 
Členovia: Stanislav Kurek, Mgr. Dagmar Szabóová, Ing. Marek Látečka, 
Martin Pagáč, Margita Račková, PaedDr. Martina Sýkorová, Júlia Majdánová, 
Lucia Poláčková, Mária Poláčková, Marián Račko, Mária Balážová, 
Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Jana Torzewská, PaedDr. Zuzana Muková, Alena 
Kyačeková 

• Komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia 
Predseda: Mgr. Viera Kubisová 
Členovia: Ing. Anton Zelenaj, PhD., JUDr. Eva Belanová, Mgr. Dagmar 
Szabóová, Peter Varga, Mária Balážová, Tibor Krajči, Anna Kaššáková 

• Komisia bytová 
Predseda: Mgr. Stanislav Zábojník 
Členovia: Adriana Vrábelová, Mário Guzmický, Stanislav Kurek, Juraj 
Obložinský, Mgr. Martina Pňačeková, Mária Balážová, Mgr. Viera Kubisová 

• Komisiu sociálnych vecí a zdravotníctva. 
Predseda: Mgr. Marta Horníková 
Členovia: Mgr. Martina Pňačeková, Ing. Alena Čičová, MUDr. LeonaŠóthová, 
Anna Majdánová, Mgr. Karmen Čičová, PhDr. Milan Tomka, PhD. 

V takomto zložení budú pracovať jednotlivé komisie, ktoré si dohodnú svoj plán práce podľa 
ktorého budú pracovať a postupovať. 
Ing. Zaťko podotkol, že je v komisiách veľa ľudí.  
Starostka povedala, že aj ona je prekvapená, ale teší sa že všetci chcú tak pracovať a sami 
volali na obecný úrad, alebo predsedom jednotlivých komisií, či jej samej a hlásili sa 
dobrovoľne za člena komisie. 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č. 17/02/2018 - OZ 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
a) schvaľuje: 

členov a predsedov komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve: 
• Komisia finančná, správy majetku a rozvoja obce 

Predseda: Ing. Alena Čičová 
Členovia: Ing. Eva Magdinová, Ing. Mária Koteková, Kvetoslava Bečková, 
Katarína Zaťková, Ing. Mária Kóňová, Ing. Anton Zaťko, Ing. Dagmar 
Havrilová, Mária Balážová 

• Komisia kultúry, športu a vzdelávania mládeže 
Predseda: Mgr. Alena Černíková 
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Členovia: Stanislav Kurek, Mgr. Dagmar Szabóová, Ing. Marek Látečka, 
Martin Pagáč, Margita Račková, PaedDr. Martina Sýkorová, Júlia Majdánová, 
Lucia Poláčková, Mária Poláčková, Marián Račko, Mária Balážová, 
Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Jana Torzewská, PaedDr. Zuzana Muková, Alena 
Kyačeková 

• Komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia 
Predseda: Mgr. Viera Kubisová 
Členovia: Ing. Anton Zelenaj, PhD., JUDr. Eva Belanová, Mgr. Dagmar 
Szabóová, Peter Varga, Mária Balážová, Tibor Krajči, Anna Kaššáková 

• Komisia bytová 
Predseda: Mgr. Stanislav Zábojník 
Členovia: Adriana Vrábelová, Mário Guzmický, Stanislav Kurek, Juraj 
Obložinský, Mgr. Martina Pňačeková, Mária Balážová, Mgr. Viera Kubisová 

• Komisiu sociálnych vecí a zdravotníctva. 
Predseda: Mgr. Marta Horníková 
Členovia: Mgr. Martina Pňačeková, Ing. Alena Čičová, MUDr. LeonaŠóthová, 
Anna Majdánová, Mgr. Karmen Čičová, PhDr. Milan Tomka, PhD., 

b) odporúča  

všetkým komisiám vypracovať náplň práce komisií a predložiť ich na rokovanie 
obecného zastupiteľstva. 

 
Hlasovanie: 

Za (8 z 8)  prítomných poslancov OZ: Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Viera Kubisová, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav 

Zábojník, Ing. Anton Zaťko 

Proti:   nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
11) Návrh rozpočtových opatrení k rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na rok 2018 

