
 ZÁPISNICA 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 18. septembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

___________________________________________________________________________

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
Starostka obce privítala všetkých prítomných na 10.zasadnutí OZ v Ivanke pri Nitre, ktoré sa konalo
18. septembra 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre. 
Prítomných, aj podľa prezenčnej listiny bolo 8 z 9 poslancov OZ. Z rokovania sa ospravedlnil: Ing.
Anton Zelenaj, ktorý je služobne odcestovaný.  

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) Schválenie  Zmluvy  o nájme  plynárenského  zariadenia  NZ1€  41/21019/RCJ  a Zmluvy

o údržbe  a opravách  plynárenského  zariadenia  medzi  obcou  Ivanka  pri  Nitre  a SPP-
distribúcia, a.s. Bratislava

5) Schválenie Zmluvy na zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná,
a.s. na pozemkoch vo vlastníctve obce 

6) Schválenie  Zmluvy  o nájme  pozemku  za  účelom  inštalácie  3  kusov  jednostranného
reklamného zariadenia nájomcu typu Billboard 

7) Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce
8)   Rôzne 
9) Diskusia
10)   Záver

Starostka sa spýtala, na pripomienky a zmeny k programu rokovania OZ.
Ing. Zaťko sa spýtal, či by sa mohol pridať do bodu Rôzne odpredaj pozemku rod.Kováčovej, alebo
aspoň nejaká informácia o tom odznieť.
Starostka odpovedala, že v Rôznom sa tomu budeme venovať. 
Ing. Čičová sa ospravedlnila, že bude musieť po 18 hodine odísť z rokovania OZ.

Neboli žiadne iné pripomienky a pozmeňujúce návrhy k zmene programu rokovania OZ.

Uznesenie č. 104/10/2019 – OZ 
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 18. septembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) schvaľuje:
program 10. 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.
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Hlasovanie:
Za (8 zo 8)  prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, Mgr.
Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Stanislav Zábojník, Stanislav
Kurek
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

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

Starostka obce navrhla menovať do návrhovej komisie: Mgr. Stanislava Zábojníka a pani Máriu
Balážovú, za overovateľov zápisnice menovala: Mgr. Martu Horníkovú, Mgr. Vieru Kubisovú a za
zapisovateľku z rokovania menovala tradične Mgr. Martinu Pňačekovú.
Starostka požiadala návrhovú komisiu o prečítanie pripraveného uznesenia. 

Návrhová komisia prečítala prijaté uznesenia:

Uznesenie č. 105/10/2019 – OZ 
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 18. septembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) schvaľuje:
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Stanislav Zábojník, Mária Balážová
overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Marta Horníková, Mgr. Viera Kubisová

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

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

3. Informácie starostky obce  
Starostka vyjadrila radosť hojnejšej účasti na zasadnutí OZ ako v minulosti a ponúkla prítomných,
aby sa ponúkli pripraveným občerstvením.

Starostka obce informovala prítomných o:
• realizovaných kultúrnych akciách v našej obci od posledného zasadnutia OZ: 

- v mesiaci júl sa uskutočnila akcia Naj guláš 2019 , kde bola hojná účasť, skvelá atmosféra, 
pán Habo to oživil a spríjemnil. Bol dostatok súťažiacich.
- v mesiaci september – akcia MO Matice Slovenskej pod názvom Ivanske babie leto, na 
ktorom sa žiaľ nezúčastnilo veľa ľudí, nakoľko ich odradilo zradné počasie, Dokonca aj  
skákacie hrady odmietli prísť, lebo bola predpovedaná búrka.  

• pripravovaných kultúrnych akciách: 
-  v  mesiaci  september  21.9.  bude  v  kultúrnom dome prebiehať  Matičný  stolnotenisový
turnaj,  25.9.  Červený kríž  pozýva Nitrianskych heligonkárov o 18:00 hod.  v  kultúrnom
dome.
- v mesiaci október sa pripravuje tradične posedenie pre seniorov v rámci mesiaca úcty k
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starším, v škôlke sa pripravujú športové hry seniorov s deťmi v Materskej škole a 17.10.
bude recitačná súťaž Spomienky na Martu-Myrtu.

