
ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa 

26. júna 2019 o 17:00 hod. Kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre
___________________________________________________________________________

1) Otvorenie a schválenie programu rokovania
Starostka obce privítala všetkých prítomných na 8. zasadnutí OZ v Ivanke pri Nitre, ktoré sa konalo
26. júna 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre. 
Prítomných, aj podľa prezenčnej listiny bolo 8 z 9 poslancov OZ. Z rokovania sa ospravedlnila
Mgr. Marta Horníková.

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

1) Otvorenie a schválenie programu rokovania
2) Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice 
           a určenie zapisovateľa)
3) Informácie starostky obce 
4) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre  
            materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri   
            Nitre
5) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú 
            úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
6) Pridelenie nájomných bytov v bytovom dome v Ivanke pri Nitre na základe žiadosti 
            o opakované pridelenie nájomného bytu
7) Návrh záverečného účtu za rok 2018
8) Kontrola plnenia uznesení za 1.polrok 2019
9) Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019
10) Rôzne 
11) Diskusia
12) Záver

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

Neboli žiadne pripomienky a návrhy na zmenu programu.

Ing. Anton Zaťko podotkol, že sa nedodržiava rokovací poriadok a nedostal v materiáloch stanovis-
ko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu. 
Starostka a ostatní poslanci potvrdili, že im boli materiály doručené komplet aj so stanoviskom a tak
isto to bolo doručované aj jemu a medzi prílohami to musí v maili mať. 
Ing. Anton Zaťko si ešte raz skontroloval prijatý mail a našiel chýbajúce stanovisko hlavného kon-
trolóra v pdf súbore.

2) Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice a určenie za-
pisovateľa)
Starostka  navrhla  do  návrhovej  komisie:  Ing.  Antona  Zelenaja,  PhD a  Mgr.  Alenu Černíkovú  
a za overovateľov zápisnice: Ing. Alenu Čičovú a Stanislava Kureka. Za zapisovateľku z rokovania
určila Mgr. Martinu Pňačekovú.



Návrhová komisia dala návrh na uznesenia: 

Uznesenie č. 91/09/2019 – OZ 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa 

26. júna 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) schvaľuje:

    program 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
bez pripomienok

b) konštatuje 
že rokovania OZ sa z celkového počtu poslancov 9 sa zúčastňuje 8 poslancov čím je rokovanie
uznášania schopné. Z rokovania sa ospravedlnila Mgr. Marta Horníková.

Hlasovanie:
Za (8 zo 8)  prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav
Zábojník, Mgr. Viera Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Mária Balážová, Ing.
Anton Zaťko
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Uznesenie č. 92/09/2019 – OZ 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa 

26. júna 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) schvaľuje:

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Zelenaj, PhD a Mgr. Alena Černíková
overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Alena Čičová a Stanislav Kurek

b) berie na vedomie
menovanie zapisovateľa rokovania: Mgr. Martina Pňačeková

Hlasovanie:
Za (8 zo 8)  prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav
Zábojník, Mgr. Viera Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Mária Balážová, Ing.
Anton Zaťko
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

3) Informácie starostky obce 
Starostka  informovala  poslancov  a  prítomnuých  o  realizovaných  a  plánovaných  akciách  
v mesiacoch jún-júl:

– akcia  MDD  –  starostka  poďakovala  všetkým,  ktorí  pomohli  zorganizovať  túto  akciu  
a prispeli svojou prácou k výsledku. Bola to výborná akcia, páčila sa deťom, ktorých bolo
neúrekom a dokonca má pozitívne ohlasy aj z okolitých obcí, ktorých občania sa na akcii
zúčastnili. V budúcom roku to chceme ešte lepšie zorganizovať.

– poďakovala Mgr.Zábojníkovi za zorganizovanie brigády v obecných bytoch a aktivity na
oprave detského ihriska pri bytovkách. Prišlo síce len asi 8 ľudí, ale urobili kus práce. Juraj
Obložinský  sa  do  toho  naplno  pustil,  pozháňal  drevo  na  lavičky,  opraví  a  vymení  
sa oplotenie ihriska. Poďakovala, všetkým, ktorí sa na brigáde zúčastnili.



– plánovaná akcia Pohár starostu obce, ktorá sa uskutoční v sobotu 29.6.2019 na futbalovom
ihrisku.

– plánovaná akcia Naj guláš 2019, ktorá sa uskutoční v sobotu 13.7.2019 v obecnom parku.
Prebehla diskusia k téme.  Ing. Zelenaj sa spýtal, či dovtedy bude niekto prevádzkovať bufet
v parku. Obec zvažuje aj vlastné prevádzkovanie obecného parku, aby to bolo neutrálne
územie  pre  všetkých.  Zvažovalo  sa  presunutie  termínu  Naj-gulášu  na  20.7.2019,  kvôli
dovolenke pána Kureka.

– tiež sa v parku uskutočnila akcia Matice Slovenskej a eRka.
Ing. Zaťko upozornil, že zmluva o prenájme má byť zverejnená na webe, pokiaľ je prenájom
za odplatu. Prebehla diskusia k téme. Starostka odpovedala, že organizáciám sa prenajíma
park,  či  kultúrny dom bezplatne,  takže nie  je  potrebné zverejňovať zmluvy o prenájme.
Takýto postup je dohodnutý už dlhé roky.