Starostka oboznámila prítomných s pripraveným rozpočtovým opatrením. Ako už uviedla 
v dôvodovej správe, nie je dobré schvaľovať rozpočtové opatrenia až po úhrade, ale v tomto 
prípade to je potrebné, nakoľko mal predchádzajúci starosta prístup k účtu a nemal problém 
uhradiť faktúry nad rámec schválených limitov.  
Ing. Čičová sa spýtala na Arrivu a úhrady za poskytnuté služby. 
Ing. Koteková jej odpovedala, že všetky minulé roky máme už zaplatené, ale platby na 
aktuálny rok sme neplatili nič. 
Starostka doplnila, že je potrebné zobrať z položiek všeobecné služby, z dotácie štátnym práv. 
osobám t.j. Arriva, z externého managementu a interiérového vybavenia kultúrneho domu 
45065,83 € 
Oprava ulíc Pri Tehelni a Bárdyho na ktorých opravu obec minula 84 793,48 €. 
Montáž klimatizácie do kancelárií prvého kontaktu a pokladne na ktoré pán starosta minul 
2774,66 €. Toto tiež nebolo rozpočtované. 
Na úhradu starého dlhu voči Ekostavingu bolo rozpočtovaných 24 000,- €, ale faktúra prišla 
na 36218,42 €. 
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Faktúra za externý management na 3 triedu materskej školy a následná monitorovacia správa 
školy nového tisícročia prekročila plánovanú položku o 4939,68 €. 
Vybudovanie chodníka od hasičskej zbrojnice v smere na Branč až po „tóbu“ stálo 
neskutočné peniaze cez 38 tis. Eur. 
Prebehla diskusia k téme, či by sa nedal urobiť audit, nakoľko sú tieto práce vykonané 
nedostatočne  a za veľmi veľké peniaze.  
Mnohí obyvatelia zrekonštruovaných ulíc tvrdia, že tam firma len jemne zobrala pôvodný 
povrch cesty a hneď na to bez spevňovania natiahla asfalt. 
Ďalšou položkou bolo vybudovanie oplotenia materskej školy, ktoré tiež nebolo rozpočtované 
a faktúra za túto prácu prišla na 3851,22 €. 
Takže dohromady je to cez 45 tisíc, ktoré sme nemali rozpočtované v rozpočte a musíme ich 
teraz nájsť a presunúť z iných položiek.  
Ing. Zaťko povedal, že nedávno bol na zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde starosta uhradil 
odstupné pracovníkovi nad rámec jeho limitu a tam poslanci robili z toho také problémy, že 
mu to takmer dali zosobniť. Prečo teraz znovu máme my poslanci požehnať niečo, čo bolo 
porušením zákona. A k týmto skutočnostiam by sa mali zaujať nejaké opatrenia. Tie limity 
starostu by sa mali do budúcnosti navýšiť.  
Prebehla diskusia k téme, ako by sa dalo postupovať. Je veľmi ťažké dokázať trestný čin 
starostovi, lebo môže povedať, že to robil v prospech obce. Môžeme to len riešiť s firmou, 
ktorá tieto práce vykonávala. V prípade, že sa poslanci dohodnú na audite za vykonané práce, 
tak sa bude postupovať podľa toho, lebo je to naozaj veľmi veľká suma za vykonané práce.  
Mgr. Pňačeková doplnila, že do textu uznesenia bude presne doplnená pripravená tabuľka 
s rozpisom rozpočtového opatrenia, ktorá bola predložená poslancom. 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č. 18/02/2018 - OZ 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
 

schvaľuje: 
 

Rozpočtové opatrenia č. 24 k rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na rok 2018 – úprava 
prekročených rozpočtových výdavkov: 
 

Názov položky Ekonomická 
klasifikácia 

Funkčná 
klasifikácia 

Schválený 
rozpočet 

Upravený pred 
zmenou 

Zvýšenie Zníženie Upravený po 
zmene 

Všeobecné 
služby 

637004 06.1.0 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 

Dotácia št.PO – 
Arriva 

644002 04.5.1 91049,00 124049,00 0,00 42297,30 81751,70 

Oprava 
obecných ulíc 

635006 06.2.0 55000,00 71000,00 13793,48 0,00 84793,48 

Klimatizácia – 
kanc.1.kontaktu 

713004 01.1.1 0,00 0,00 2774,66 0,00 2774,66 
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Kanalizácia 717001 05.2.0 0,00 24000,00 12218,42 0,00 36218,42 
Rozvoj obce 717001 06.2.0 0,00 16000,00 7488,37 0,00 23488,37 
Špeciálne 
služby 

637005 09.1.1.1 0,00 1200,00 4939,68 0,00 6139,68 

Vybudovanie 
oplotenia MŠ 

717001 09.1.1.1 0,00 0,00 3851,22 0,00 3851,22 

Externý 
manažment 
revital.parku 

637005 06.2.0 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 

Interiérové 
vybavenie KD 

633001 08.2.0 1000,00 1000,00 0,00 768,53 231,47 

   149049,00 239249,00 45065,83 45065,83 239249,00 

 

Hlasovanie: 