• projekte  „Modernizácia  a rozšírenie  centra  integrovanej  zdravotnej  starostlivosti  v obci
Ivanka pri Nitre“ kde prišla výzva na preukázanie splnenia podmienky časovej oprávnenosti
realizácie projektu – potvrdenie o vyhlásenom verejnom obstarávaní a preukázanie splnenia
podmienky  poskytnutia  príspevku  č.:  29b)  Podmienka  časovej  oprávnenosti  realizácie
projektu. Zajtra by malo prísť potvrdenie z UVO a následne to bude zverejnené vo vestníku,
následne to budeme nahrávať do ITMS, keďže sa teraz všetko musí riešiť takto elektronicky.

• príchode Oznámenia o prijatí projektu cezhraničnej spolupráce, kde naša žiadosť vyhovela
kritériám  v  rámci  1.etapy  administratívnej  kontroly  a  postupuje  do  2.etapy
administratívneho hodnotenia. Čaká sa, že do 30.9. budeme vedieť výsledok. Ide o projekt
na obnovu hrobky významného obyvateľa obce, uhorského ministra vnútra Viliama Tótha
na cintoríne Ivanka, ktorá je v schátranom stave a máme túto kultúrnu pamiatku zachovať. 

• prípadnom úspechu projektu cezhraničnej spolupráce, v ktorom vystupujeme ako vedľajší
partner, mali by sme následne možnosť  požiadať o druhý projekt ako hlavný partner, kde by
naším cieľom bolo opraviť pódium v Kultúrnom dome, zakúpiť novú opony a veľké plátno
na premietanie. 

• pripravenej fotodokumentácii z realizovaných akcií poslednej doby, ktoré sú k nahliadnutiu
každému z prítomných občanov a poslancov. Išlo o opravu cesty na Konopárenskej ulici,
kde občania vyjadrili spokojnosť s vykonaným dielom. Ďalej tam je dokumentácia z opravy
schodov v parku a blízkeho okolia bufetu v parku. Tiež tam je rekonštrukcia elektrického
vedenia v materskej škole, kde elektroinštalácia musela byť zasekaná do stien, následne sa
diery museli vyspraviť, vymaľovať, upratať všetko a vzhľadom na kontrolu z hygieny a jej
požiadavku na výmenu podlahovej krytiny v spálni detí MŠ, bol starý koberec vymenený za
plávajúcu podlahu. Boli  sme spolu s  pánom Kurekom na zahájení  školského roka aj  na
rodičovskom  združení  a  priestory  škôlky  vyzerajú  super  aj  napriek  predchádzajúcim
obavám, či sa to všetko nestihne dokončiť.

• podanom projekte na vybudovanie malej ľadovej plochy v našej obci, kde s týmto nápadom
prišla pani poslankyňa Vierka Kubisová, ktorá ho aj napísala. Zajtra je dohodnuté stretnutie
s oblastným manažérom SZHL. Obec by to stálo ročnú prevádzku ľadovej plochy vo výške
cca 5000,-€. V rámci projektu by sme dostali aj rolbu. 4 mesiace by sa to využívalo na
ľadové korčuľovanie a hokej a zvyšné obdobie sa to dá používať na inline korčuľovanie,
hokejbal  a iné športy.  Po 10 rokoch by to prešlo do majetku obce.  SZHL plánuje aj  so
zaškolením učiteľov. Obec môže túto plochu prenajímať,  takže by sa nám náklady mali
postupne vrátiť.

• podanom projekte na opravu šatní a tribún pre náš futbalový klub, ktorý tiež vypracovala
pani Kubisová.

• možnosti podania žiadosti na Envirofond, kde by sme mohli žiadať o malý traktor, ktorý by
nám zabezpečoval zimnú údržbu ciest a chodníkov, nakoľko s veľkým traktorom sa nedá
všade dostať,  nakoľko všade parkujú autá.  Bolo by dobré aby sme sa aj  do tejto výzvy
zapojili. 