Starostka ďalej informovala o: 
– uskutočnenom stretnutí vo ZVaKu aj v Ekostavingu za účasti zástupcov z Novej Ivanky  

a spol.Transeco. Riaditeľka vodární potvrdila, že si občania nemajú žiadať o pripojenie na
obci,  nakoľko vodovod nie  je  obecný a  predtým ako bude obci  odovzdaný je  potrebné
dôsledné preskúmanie dokumentácie a skutočnej realizácie, nakoľko sú predpoklady, že to
nie je vybudované podľa predpisov. Tiež sa spýtala spol. Transeco, prečo nekontaktovali
ZvaK pri výstavbe vodovodu, keď ho plánovali odovzdať obci a to isté im povedal aj Ing.
Vyskoč k vybudovanej kanalizácii.
Spoločnosť Transeco si už našla prevádzkovateľa vodovodu a kanalizácie, takže nemusí  
obec vôbec oslovovať a môže si to riešiť sama. V závere predstaviteľ Transeca už nemal  
slov, len sa dotazoval, že prečo to nejde urobiť aj u nás tak ako v Ivanke pri Dunaji.
Prvé problémy s kanalizáciou v Novej Ivanke nenechali na seba dlho čakať, v nedeľu večer 
ma oslovili občania Novej Ivanky, že im nefunguje kanalizácia a neodteká im voda. 
Našťastie po zmobilizovaní pána Holku, pána Ružičku a hasičov sa podarilo preskúmať  
a odčerpať odpadovú vodu. Na ďalší deň, prišiel Kanál-servis, ktorý zistil,  že tam bola  
zachytená handra, tak tá to blokovala a nevpúšťala odpadovú vodu do nášho potrubia. Pri 
monitorovaní potrubia kamerou bolo tiež konštatované nadmerné zanesenie a znečistenie  
potrubia, ako aj jeho malý priemer, ktorý nie je dostatočný pre taký počet obyvateľov aký 
má Nová Ivanka. Občania sú tam nešťastní a nevedia, na koho sa majú obrátiť, nakoľko  
kanalizácia ešte stále nie je skolaudovaná.

– probléme na Gergeľovej ulici  – kde po veľkých dažďoch tiež bolo potrebné odčerpávať
vodu (znovu boli  ochotní hasiči  aj  pán Holka a Ružička).  Starostka upozornila,  že išlo  
o čistú vodu zo zvodov-rín. Preto sme urobili sme prieskum trhu na spoločnosť, ktorá vie
skontrolovať  neoprávnené  vypúšťanie  dažďovej  vody  do  obecnej  kanalizácie.  Máme  
3 cenové ponuky, sú veľmi vysoké (22.000€, 21.500€ a 14.500€). Konzultovali sme to aj  
so starostom z M.Lapáša, ktorý takúto kontrolu realizoval, no k zisteniam neprišiel žiadnym,
nakoľko občania majú namontované spätné klapky a pri tom je dymová skúška neúčinná.
Ale poradil  nám firmu z Trnavy, ktorá za 60,-€/hod. vie vykonať kontroly na napojenie
zvodov-rín do kanalizácie.  Takže na skúšku to skúsime s touto firmou,  malo by to  byť
lacnejšie ako tie predložené ponuky.

– na  prečerpávacej  stanici  v  Luku  je  od  doby  odpojenia  obytného  súboru  Mlyn  pokoj.  
V obytnom súbore Mlyn odkopali spätnú klapku za účasti pána Vyskoča, stavebného úradu 
a starostky, kde sa to skontrolovalo. Teraz bude nasledovať rokovanie o pokute, môžeme si
vymáhať 3 roky spätne a bola by rada, aby sa peniaze vrátili naspäť do rozpočtu.

– plánuje sa  oprava schodiska v parku.  Máme 3 ponuky na opravu schodiska v obecnom
parku. Vyhrala firma Krásne Lúky na sumu 11.700,-€. Prebehla diskusia k téme.

– od 1.7.2019 sa začínajú práce v MŠ, kde sa budú robiť nové rozvody elektriny, z dôvodu
havarijného stavu elektroinštalácie v tejto budove. Cenová ponuka na tieto práce je 13.700,-
€. No potrebujeme ešte niekoho na murárske práce, aby sa to vyspravilo a vymaľovalo  



a bolo to od septembra prevádzky schopné.
– opakujúca sa sťažnosť pani Otílie Račkovej a jej sestry. Našťastie zasadla komisia stavebná

komisia a verejného poriadku a Mgr. Kubisová sa jej náležite venovala, obdržala výstup  
z komisie.

– príprave projektu cezhraničnej spolupráce, ktorý sa do 30.6.2019 podáva a máme partnerské
mesto Komárom, s tým, že ideme spolu do tohto projektu, oni žiadajú dotáciu na slávnosti 
v  otvorenom amfiteátri,  ktoré  tam uskutočňujú  a  my žiadame opravu  a  obnovu hrobky
Viliama Tótha na Ivanskom cintoríne. Do konca roka môžeme požiadať ďalší projekt, kde
budeme už vedľajším žiadateľom a budeme môcť požiadať na kultúrne dni našej obce.

– absolvovali sme rozlúčku s našim pánom farárom, bola to veľmi milá akcia.
– malo  by  sa  uskutočniť  stretnutie  k  pripomienkam  k  územnému  plánu.  Je  potrebné  

sa dohodnúť na termíne do dvoch týždňov. Oslovia sa všetci tí, ktorí podali pripomienku 
k územnému plánu za účasti pána Csandu aj poslancov, aby ste boli všetci informovaní. 

– podanom  projekte  pre  dobrovoľný  hasičský  zbor  obce  Ivanka  pri  Nitre.  Naposledy
schválená  zmluva  je  už  opravená  podľa  pripomienok  poslancov  a  bude  tam  prenájom
budovy za 1,-€.