 

Za (7 z 8)  prítomných poslancov OZ: Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Viera Kubisová, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav 

Zábojník  

Proti:   nikto  

Zdržal sa hlasovania (1 z 8)prítomných poslancov: Ing. Anton Zaťko  

 
 

12) Návrh finančného rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021  

Starostka informovala o príprave rozpočtu obce. Finančná komisia zasadala 6.10.2018 
s cieľom pripraviť rozpočet, no boli sme sklamaný, že sa rozpočet neschválil do volieb. Preto 
starostka volila cestu stretnutia starých a nových poslancov s cieľom prerokovať pripravovaný 
rozpočet, aby sa s ním oboznámili aj noví poslanci. 5.11.2019 bol rozpočet zverejnený na 
stránke obce, takže mali možnosť  všetci sa s ním riadne oboznámiť.  
Starostka vyzvala prítomných, aby vyjadrili svoje pripomienky a návrhy na zmenu 
pripraveného rozpočtu.  
 

a) Stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019 

Hlavný kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019. 
V stanovisku k návrhu rozpočtu navrhol jednotlivé úpravy a presuny pripraveného rozpočtu 
s odôvodnením navrhovaných zmien.  Stanovisko tvorí prílohu materiálov k zasadnutiu 
obecného zastupiteľstva. V závere zhodnotil, že pripravený rozpočet je spracovaný podrobne 
a prehľadne. Bol verejne sprístupnený v zmysle zákona na úradnej tabuli a webovom sídle 
obce. Hlavný kontrolór odporúča obecnému zastupiteľstvu v Ivanke pri Nitre návrh rozpočtu 
obce na rok 2019 schváliť ako vyrovnaný vrátane programového rozpočtu na roky 2020 – 
2021. 
 

b) Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2019 

Starostka doplnila, že dúfame, že nás už nič nezaskočí, ale je možné, že ešte príde začiatkom 
roka nejaká zabudnutá faktúra z minulého obdobia, ale zatiaľ nič neprišlo. 
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Ing. Zaťko sa spýtal, či sú už tieto navrhované zmeny a úpravy hlavného kontrolóra 
zapracované v rozpočte. Tiež podotkol, že rozpočet by mal byť spracovaný ešte podrobnejšie 
aj s dôvodovými správami. 
Starostka odpovedala, že všetky zmeny a úpravy sú v rozpočte už zapracované a tak je aj 
predložený návrh na schválenie uznesenia. Prebehla diskusia k téme rezervného fondu. Určite 
budeme rozpočet v budúcom roku pripravovať s vašou súčinnosťou už oveľa skôr, aby boli 
zapracované všetky pripomienky. 
Ing. Čičová za Finančnú komisiu predniesla tiež svoje stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 
2019. 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č. 19/02/2018 - OZ 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
 

a) berie na vedomie 

• stanovisko hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre k návrhu rozpočtu na roky 2019-
2021, 

• stanovisko Finančnej komisie k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021. 
 

b) schvaľuje: 

rozpočet obce Ivanka pri Nitre na rok 2019 vrátane programového rozpočtu na rok 

2019 ako vyrovnaný. 

 

Rozpočet na rok 2019 

 

Bežný rozpočet    
Bežné príjmy    1 658 247,00 € 
Bežné výdavky   1 394 083,00 € 
Prebytok bežného rozpočtu    264 164,00 € 
 
Kapitálový rozpočet 
Kapitálové príjmy     0,00 € 
Kapitálové výdavky     204 536,00 € 
Schodok kapitálového rozpočtu - 204 536,00 € 
 
Finančné operácie 
Finančné operácie – príjmy     0,00 € 
Finančné operácie – výdavky    - 59 628,00 € 
Schodok finančných operácií    - 59 628,00 € 
 

c) Berie na vedomie 

Viacročný rozpočet na roky 2020-2021 vrátane programového rozpočtu obce:  
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Rozpočet na rok 2020 

 

Bežný rozpočet    
Bežné príjmy    1 680 122,00 € 
Bežné výdavky   1 346 036,00 € 
Prebytok bežného rozpočtu     334 086,00 € 
 
Kapitálový rozpočet 
Kapitálové príjmy       0,00 € 
Kapitálové výdavky       100 000,00 € 
Schodok kapitálového rozpočtu   - 100 000,00 € 
 
Finančné operácie 
Finančné operácie – príjmy      0,00 € 
Finančné operácie – výdavky      - 59 704,00 € 
Schodok finančných operácií      - 59 704,00 € 
 
 

Rozpočet na rok 2021 

 

Bežný rozpočet    
Bežné príjmy    1 685 767,00 € 
Bežné výdavky   1 275 993,00 € 
Prebytok bežného rozpočtu  + 409 774,00 € 
 