• cenovej  ponuke právnej  spoločnosti  Soukeník  –  Štrpka  –  vypracovanie  právnej  analýzy
právneho  sporu  s  firmou  Metronom.  Zo  súdu  prišlo  pozastavenie.  Správca  konkurznej
podstaty  sa  odvolala  na  Ústavný  súd.  V  každom  prípade  nás  doriešenie  sporu  čaká
 a neminie. Preto potrebujeme zastupovanie niekoho, kto bude ochotní si naštudovať tento
dlhoročný prípad a zastupovať našu obec. Návrh zmluvy bol poslaný až dnes a vypracovanie
analýzy vyčíslili na 1400,-€. Ide o naštudovanie a vypracovanie všetkých materiálov od roku
2005 až po súčasnosť. Všetky fotokópie im boli odovzdané.
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• vykonanej kontrole z prokuratúry, kde bola skontrolovaná a odovzdaná kompletná agenda
o odpadoch  VZN  o odpadoch.  V  pondelok  sa  bude  podpisovať  protokol,  prokurátorka
povedala, že je to všetko v poriadku, neboli zistené žiadne pochybenia.

• možnosti propagácie našej obce v publikácii Dolná Nitra, kde by bola zmienka o našej obci
fotografia a text v slovenčine aj angličtine. Je to predmetom rozpočtu budúceho roku a ide 
o sumu   cca 1000,- eur. Publikácia sa bude pripravovať a vydávať v budúcom roku. V
uhradenej cene obec dostane 70 výtlačkov tejto publikácie.

• predložených vizualizáciách revitalizácie priestoru pred kultúrnym domom z prostriedkov
dotácie od Nadácie SPP, keďže sme mali zmluvu predloženú dosť neskoro, posunuli nám
termín realizácie na koniec novembra a vďaka tomu môžeme uskutočniť aj  výrub zopár
drevín, lipy plánujeme zachovať a ihličnany nahradiť. Spýtala sa poslancov na názor výrubu
drevín pred kultúrnym domom. Poslanci tiež navrhli lipu zachovať. 

Pán Kurek sa spýtal, či sa to bude dávať na úroveň okolitej dlažby.  Starostka odpovedala, že
to v rámci tohto projektu nie je možné a ani nikto nevie, čo sa pod tou zvýšenou časťou
vôbec skrýva. 

Ing. Zaťko doplnil, že by sa mala určiť spoločenská hodnota drevín. Starostka odpovedal, že
to sa už rieši a je to potrebné aj kvôli vydaniu rozhodnutia a súhlasu na výrub drevín.

• ďalšej  akcii  pri  obecných  bytovkách,  kde  bolo  opravené  niektorými  občanmi  bytoviek
opravené detské ihrisko, jeho oplotenie, boli vysadené nové dreviny a zároveň sa opravilo aj
oplotenie na ohrade cintorína. Ďalší krásny priestor je zrevitalizovaný, deti sa tešia ihrisku,
odporúčala prítomným aby sa tam išli pozrieť.

• plánovanej oprave strechy na zelenej bytovke (ul.Vinohradská) - počas leta to boli pozrieť
dve firmy, ktoré zabezpečil Službyt ako správca - boli to živnostníci, ktorí sa vyjadrili, že to
nie  je  pre  nich  zaujímavá  práca.  Po  viacerých  urgenciách  ma  v  posledných  dňoch
informoval Ing. Jando zo Službytu, že tam bol strechár p. Baláži, ktorý opravil škridlu, ale
problém zatekania je v profile a tam skôr drevárov ako strechárov. Poslal tam firmu, ktorá
pracuje vo výškach a tá posúdi a vyčísli čo by stála výmena tatranského profilu - prípadne
navrhoval  tatranský  profil  z  plastu,  ktorý  nebude  treba  ošetrovať  náterom.  Dnes  prišla
cenová ponuka od firmy Alffer, ktorú zabezpečil Službyt, strecha je už v poriadku, ale tie
boky okolo okien obité drevom sú v zlom stave, nakoľko sa 15 rokov drevo neudržiavalo.
Oprava je nacenená na 3.922,80 €, malo by sa to hradiť z fondu opráv, zostatok na fonde
opráv je vyše 6000,-€. Aj na účte zložených zábezpek je vyše 30.000,- € takže sa obyvatelia
nemusia obávať, že tam nie sú žiadne peniaze.

• odstránení  kontajnerov  so  sklom  od  obecných  bytoviek,  ktoré  tam  boli  naplnené  
a nevyvezené už niekoľko rokov. Kontajnery sa podarilo vyprázdniť a teraz ich budú môcť
používať na plastový odpad, keďže kontajnery na plasty sa im už pokazili. 