– na obecný úrad prišla petícia občanov proti plánovanej výstavbe obytného súboru Domčeky
o  ktorom  sme  boli  oboznámení  na  jednom  zo  zasadnutí  OZ.  Petíciu  zostavila  pani
Kubačková  a  keď  sme ju  dali  posúdiť  právnikovi,  tak  sa  vyjadril,  že  nemá charakter  
a petície, takže v tom zmysle jej aj odpovieme. Vedú sa tam rôzne boje proti plánovanej
výstavbe, niektorí ľudia sú už z toho unavení a chcú mať pokoj.

– počas nedávnej búrky spadla rímsa na budove starej škôlky, takže budeme musieť aj tento
problém riešiť.

– budeme potrebovať niekoho na vysprávky v Materskej škole.
Pán Zábojník povedal, že osloví pána Repu, či by sa na to nedal. Prevádzka škôlky bude
presunutá do novej triedy MŠ. 

– po ukončení prác firmou Stavex, budeme musieť vykonať konečnú kontrolu chodníkov  
a ciest, ktoré rozkopali kvôli optike pre Telekom. 

– Mgr. Zábojník upozornil na  prepadnutý kanál pri Jednote, ktorý je potrebné opraviť.
– na Konopárenskej ulici boli zahájené práce, ale kvôli odvodu dažďovej vody museli byť

prerušené a museli sme dobudovať drenážny systém, aby občanom netiekla voda do dvorov,
spoločnosť  Stavex  nám  pomohla  vytýčiť  siete,  aby  neprišlo  k  nejakému  poškodeniu.  
Od pondelka sa bude s prácami pokračovať.

4) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre  
materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

Starostka informovala prítomných o pripravenej VZN, ktorej návrh pripravila pani riaditeľka MŠ.
Riaditeľka MŠ informovala prítomných,  že doteraz rodičia  prispievali  na poldenný pobyt 7,-€  
a  celodenný pobyt  10,-€ od roku 2013,  odvtedy sa suma nenavyšovala.  Ale zvyšovali  sa  ceny
všetkých položiek, tak by bolo potrebné upraviť aj túto VZN, aby sa to upravilo na sumu 13,-€, za
predškolákov sa poplatok neplatí a za deti do 3 rokov, ktoré navštevujú materskú školu je možné
dostať príspevok na starostlivosť o dieťa do 3 rokov (až do výšky 80,-€) , tak pre tieto deti by počas
možnosti tohto príspevku bola suma vyššia. V tomto školskom roku sme mali takýchto detí až 9 
a v nasledujúcom to budú už len 3 deti, ktoré dosiahnu 3 roky veku v mesiaci september. Ďalej
informovala  prítomných,  že  k  zápisu  do  materskej  školy  prišlo  35  detí,  u  15  bolo  vydané
rozhodnutie o prijatí a nastúpi nám 14 nových detí.  10 predškolákov odišlo do prvého ročníka  
a 4 deti sa sťahujú do inej obce. Tiež sme upravili poplatky pre deti s trvalým pobytom mimo našej
obce, ktoré budú platiť dvojnásobný príspevok oproti našim domácim deťom. Peniaze za príspevok
pre  materskú  školu  sú  investované  do  pomôcok  pre  deti  pri  vyučovaní,  alebo  na  zlepšenie  
a  modernizáciu  školského  dvora  –  dobudovanie  dopadových  plôch  a  odstránenie  nedostatkov  
na hracích prvkoch na školskom dvore, kde nám revízna správa zakázala používať takmer všetky



hracie prvky.
Starostka sa spýtala na pripomienky poslancov k predloženému VZN. 
Neboli žiadne pripomienky. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenia: 

Uznesenie č. 92/09/2019 – OZ 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa 

26. júna 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre.

Hlasovanie:
Za (8 zo 8)  prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav
Zábojník, Mgr. Viera Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Mária Balážová, Ing.
Anton Zaťko
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

5) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Starostka  informovala  poslancov  o  pripravenom  VZN  o  výške  príspevku  na  čiastočnú  úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktoré pripravila pani riaditeľka zo ZŠ.
Pán Kurek navrhol upraviť číslovania paragrafov, ktoré sú tam zle uvedené. Taktiež sa spýtal na
zábezpeku. Prebehla diskusia k téme.
Mgr. Černíková navrhla aby sa réžia upravila na sumu 0,20€ za jedno jedlo, nakoľko pôvodných
0,10€ je veľmi hraničná suma. Je preto potrebné upraviť v § 4 sumu na 0,20€. Réžia sa platí aj
počas dní, keď dieťa nenavštevuje školu, či škôlku.

Starostka sa spýtala na pripomienky poslancov k predloženému VZN. 
Neboli žiadne ďalšie pripomienky. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenia: 

Uznesenie č. 93/09/2019 – OZ 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa 

26. júna 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
schvaľuje
Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  2/2019  o výške  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni s úpravou § 4 odst. 2 a 3 výška režijných nákladov na jedno
jedlo 0,20 Eur.

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



Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

6) Pridelenie nájomných bytov v bytovom dome v Ivanke pri Nitre na základe žiadosti 
o opakované pridelenie nájomného bytu

Starostka informovala, že ide o nájomníkov, ktorí žijú v nájomných bytoch, ale končí im platnosť
zmluvy,  požiadali  o  opätovné pridelenie  nájomného bytu.  Riadne  doložili  potvrdenia  o  príjme,
podmienky príjmov spĺňajú na opakované pridelenie bytu. 
Mgr. Zábojník za bytovú komisiu potvrdil, že pani Hrušovská aj pani Königová spĺňajú podmienky
pre pridelenie obecného nájomného bytu na obdobie 3 rokov.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenia: 

Uznesenie č. 94/09/2019 – OZ 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa 

26. júna 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

s c h v a ľ u j e

pridelenie  3-izbového  bytu  č.  36,  na  4.  poschodí  bytového  domu  na  Vinohradskej  931/1
v Ivanke pri  Nitre  Jarmile  Hrušovskej na základe  jej  žiadosti  o opätovné pridelenie  obecného
nájomného bytu na obdobie od 01.08.2019 do 31.07.2022.

