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ZÁPISNICA 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 
konaného 24.05.2019 (piatok) o 18:00  hod. v kancelárii starostky obce  

na obecnom úrade v Ivanke pri Nitre 

 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania, 

Starostka obce privítala všetkých prítomných na 6.zasadnutí OZ v Ivanke pri Nitre, ktoré sa 
konalo ako mimoriadne dňa 24. mája 2019 v kancelárii starostky obce na obecnom 
úrade Ivanke pri Nitre.  

Prítomných, aj podľa prezenčnej listiny bolo 7 z 9 poslancov OZ. Z rokovania sa 
ospravedlnili Ing. Anton Zaťko a Stanislav Kurek, ktorí boli odcestovaní.  

 

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)      Žiadosť NFP - financovanie projektu „Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej                    

zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre“ 

4)      Záver 

Starostka sa prítomných spýtala, či má niekto návrh na doplnenie programu.  

Pripomienky a návrhy k zmene programu rokovania neboli žiadne. 

 

Uznesenie č. 77/06/2019 – OZ  
 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 24. mája 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostky obce na obecnom úrade 

v Ivanke pri Nitre 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
 

a) schvaľuje: 
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program 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
    bez pripomienok 
 

b) konštatuje  
 

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

 
Hlasovanie: 

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

Marta Horníková, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. Alena 

Černíková 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto    

 
        

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

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

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  

 
Uznesenie č. 78/06/2019 – OZ  

 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 24. mája 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostky obce na obecnom úrade 
v Ivanke pri Nitre 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
 

a) schvaľuje: 
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Stanislav Zábojník a Mária Balážová 
overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Marta Horníková a Ing. Alena Čičová 
 

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

 

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

Marta Horníková, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. Alena 

Černíková 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
 
3)  Žiadosť NFP - financovanie projektu „Modernizácia a rozšírenie centra 

integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre“ 

Starostka objasnila poslancom dôležitosť prijatia navrhnutého uznesenia na schválenie 
spolufinancovania k projektu „Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre“ realizovaného v rámci výzvy  
č. IROP-PO2-SC212-2019-43 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za 
účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti. 

Bude potrebné zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP  
vo výške minimálne 5% tzn. 47.323,02 EUR.  A zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov vo výške 79.208,43 EUR z rozpočtu obce  Ivanka pri Nitre – tu 
pôjde o vybudovanie priestorov pre lekáreň, ktorá priamo nesúvisí s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti. 
Prebehla krátka diskusia k celkovej sume projektu. 

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  

 

Uznesenie č. 79/06/2019 – OZ  
 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 24. mája 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostky obce na obecnom úrade 

v Ivanke pri Nitre 
 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre  
 
schvaľuje: 
 
- návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom 
„Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka  
pri Nitre“ 
 
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia a rozšírenie centra 
integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre“ realizovaného v rámci výzvy  
č. IROP-PO2-SC212-2019-43na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za 
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účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej 
zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného mestského rozvoja, ktorého ciele sú  
v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 
 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP vo výške 
minimálne 5% tzn. 47.323,02 EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov vo výške 85.593,22 EUR  
z rozpočtu obce  Ivanka pri Nitre. 

 
Hlasovanie: 

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

Marta Horníková, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. Alena 

Černíková 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

4)      Záver 

Starostka obce poďakovala prítomným a ukončila 6.riadne zasadnutie OZ o 18:15 hod.  

 

 

V Ivanke pri Nitre, dňa 26.05.2019    Ing. Jana Maršálková 

 starostka obce 

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Marta Horníková ….................................. 
 
Ing. Alena Čičová    …..................................       
 