• plánovanej  oprave  parkoviska  pri  oranžovej  bytovke  na  Beňadikovej  ulici.  Je  to  veľký
kameň úrazu, obyvatelia  keď prší  nemôžu tadiaľ prejsť,  jedine v gumákoch.  Musíme to
urgentne vyriešiť, potrebujeme návrh riešenia na odvod vody, lebo títo občania tam takto
nemôžu ďalej existovať.

Mgr. Zábojník doplnil, že obyvatelia navrhujú zrušenie obrubníkov a zväčšenie parkoviska,
aby mohli zvisle parkovať vo dvoch radoch tak ako pri Vinohradskej bytovke.
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• vyradení z evidencie motorových vozidiel vozidlo Multicar, nakoľko bolo neopraviteľné,
jeho oprava by bola nákladnejšia ako nové auto a neprešlo by ani na STK, tak bolo vyradené
a zošrotované.

• pripravovanom výmaze z katastra nehnuteľností v minulosti zbúranej stavby budovy CO
skladu v areáli školy. Bolo potrebné doloženie búracieho povolenia ešte z roku 2012, kde sa
odvtedy s tým nič neurobilo a stavba stále figuruje na liste vlastníctva obce. V priebehu
budúceho týždňa sa to všetko dorieši.

• pripravovanom  zapísaní  stavby  šatní  na  ihrisku,  kde  sa  popri  geometrickom  pláne  na
Konopárenskú ulicu vypracoval aj geometrický plán, predložil sa adresný bod k tejto stavbe
a dnes sa pridelilo aj súpisné číslo, takže šatne budú čoskoro zapísané na LV obce.

• stavbe bufetu v parku, na ktorú bolo poukazované, že nie je zapísaná na LV. Tak táto stavba
na LV zapísaná je, ako budova bez súpisného čísla.

• probléme  s  pracovným  autom  pre  čistenie  kanalizácie  Seat  Inca,  ktorému  začiatkom
novembra  končí  STK.  Je  potrebné  zváženie  kúpy  náhradného  vozidla  pre  čistenie
kanalizácie.  Seat Inca neprejde na technickej kontrole a bude sa musieť taktiež zošrotovať.
Je to potrebné taktiež riešiť, požiadala prítomných o vhodný návrh aké vozidlo zakúpiť.
Starostka doplnila, že technický zamestnanci obce navrhli zakúpenie prívesného vozíka, aby
sa stále nemusel používať traktor, keď je nutný prevoz menších vecí. Poslanci nepredložili
žiadny  návrh  k  zakúpeniu  automobilu.   Pán  Kurek  navrhol  pri  podávaní  projektu  na
envirofond o zakúpenie traktora na zimnú údržbu, pridať k tomu aj prívesný vozík, ktorý
bude využívaný na takéto účely. Starostka poďakovala za návrh pánovi Kurekovi. Prebehla
diskusia k téme.

• stálom probléme s odpadom, na cintoríne na kontajnery na bio-odpad je veľký oznam, čo sa
tam má dávať a ľudia to neustále ignorujú. Požiadala poslancov, aby šírili osvetu medzi
ľuďmi.  Doplnila,  že  dnes  bola  upozornená  občanmi  Myrtinej  a  Urbárskej  ulice,  že  zo
smetiarskeho auta vyteká zapáchajúca tekutina a znečisťuje ulice. Boli sme to riešiť priamo
na mieste a zistili sme že firma CS Fruit tam dáva zhnité ovocie a zeleninu a keď to auto
zlisuje, tak to vyteká von.  Bola vykonaná náprava a firme CS Fruit sa dovezie vaňa na
bioodpad,  ktorú  jej  budú  vyvážať  a  podobným  problémom  sa  vyhneme.  Smetiari  nám
ukázali fotografie, čo všetko ľudia hádžu do zmesového odpadu, niektorí vôbec neseparujú,
hádžu tam všetko. Je to naša strata, lebo od 1.1.2020 budeme platiť za komunálny odpad
34,-€  za  tonu,  sami  smetiari  povedali,  že  sami  si  robíme  zle,  keď  neseparujeme,  lebo
komunál  je  ťažký  a  platíme  aj  za  plasty,  či  papier,  ktorý  je  v  ňom a  pritom tieto  dve
komodity by boli zadarmo. Čaká nás úprava VZN a nevyhnuté bude zvýšenie smetného,
PZO si bude od nás účtovať takúto sumu, tak túto sumu musíme aj my vybrať. Cieľom PZO
je  donútiť  občanov  aby  ľudia  riadne  separovali.  Zároveň  PZO  bude  spravovať  všetky
právnické osoby v obci od 1.1.2020.