Hlasovanie:
Za (8 zo 8)  prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav
Zábojník, Mgr. Viera Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Mária Balážová, Ing.
Anton Zaťko
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Uznesenie č. 95/09/2019 – OZ 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa 

26. júna 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

s c h v a ľ u j e
pridelenie  3-izbového  bytu  č.  28,  na  2.  poschodí  bytového  domu  na  Vinohradskej  931/1
v Ivanke pri  Nitre  Ing.  Eve Königovej na základe  jej  žiadosti  o opätovné pridelenie  obecného
nájomného bytu na obdobie od 01.08.2019 do 31.07.2022.

Hlasovanie:
Za (8 zo 8)  prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav
Zábojník, Mgr. Viera Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Mária Balážová, Ing.
Anton Zaťko
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto



7) Návrh záverečného účtu za rok 2018
Starostka oboznámila poslancov s návrhom Záverečného účtu obce Ivanka pri Nitre za rok 2018,
ktorý bol doručený poslancom aj riadne zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle. 
Všetci obdržali stanovisko finančnej komisie a hlavného kontrolóra k predloženému návrhu 
záverečného účtu.
Starostka sa spýtala prítomných na pripomienky k záverečnému účtu. 
Ing. Zaťko požiadal o prednesenie stanovísk k záverečnému účtu.
Ing. Čičová informovala, že finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 20.6.2019 navrhla:

– vymáhanie daňových nedoplatkov,
– vymáhanie nezúčtovaných dotácií futbalového klubu za rok 2018 od bývalého prezidenta TJ

Družstevník v Ivanke pri Nitre.
Ing. Kolník, hlavný kontrolór obce predniesol svoje stanovisko: 

– návrh bol vypracovaný v súlade s právnymi predpismi
– informácia zo strany obce bola dodržaná, bol zverejnený na pripomienkovanie zákonným 

spôsobom
– overenie audítorom prebehne v druhej polovici roka 2019
– návrh obsahuje všetky potrebné náležitosti
– rozpočtové hospodárenie: obec hospodárila s prebytkom
– v závere konštatoval neúplné zúčtovanie dotácie TJ Družstevník. Dotácia bola zúčtovaná,

ale  neboli  predložené  riadne  doklady,  všetci  vieme,  že  futbalisti  boli  na  sústredení  
v Bojniciach, ale keď o tom nepredložili doklad, berie sa to ako nezúčtované.
Prebehla diskusia k téme. V tomto roku by sa mala dotácia pre TJ o uvedenú sumu znížiť,
ale nakoľko samotní futbalisti s tým nič nemajú, lebo nedisponovali týmito prostriedkami
bolo by to nefér pripraviť ich o plnú dotáciu, keď za riadne nezúčtovanie vôbec nemôžu.

– daňové nedoplatky a ich platenie a vymáhanie, rovnako ako aj platenie poplatkov – celý
systém  bol  zlý  a  mala  by  sa  pripraviť  smernica  s  riadnymi  postupmi  pri  vymáhaní
nedoplatkov. 

– tiež konštatoval, že mnohé aktivity boli zadávané bez krytia rozpočtom a predchádzajúcom
schválení rozpočtových opatrení. 

– navrhol výhrady k záverečnému účtu.
Prebehla diskusia k téme. Starostka informovala o stretnutí s exekútorom, ktorý vysvetlil
systém vymáhania nedoplatkov, ale my máme problém s dokladmi o doručení, ktoré nemajú
byť  ako  predložené,  lebo  sa  to  nevykonávalo  v  zmysle  zákona.  Tiež  je  tu  mnoho
chronických  dlžníkov a  sociálne  odkázaných ľudí,  od  ktorých nie  je  možné  nedoplatky
vymáhať. Môžeme vám doručiť zoznam neplatičov aby ste mali prehľad o akých ľudí ide.
A množstvo bezdomovcov, ktorí sa tu nezdržiavajú, od tých tiež nie je možné nič vymôcť.
Je potrebné vypracovať smernicu a začať postupovať podľa nej. Prebehla diskusia k téme.
Starostka  podotkla,  že  sa  občania  rozčuľujú,  že  musia  predkladať  každoročne,  že  sa  tu
niekto nezdržiava. Ale to sú riadne postupy v zmysle zákona. Niektorí občania to robia bez
rečí-automaticky v januári predložia doklady od príbuzných, že tu nebývajú a niektorí to
nechali tak a dlžoby im narástli. Na záver roka, budeme občanom pripomínať túto povinnosť
a upozorníme ich na to.
Starostka upozornila, že je tiež potrebné zvážiť, kvôli akým výhradám schválime záverečný
účet. Lebo  tento záverečný účet je podkladom rôznych projektov a žiadostí o dotácie. 
Ing. Zaťko upozornil, že majú byť uplatňované sankčné úroky zo zákona. Je potrebné urobiť
opatrenia, ktoré tu boli navrhnuté, lebo to nie sú výhrady, ale opatrenia. Chýba preukázanie
aktív  v  inventarizácii,  je  potrebné doriešiť  zmiznutie  počítačov a  notebookov.  Tiež  boli
hradené z fondu opráv niektoré veci a je to vysoká suma. Ing. Koteková vysvetlila, že boli
vykonané revízie a opravy na bytových domoch. Dovtedy tam revízie neboli riešené vôbec. 
Starostka navrhla, že raz za 4 roky sa má robiť inventarizácia hmotného majetku a nebola
urobená  ani  pred  8  rokmi  ani  pred  tým.  Už  bývalý  pán  starosta  mal  dať  príkaz  na
inventarizáciu,  teraz nebolo možné vykonať inventarizáciu za dva týždne od nástupu do



funkcie. Starostka oznámila, že k 31.12.2019 bude vykonaná mimoriadna inventarizácia  
a budete mať predložený taký zoznam.
Mgr. Zábojník sa spýtal,  či niekto kontroluje práce, ktoré Službyt fakturuje na obecných
bytovkách. Prebehla diskusia k téme, že nakoľko sa dlhé roky nič na bytových domoch
neriešilo, teraz podľa výstupov z revízií museli byť poruchy odstránené.