Kapitálový rozpočet 
Kapitálové príjmy      0,00 € 
Kapitálové výdavky      100 000,00 € 
Schodok kapitálového rozpočtu  - 100 000,00 € 
 
Finančné operácie 
Finančné operácie – príjmy     0,00 € 
Finančné operácie – výdavky    - 59 704,00 € 
Schodok finančných operácií    - 59 704,00 € 
 
 
Hlasovanie: 

 

Za (8 z 8)  prítomných poslancov OZ: Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Viera Kubisová, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav 

Zábojník, Ing. Anton Zaťko 

Proti:   nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Starostka ospravedlnila o 19:37 hod. p. Kureka, zástupcu starostky obce, ktorý šiel privítať 
hostí, na vianočnom večierku pre podnikateľov pôsobiacich v obci, ktorý mal začať o 19:00 
hod. u p. Balážovej. 
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Počet prítomných poslancov 7 z 9. 

 

13) Návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi obce 

Starostka informovala, že každým koncom kalendárneho roka bolo zvykom poskytnúť 
odmenu hlavnému kontrolórovi obce za vykonanú prácu. Z uvedeného dôvodu by taktiež aj 
tento rok navrhovala odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 300,- €. 
Prebehla diskusia k téme.  
Ing. Zaťko namietal, že odmena hlavného kontrolóra by mala byť do výšky  30 % súčtu 
funkčných platov za uplynulý rok a mala byť určená v %, nie pevnou sumou. 
Starostka namietala, že to tak nie je, vždy sa schvaľovala jednorazová suma odmeny a nie 
percento.  
Prebehla diskusia k téme.  
Návrhová komisia dala návrh na uznesenie na schválenie 7 % ročnej hrubej mzdy. Starostka 
dala hlasovať za uznesenie, ale začala diskusia k téme a o uznesení sa nehlasovalo.  
Po diskusii navrhla starostka hlasovať o pôvodnom uznesení.  
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:  

Uznesenie č. 20/02/2018 - OZ 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
 

schvaľuje: 

 
odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ivanka pri Nitre za rok 2018 vo výške 300,-€. 
 

Hlasovanie: 

 

Za (6 z 7)  prítomných poslancov OZ: Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Stanislav Zábojník  

Proti:   nikto  

Zdržal sa hlasovania (1 z 7) prítomných poslancov: Ing. Anton Zaťko  

 
14) Rôzne  

Starostka informovala o zmluve so spoločnosťou Humana People to People Slovakia o.z. 
o bezplatnom umiestnení kontajnerov na šatstvo pri obchode p. Obložinskej na ulici Na 
Stanicu.  
 

15) Diskusia 

Mgr. Horníková navrhla, aby sa na cintoríny okrem kontajnerov na sklo a bioodpad umiestnili 
aj kontajnery na plasty.  
Starostka upozornila, že plastová hmota z kahancov a plastových výrobkov na cintorínoch je 
už mnohokrát prerecyklovaná a nie je ju už možné recyklovať, preto sa tam o týchto 
kontajneroch neuvažovalo. 
Prebehla diskusia k téme ako ľudí naučiť recyklovať a triediť odpad. 
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O 19:49 hod. odišiel z rokovania Ing. Anton Zaťko. Počet prítomných poslancov: 6 z 9. 

 

Prebehla diskusia občanov k téme koľko dostávajú poslanci plat?  
Poslanci odpovedali, že 37,-€ dostanú na účet, Ing. Koteková doplnila, že to už je mesačná 
mzda v čistom, ale odmena závisí to aj od toho, či bolo v danom mesiaci zasadnutie 
zastupiteľstva alebo nie, potom dostávajú ešte pohyblivú časť.   
Od občanov prišla ešte otázka, ako je to s poplatkom Arrive, či teraz nebudú chodiť autobusy? 
Starostka aj poslanci odpovedali, že to je len poplatok za MHD. Len sa presunula splatnosť 
poplatku z tohto roka na budúci rok, všetko zostáva po starom a autobusy budú chodiť tak ako 
doteraz.  
 
16) Záver 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila 2. Zasadnutie obecného 
zastupiteľstva.  
Zasadnutie bolo ukončené o 20:00 hod.  
 
 
V Ivanke pri Nitre, dňa 13.12.2018 
Zapísala: Mgr. Martina Pňačeková 
 
 
 

    Ing.Jana Maršálková 
                            starostka obce 

 
Overovatelia zápisnice:  

 
Mgr. Marta Horníková .......................................... 
 
Ing. Alena Černíková  .......................................... 
 