• čiernej skládke na ulici Na štrkovisko, dostali sme informáciu od občana, že sa tam vyváža
odpad. Tento občan nechcel svedčiť u policajtov, upozornil len na problém poslanca. Boli
sme sa tam pozrieť, rozsekli sme aj pneumatiku na aute, našli sme tam Ďalších 5 fúr zeminy
a iného odpadu. Aj túto čiernu skládku musíme odstrániť, nahlásime to aj na polícii.

• začiatku vykonávania dymových skúšok  v obci, kde skúšky boli firmou Szezako z Trnavy
vykonané dňa 10.09.2019 na uliciach Vinohradská a Beňadikova. Zistili  sme že 3 domy
 z  Beňadikovej  ulice  majú  napojené  zvody  do  obecnej  kanalizácie.  Najskôr  sme  si
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skontrolovali  naše obecné budovy,  bytové domy sú v poriadku a v Základnej  škole sú  
4  zvody zvedené do obecnej  kanalizácie.  Je  to  nafotené  a  prístupné  k  nahliadnutiu  pre
prítomných.  Firme  sa  žiaľ  pokazil  stroj  a  museli  odísť,  preto  po  jeho  oprave  budeme
pokračovať so skúškami aj v ďalšej časti obce. Je teraz na poslancoch, ako sa k zisteniam
postavíme a porušiteľov zákona budeme riešiť. Riaditeľku školy sme tiež upozornili, aby sa
odstránilo napojenie zvodov, ktoré vedú do obecnej kanalizácie. Riaditeľka prisľúbila, že do
konca septembra to bude odstránené. 

• potrebe  vyčistenia  odvodňovacieho  kanála,  už  na  to  opakovane  upozorňujú  aj  hasiči.
Vyhlásime koncom septembra,  v  priebehu októbra  brigádu a  všetkých prosím o pomoc,
nakoľko od povodne sa to nečistilo a teraz je úplne zarastený a znečistený a je tu riziko
povodne. Pán Kurek doplnil, že minulý týždeň keď pršalo, tak tade tiekla rieka a je to veľké
ohrozenie.

• kontaktovaní Západoslovenskej distribučnej ohľadom výrubu stromov z dôvodu výstavby
nového  vedenia  Nitra  Čermáň  –  Veľký  Ďur.  Spoločenská  hodnota  stromov   je  určená.
Západoslovenská distribučná nám ju uhradí a my za to urobíme náhradnú výsadbu a v tejto
cene je aj 5 ročná starostlivosť o stromy. Mgr. Kubisová sa spýtala, či tieto stromy a odpad z
nich po sebe aj upracú, lebo v minulosti to nechávali na mieste. Prebehla diskusia k téme.

• prosbe  Ing.  Čuboňovej,  aby  sa  poslanci  vyjadrili  k  zapracovaným  pripomienkam  
a dohodnúť si ďalšie sedenie s architektom. Treba určiť termín, požiadala poslancov, aby jej
napísali, ktorý deň v budúcom týždni by bolo možné uskutočniť stretnutie. Je potrebné sa
zamerať aj na to, či má obec záujem o ťažbu štrkopieskov.

• prijatej  petície  občanov obce z  ulice Luk,  ktorí  žiadajú opravu ulice.  Tiež prišla  petícia
občanov  ohľadne  výstavby  „Domčekov“  na  Mojmírovskej  ulici,  ale  tomu  sa  budeme
venovať samostatne v Rôznom. 