Ing.Zaťko podotkol, že nie sú zverejnené faktúry na stránke obce. 
Ing.Koteková povedala, že sa aj teraz nedávno riadne sťahovali a zverejňovali. 
Starostka doplnila, že nová stránka obce je spustená v skúšobnej prevádzke a tam je to zverejnené
zreteľne.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 96/09/2019 – OZ 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa 

26. júna 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) berie na vedomie

stanovisko finančnej komisie a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
obce Ivanka pri Nitre za rok 2018.

b) prerokovalo Záverečný  účet  obce  Ivanka  pri  Nitre  za  rok  2018  a  celoročné
hospodárenie v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, s výsledkom rozpočtového hospodárenia:

Prebytok rozpočtu v sume  68.356,54 €  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b)  zákona č.  583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách  územnej  samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu.
Zostatok  finančných  operácií podľa  §  15  ods.  1  písm.  c)  zákona  č.  583/2004  Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov  v sume -37 288,25 € navrhujeme vysporiadať z rezervného
fondu.
Na základe uvedených skutočností   navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018
v sume  4.186,25 €.

c) schvaľuje

„Celoročné hospodárenie obce schvaľuje bez výhrad“ 

Hlasovanie:
Za (3 zo 8)  prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena
Černíková
Proti (1 z 8): Stanislav Kurek
Zdržal sa hlasovania (4 z 8): Mgr.  Stanislav  Zábojník,  Ing.  Alena  Čičová,  Mária  Balážová,  Ing.
Anton Zaťko

Nakoľko  záverečný  účet  nebol  schválený,  návrhová  komisia  dala  ďalší  návrh  na  uznesenie  
a požiadala o definovanie výhrad do uznesenia.
Nikto z poslancov nemal žiadne výhrady k záverečnému účtu obce Ivanka pri Nitre za rok 2018.
Neschválením záverečného účtu sa pripravíme o možnosť čerpania dotácií.  Niektorí poslanci to



celkom nepochopili a preto hlasovali tak ako hlasovali. Prebehla diskusia k téme. 
Preto návrhová komisia dala návrh na zrušenie predchádzajúceho uznesenia:

Uznesenie č. 97/09/2019 – OZ 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa 

26. júna 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

ruší 

uznesenie č. 96/09/2019 – OZ z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného
dňa 26. júna 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre.

Hlasovanie:
Za (7 zo 8)  prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav
Zábojník, Mgr. Viera Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Mária Balážová
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania (1 z 8): Ing. Anton Zaťko

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 98/09/2019 – OZ 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa 

26. júna 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) berie na vedomie

stanovisko finančnej komisie a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
obce Ivanka pri Nitre za rok 2018.

b) prerokovalo Záverečný  účet  obce  Ivanka  pri  Nitre  za  rok  2018  a  celoročné
hospodárenie v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, s výsledkom rozpočtového hospodárenia:

Prebytok rozpočtu v sume  68.356,54 €  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b)  zákona č.  583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách  územnej  samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu.
Zostatok  finančných  operácií podľa  §  15  ods.  1  písm.  c)  zákona  č.  583/2004  Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení  neskorších  predpisov   v sume  -  37 288,25  €  navrhujeme  vysporiadať
z rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností   navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018
v sume  4.186,25 €.

c) schvaľuje

„Celoročné hospodárenie obce schvaľuje bez výhrad“ 

Hlasovanie:
Za (7 zo 8)  prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav



Zábojník, Mgr. Viera Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Mária Balážová
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania (1 z 8): Ing. Anton Zaťko

(Z rokovania OZ odišiel Ing. Anton Zelenaj, PhD o 18:56 hod.)

8) Kontrola plnenia uznesení za 1.polrok 2019  
Hlavný kontrolór predniesol svoju kontrolu plnenia uznesení za 1.polrok 2019 od uznesenia č. 1 po
uznesenie  č.  90.  Konštatoval,  že  uznesenie  č.73,  bude  potrebné  zrušiť.  Išlo  o  predaj  majetku
Kováčovým, bude sa o tom rokovať v bode rôzne. 
Tiež  v  uznesení  o  obytnom  súbore  Mlyn,  kde  nepredložili  systémové  riešenie,  ale  technicky
odstránili  odvod  prebytočnej  vody  do  obecnej  kanalizácie  o  čom  prítomných  pani  starostka
informovala. A ešte uznesenie č. 17, kde neboli predložené na rokovanie OZ všetky náplne činností
komisií zriadených pri OZ. Vieme, že komisie pracujú, ale tie náplne okrem sociálnej komisie nikto
nepredložil.

9) Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019  
Hlavný kontrolór uviedol, že každému bol plán kontrolnej činnosti zaslaný, visel tiež na webovej
stránke obce.  Zhodnotil, že na obci chýbajú VZN a smernice, ktoré je potrebné schváliť. Tiež bola
zaradená kontrola autoprevádzky do kontrolnej činnosti.
Ing. Čičová žiadala, že finančná komisia by sa chcela k rozpočtu stretávať už skôr. 
Starostka prisľúbila, že rozpočet k 30.6.2019 bude zaslaný poslancom mailom a finančná komisia
môže zasadať. Ing. Koteková povedala, že po 5.8.2019 im bude rozpočet k dispozícii. 
Ing. Zaťko žiadal uložiť jednotlivé úlohy. Prebehla diskusia k téme. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 99/09/2019 – OZ 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa 

26. júna 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 2.polrok 2019.