• výpovedi na polícii v Mojmírovciach, kde občania Novej Ivanky podali trestné oznámenie
na  firmu Transeco a.s.  Žilina.  Pýtali  sa  na  informácie  ohľadne výstavby  Novej  Ivanky,
políciu som informovala o všetkom rovnako ako poslancov predtým. Hlavným dôvodom
trestného oznámenia je, že firma Transeco upozornilo banky, že občania, ktorí tam bývajú 
a majú na domy hypotéky, nemajú prístupovú cestu. V podkladoch pre pridelenie hypotéky
uvádzali, že obec preberie cesty do 6/2019  a na základe toho im dávali úvery. Keďže cesty
na obec neprešli,  majú teraz občania problém s bankami. Spoločnosť Transeco odkazuje
obyvateľom, aby sa pýtali na obci a pritom oni sami požadujú za komunikáciu obrovské
sumy, ktoré obec platiť nebude a vybudované siete tiež nie sú v poriadku. Na polícii bola
starostka  vypočúvaná  občiankou  Branču,  ktorá  sa  pýtala,  že  prečo  Ivančania  platia  za
kanalizáciu 30,60€ a oni v Branči musia platiť 40,-€. Takže sa budeme musieť zamyslieť aj
nad týmto, lebo na kanalizáciu a jej servis veľmi doplácame.

• predložení zmluvy o užívaní z  roku 2015, ktorú nám poskytla firma Obecné siete.  Táto
zmluva na obci  nikdy nebola,  nebola ani schválená na OZ a zverejnená.  Je potrebné to
doriešiť,  nakoľko  Obecné  siete  majú  k  dispozícii  priestor  v  budove  kultúrneho  domu  
a konzoly obecného rozhlasu. Opakovane sme ich požiadali, aby nám skontrolovali všetky
kamery, prípadne dobudovali ďalšie za to, že majú v Kultúrnom dome rozvodovú skriňu pre
celú obec.   Obecné siete poskytujú zdarma internetové pripojenie v ZŠ, MŠ a obecnom
úrade, preto to musíme doriešiť.

• možnosti získania dotácie z programu Obnova dediny – ide o možnosť získania max. 5 tis.
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na ošetrenie stromov  v rámci  obce.  Máme tu posudok na všetky stromy na lukovskom
cintoríne, takže mohli by sme to riešiť takto cez program Obnovy dediny.

• vytvorení  a  sprístupnení  kont  na  obecnú  stránku,  kde  budú  poslancom zasielaní  všetky
materiály.  Po skončení zastupiteľstva skontrolujeme e-mailové schránky do ktorých vám
budú zaslané prihlasovacie údaje.

• vyhodnotení VO na detské ihrisko v parku, VO na opravu povrchu multifunkčné ihrisko
v parku. Podarilo sa vysúťažiť detské ihrisko za 8.800,-€, kde dostaneme dotáciu 8.000,-€ 
a oprava multifunkčného ihriska bude stáť 14.400,-€ a dotácia je 10.000,-€.

• pretrvávajúcom probléme so psami – uplynulé dva týždne – policajti  5 x zasahovali  pri
nahlásení túlavého psa, z toho 2 x kontaktovali aj starostku v nedeľu 8.9. o 21.00 a do 23.00
hod  sa  riešil  problém  so  psom.  Našiel  sa  majiteľ  psa,  ktorý  ho  daroval  pani  Natálii
Jasníkovej, ktorej bol darovaný pes od majiteľky z TO na ktorú bol evidovaný, následne
v pondelok  9.9.  v pondelok  opäť  policajti  na  Krakovskej  ulici  zasahovali  kvôli  psovi.
Problém  so  psami  stále  trvá  a pristúpime  k príprave  VZN,  kde  bude  stanovená  pokuta
a kontrolu bude môcť vykonávať poslanec, zamestnanec úradu a starostka. Policajti sa tiež
vyjadrili,  že majiteľom dajú k náhrade výjazdy polície.  Je tu veľký a stále sa opakujúci
problém s túlavými psami, ktorý musíme vyriešiť.

• požiadavke obyvateľov ulice Na stanicu o osadenie značky obytná zóna na tejto ulici, alebo
značky zákazu prejazdu, lebo mnohí obyvatelia inej časti obce tadiaľ rýchlo jazdia a je to
tam veľmi nebezpečné,  malo by to byť konzultované s ODI.  Pán Sochora tiež žiadal za
obyvateľov ulice Na Stanicu, úpravu maximálne povolenej rýchlosti na tejto komunikácii  
a zamedzenie parkovania kamiónov pred rodinnými domami v časti kde sú kontajnery na
šatstvo,  mali  by  tam  parkovať  len  osobné  automobily.  Pán  Švéci  navrhol  osadenie
betónových panelov a vybudovanie bariéry, lebo polícia takéto priestupky nebude chodiť
sledovať. Prebehla diskusia k téme. Cesta je v majetku Železníc SR. Pán Višňovský doplnil,
že  veľmi rýchlo jazdia aj  autá,  ktoré idú na golfové ihrisko,  tiež  by tam bolo potrebné
obmedziť rýchlosť. Prebehla diskusia k téme.