Hlasovanie:
Za (7  zo  7)   prítomných  poslancov OZ:  Stanislav  Kurek,  Mgr.  Stanislav  Zábojník,  Mgr.  Viera
Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

10) Rôzne 

Odpredaj  pozemku  rodine  Kováčovej,  ktorý  sa  rieši  už  dlhodobo,  ale  znovu  sa  vyskytli  nové
okolnosti, ktoré je potrebné prerokovať. Je vypracovaný nový geometrický plán, lebo pôvodný je
Kataster zamietol. Je potrebné zrušiť staré uznesenie a prijať nové v súlade s predloženým novým
geometrickým plánom. Prebehla diskusia k téme.



Návrhová komisia dala návrh na uznesenia:

Uznesenie č. 100/09/2019 – OZ 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa 

26. júna 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
ruší 
Uznesenie č. 73/05/2019 – OZ zo dňa 27.3.2019.

Hlasovanie:
Za (7  zo  7)   prítomných  poslancov OZ:  Stanislav  Kurek,  Mgr.  Stanislav  Zábojník,  Mgr.  Viera
Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Uznesenie č. 101/09/2019 – OZ 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 26. júna 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) schvaľuje

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

- parcela č. 1900/3, vo výmere 76 m2,
- parcela č. 1900/4, vo výmere  45 m2,
- parcela č. 1900/6, vo výmere    1 m2,
- parcela č. 1900/1, vo výmere  97 m2,

ktoré vznikli odčlenením z parcely č. 428 registra „E“, k.ú. Ivanka pri Nitre vedenej na liste 
vlastníctva Obce Ivanka pri Nitre, č. 2125 na základe predloženého geometrického plánu 
č. 99/2019, vypracovaného 24.06.2019 geodetickou kanceláriou Geodetika O.K., J.Vuruma 4, Nitra 
Ing. Marianna Hatalová, overený autorizovaným geodetom Ing. Miroslavom Hatalom, a to 
v prospech Aleny Kováčovej, rod. Habrmanovej a Štefana Kováča, rod. Kováč, trvale bytom Ivanka
pri Nitre, Horná 357/36 v hodnote 1,-€/m2 (čo predstavuje sumu 219,-€).

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

b) ukladá
Obecnému úradu vypracovať dodatok č. 1  ku Kúpnej  zmluve uzatvorenej medzi obcou Ivanka pri
Nitre a Štefanom a Alenou Kováčoví.

Hlasovanie:
Za (7  zo  7)   prítomných  poslancov OZ:  Stanislav  Kurek,  Mgr.  Stanislav  Zábojník,  Mgr.  Viera
Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto



Starostka  informovala  o  jednaní  s  pani  riaditeľkou  ZvaKu pani  Kršákovou.  Je  nutné  uzatvoriť
zmluvu o prevádzkovaní vodovodu, ktorú vám pošleme mailom. Všetko sme prerokovali s pánom
Švajdom  z  Krásnych  lúk.  Zmluva  je  štandartná,  bežne  dostupná,  akú  bežne  uzatvára  ZvaK  
a môžeme vám ju obratom poslať.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 102/09/2019 – OZ 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa 

26. júna 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu – rozšírenie verejného vodovodu SO 301
(lokalita  Zelený  háj)  so  Západoslovenskou vodárenskou  spoločnosťou,  a.s.  a Obcou  Ivanka  pri
Nitre, kde predmetom prevádzkovania je verejný vodovod na stavbu ktorého bolo vydané stavebné
povolenie  OU  NR-OSPZ3-2018/025181-05-F49,  vydané  Okresným  úradom  Nitra,  odbor
starostlivosti o životné prostredie. 

Hlasovanie:
Za (7  zo  7)   prítomných  poslancov OZ:  Stanislav  Kurek,  Mgr.  Stanislav  Zábojník,  Mgr.  Viera
Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Starostka informovala o začiatku prác na schodoch a priestoru pri bufete v parku. Nakoľko je  
v rozpočte schválených 14.000,-€ na opravu chodníka, nepríde k zmene rozpočtu.
Na položke  717 002 oprava  ulíc  je  suma 23.000,-€  -  bude sa  z  toho čerpať  na  rekonštrukciu
Konopárenskej ulice. 

Mgr.  Zábojník žiadal obnoviť a vyčistiť trativody v obci,  nakoľko tam pri  dažďoch stojí  voda.
Prebehla diskusia k téme.

Starostka  požiadala  upraviť  rozpočet  a  prijať  rozpočtové  opatrene  č.  3  na  dlho  očakávanú  
a  nevyhnutnú  rekonštrukciu  elektroinštalácie  v  materskej  škole,  aby  nebola  na  jeseň  ohrozená
prevádzka  materskej  školy.  Ospravedlnila  sa,  že  poslanci  nedostali  tento  materiál  vopred,  ale
napadlo ju to len pri prerokovávaní plánovanej rekonštrukcie.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 103/09/2019 – OZ 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného dňa 

26. júna 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 3. presun rozpočtových výdavkov z položky 717002, kód programu 007.01
na položku 717002, kód programu 009.01 vo výške 15.500,-€ na rekonštrukciu elektroinštalácie  
v budove MŠ - havarijný stav. 

Hlasovanie:
Za (7  zo  7)   prítomných  poslancov OZ:  Stanislav  Kurek,  Mgr.  Stanislav  Zábojník,  Mgr.  Viera



Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Ing. Zaťko požiadal, aby k takýmto rozpočtovým opatreniam dostal včas materiál. Malo to byť už
dávno pripravené.   Požiadal  tiež  o  poskytnutie  všetkých  uznesení  a  zápisníc  zo  zasadnutí  OZ.
Prebehla diskusia k téme. Rozpočtové opatrenie sa schvaľuje pred začiatkom realizácie prác, tak
ako sa to má robiť. 
Ing. Kolník doplnil, že Ing. Zaťko žiadal len predložiť návrh rozpočtového opatrenia vopred spolu 
s materiálmy na zasadnutie, aby mal čas si to doma pozrieť. Prebehla diskusia k téme.
Ing. Zaťko upozornil na pani Uhrovú, ktorá si vyložila nohy na stoličku a žiadal, aby mala úctu  
k starostke a obecnému zastupiteľstvu. 
Pani Uhrová sa ospravedlnila prítomným. Starostka aj niektorí poslanci sa vyjadrili, že si to ani
nevšimli. Prebehla diskusia k téme.

11) Diskusia
Ing. Čičová upozornila na plný kontajner na sklo pri nákupnom stredisku. 
Starostka povedala, že to už osobne urgovala, ale odpovedali jej, že kvôli tomu musí prísť špeciálne
vozidlo a len kvôli jednému kontajneru tam chodiť nebude, takže sa vyvezie naraz celá dedina pri
najbližšom zbere a pri Jednotu sa presunie nevyužitý kontajner z iných stanovísk.
Tiež  urgujeme drtenie  haluziny za  riekou,  ale  pani  ktorá  nám to  prisľúbila  sa  stále  vyhovára  
a Ponitrianske združenie tvrdí že sa dostaneme na rad až niekedy v septembri.
Mgr. Zábojník sa spýtal, čo má urobiť s poškodenou smetnou nádobou, ktorú mu vymenili za novú.
Poslanci  a  starostka  mu odpovedali,  že  ju  má dať  do plastov.  Tiež  navrhol  opraviť  poškodené
ohrádky na sklo, prípadne tam dorobiť dvierka, aby sa nezranili hlavne malé deti. 
Prebehla diskusia o odpadoch na zberovom dvore a o veľkoobjemovom odpade. Pri  poslednom
zbere veľkoobjemového odpadu, tam okrem plných kontajnerov ľudia nahádzali ďalších 23 vlečiek
rôzneho odpadu a nasledujúce dva dni všetci chlapi nakladali a odvážali tento odpad na zberový
dvor.  Množstvo  z  toho  odpadu  moho  byť  vytriedené  a  nemuseli  sme  zaň  platiť.  Budúci  zber
veľkoobjemového  odpadu  sa  preto  bude  realizovať  len  na  zberovom  dvore,  kde  to  bude
kontrolované.
Ing. Zaťko sa spýtal na otváracie hodiny zberového dvora. Starostka mu odpovedala. 
Mgr. Zábojník sa spýtal, ako je kontrolované, či odpad do kontajnerov a na zberový dvor nosia len
naši  občania.  Starostka  odpovedala,  že  pán  Varga  si  riadne  píše  mená,  adresy,  druh  odpadu,
množstvo  a  špz  automobilu,  ktorý  odpad  na  zberový  dvor  priniesol  a  v  prípade  drobného
stavebného  odpadu vyberá  na  mieste  poplatky.  Občania  sú  už  spokojnejší,  ako  to  prebieha  na
zberovom dvore. Za komunál platíme 30,-€/t za bio-odpad 15,-€/t,  ale za čisté vytriedené drevo
neplatíme nič, ani za plast, či papier. Prebehla diskusia k téme. Aj na cintoríny sme dali kontajner na
bioodpad, ale ľudia tam dávajú kade čo a musíme to vyviezť ako drahý komunál, len pre to, že
občania sú k tomu ľahostajní.

Poslanci sa dohodli na stretnutí k územnému plánu na termín 10.7.2019 – t.j. streda o 17:30 hod.

Ing. Zaťko uviedol, že stavba bufetu v parku stále nie je zapísaná na LV. Je treba k tomu potvrdenie
o veku stavby. Pán Starý sa uchádza o park a priestory bufetu.
Pani Uhrová povedala, že sa to už rieši. Prebehla diskusia k téme.
Starostka vysvetlila zámer prenájmu bufetu v parku. Vysvetlila, aký havarijný stav bol tento rok  
v  parku  a  všetky  život  ohrozujúce  elektrické  rozvody  sa  museli  odstrániť  a  opraviť,  aby  tam
neprišlo k úrazu. 
Mgr.  Kubisová doplnila,  že sú obce,  ktoré si  takéto bufety/krčmy prevádzkujú.  Obec zatiaľ ale
nemá vybavenú podnikateľskú činnosť. 
Pán Starý  vysvetlil  svoj  plán  a  zámer  s  prevádzkovaním bufetu  v  parku  a  žiadal  obec  aby si



vyjasnila, čo chce.
JUDr. Belanová vyjadrila názor, že sa s parkom balansuje za účelom preferovania určitej osoby  
a nerieši sa čo je ekonomicky výhodnejšie. Podľa nej obec nemá na to, aby obec vyvíjala aktivity,
nakoľko nie je v dobrej ekonomickej kondícii.
Ďalej oboznámila zástupcov obce aj poslancov OZ o vzniku OZ Monomach, ktoré zaregistrovalo
Ministerstvo vnútra v roku 2019. Oboznámila so stanovami, jeho členmi, plánmi, cieľmi združenia,
podporou združenia  a rozvojom jednotlivých aktivít a pozdvihnutí kultúrneho života v obci, práce 
s deťmi a mládežou.
JUDr. Belanová sa vyjadrila, že sa 16 rokov poslaneckého mandátu nikdy nevidela inventarizáciu.
Nemá s stále vyhovárať na bývalé vedenie a treba ju urobiť. 
Žiadala tiež, aby sa stavebná komisia zaoberala územným plánom, nie len pani Vojtušákovou. 
Hovorila, že za čias starostu Guzmického boli poslanci poslaný na školenie o samospráve s JUDr.
Spišiakovou, ktoré im vysvetlilo všetky oblasti samosprávy.
Schody v parku, žiadala informáciu v akej hodnote bude urobené dielo. Lebo podnikateľ, ktorý má
záujem  prevádzkovať  bufet  to  mohol  urobiť  sponzorsky.  Starostka  jej  odpovedala,  že  reálny
rozpočet na schodisko je 24.000,-€ a preto je to seriózna ponuka od firmy Krásne lúky, ktorí to
urobia za 11.700,-€ a to by žiadny podnikateľ sponzorsky obci neposkytol.
Uviedla, že je potrebné riešiť parkovanie na Krakovskej ulici. Pri Poláčkových sa nedá prejsť a aj
ďalej je problém prejsť, smetiarske autá majú problém, ak by sa niečo stalo, nikto tadiaľ neprejde.
Ak prídu návštevy, ako sa to bude riešiť? Má sa prijať VZN o poplatkoch za parkovanie na ulici.
Pán Kurek dodal, že pri výstavbe každého domu by mali byť riešené parkovania áut. 
JUDr.Belanová  sa  spýtala,  ako  sa  rieši  problém  s  odvodom  dažďových  vôd  do  kanalizácie.
Starostka odpovedala,  že  sa  to  už riešilo  a  vysvetľovalo na začiatku rokovania v informáciách
starostky a zaoberáme sa tým od januára.
Prebehla diskusia k téme. Mgr.Zábojník odpovedal, že sa teraz obec zamýšľa  nad prenájmom  
v parku, aby sme nestratili sezónu a príjem. 
Starostka mu odpovedala, že stratíme len 100,-€ za ročný prenájom parku. Nemôžeme šiť horúcou
ihlou takéto veci, do parku chodia hlavne mládežníci, požívatelia zakázaných látok a alkoholici a to
je potrebné vyriešiť, aby sa park stal bezpečným. 
Mgr.  Zábojník  uznal,  že  v  tom prípade  nie  je  škoda  prísť  o  tento  príjem,  ale  riadne  to  treba
premyslieť a pripraviť na ďalšiu sezónu.
Pán Kurek doplnil, že sa pripraví a riadne zverejní investičný zámer na prenájom bufetu a potom sa
to bude riešiť podľa predložených zámerov. 
Prebehla diskusia k téme zmarenej investície revitalizácie a obnovy v parku v predchádzajúcich
volebných obdobiach.
JUDr.Belanová sa spýtala, že či sú šatne TJ zapísané v katastri. 
Starostka uviedla že kedy sa to malo všetko stihnúť? Ubezpečila ju a prítomných, že v tomto roku
bude na 100% vykonaná inventarizácia. Od 1.7. to začíname riešiť, aby sme mali v majetku každú
parcelu, každú ulicu, každú jednu vec, ktorá nám patrí. 
Starostka sa zastala všetkých zamestnancov obce, že robia na plno a vysoko nad rámec svojich
povinností  a možností.  Doplnila,  že pracuje 24 hodín denne,  v neskorých večerných a nočných
hodinách rieši  problémy s občanmi,  dokonca  do neskorej  noci  sa  v Nových Zámkoch podával
projekt na Zdravotné stredisko. 
Starostka povedala, že si váži prácu všetkých zamestnancov a poslancov. Keď niekto občas urobí
chybu, tak sa to vždy vyrieši, veď kto nerobí chyby?
Mgr. Černíková sa vyjadrila, že konečne cíti podporu starostky, ktorá stojí za všetkými. 

Pán Starý požiadal ešte o slovo a upozornil že:
– má rozkopané parkovisko a trávnik tými, čo ťahajú káble pre Telekom.
– 25 rokov sa stará o okolie Bistra a kosí okolie, kedy to už začne kosiť obec. Prečo sa iným

kosí pred domom a jemu nie.
– vďaka firme Agro-Moto  mala obec dlhé roky zisk z automatov a predaja tabaku a alkoholu.



Uviedol, že nikto mu za to nikdy nepoďakoval. 
– sa mu nepáči správanie pani Poláčkovej a jej partnera.
– spýtal sa prečo sa park buduje pre ňu?

Starostka mu na otázky odpovedala, že:
– sa bude kontaktovať firma, ktorá tú rozkopávku realizovala
– o kosení iným pred domom nič nevie, nakoľko tí dvaja kosci majú problém stihnúť pokosiť

hlavné časti obce. 
– čo sa týka krčmových rečí o budovaní parku pre niekoho konkrétneho, tak to tak určite nie

je.  Obec  nebola  na  parku  zisková,  skôr  naopak.  Všetko  bude  pripravené  a  vyhlásené
oficiálne.  Poslanci  ju doplnili,  že treba počkať a  dorekonštruovať schody, park,  ihrisko  
a detské ihrisko a potom bude park vhodný na prevádzkovanie v budúcej sezóne.

12) Záver

Starostka  poďakovala  prítomným  za  účasť  a  ukončila  9.  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  
o 20:22 hod. 

V Ivanke pri Nitre, dňa 1.7.2019

Overovatelia zápisnice: 
Ing. Alena Čičová ….........................................
Stanislav Kurek ….........................................

Ing. Jana Maršálková
      starostka obce