Z rokovania odišla Ing. Čičová o 18:10 hod. Prítomných bolo 7 poslancov.

4)  Schválenie  Zmluvy  o     nájme  plynárenského  zariadenia  NZ1€  41/21019/RCJ  a     Zmluvy  
o     údržbe  a     opravách  plynárenského  zariadenia  medzi  obcou  Ivanka  pri  Nitre  a     SPP-  
distribúcia, a.s. Bratislava

Starostka  oboznámila  prítomných  o  predložených  zmluvách.  Nie  je  možné  urýchliť  tento
schvaľovací proces. Už bola podpísaná zmluva s Vodárňami, ktorá bude prerokovaná na Valnom
zhromaždení vodární.
Poslankyňa Mária Balážová sa spýtala, či sa vôbec takáto univerzálna zmluva musí schvaľovať.
Starostka odpovedala, že je potrebné schválenie takejto zmluvy, lebo ide o majetok obce.
Prebehla diskusia k téme. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenia: 

Uznesenie č. 106/10/2019 – OZ 
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 18. septembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre
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Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:

a) prerokovalo

Návrh Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia NZ1€41/2019/RCJ

b) schvaľuje

Návrh Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia NZ1€41/2019/RCJ medzi obcou Ivanka pri Nitre
a SPP –  distribúcia,  a.s.  Bratislava,  na  základe  ktorej  obec  Ivanka pri  Nitre  prenecháva SPP –
distribúcia, a.s. Bratislava do užívania nasledovné plynárenské zariadenie:

STL plynovod PE d 63 – 1435,15 m,

STL plynovod PE d 90 – 438,41 m,

STL plynovodné prípojky PE d 32 – 480,53 m – 79 ks,

ktoré sa nachádza pod zemským povrchom pod pozemkami v katastrálnom území: Ivanka pri Nitre,
parcela č.: C: 86/1, 86/3, 93/169, 93/5, 338/1, E 785/100 

Plynárenské zariadenie špecifikované v čl. 1.2. tejto zmluvy nájomca preberá do nájmu za účelom
jeho  využívania  na  distribúciu  zemného  plynu  do  odberných  miest  pripojených  na predmetné
plynárenské zariadenie.

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

Zdržal sa hlasovania: nikto

Uznesenie č. 107/10/2019 – OZ 
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 18. septembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:

a) prerokovalo

Návrh Zmluvy o údržbe a opravách plynárenského zariadenia

b) schvaľuje

Návrh Zmluvy o údržbe a opravách plynárenského zariadenia medzi obcou Ivanka pri Nitre a SPP –
distribúcia,  a.s.  Bratislava,  na  základe  ktorej  sa  SPP  –  distribúcia,  a.s.  Bratislava  zaväzuje
vykonávať údržbu a sledovanie technického stavu a opravy plynárenského zariadenia.

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

5.  Schválenie  Zmluvy  na  zriadenie  vecného  bremena  v  prospech  Západoslovenskej
distribučnej, a.s. na pozemkoch vo vlastníctve obce
Starostka informovala prítomných o predloženej zmluve. O rozkopávku musí požiadať a vzhľadom
na stavebný zákon sa nová komunikácia nesmie 5 rokov rozkopávať, tak to budú podtláčať. 
Prebehla diskusia k téme. 
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Pán Švéci navrhol: odstrániť retardér aj zakryť značku na novej ceste na Krásne lúky, aby sa tam
nezničila cesta. Teraz to tam zničia nákladné autá, ktoré tadiaľ prechádzajú. Po ukončení výstavby
sa osadia retardéry na novo. Prebehla diskusia k téme. Starostka poďakovala za pripomienku. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 108/10/2019 – OZ 
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 18. septembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:

a) prerokovalo

 Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby - Západoslovenskej 
distribučnej a.s. , Bratislava

b) schvaľuje

 Na nasledovných nehnuteľnostiach vo vlastníctve obce:

 Zaťaženie nehnuteľnosti  v prospech Západoslovenská distribučná a.s.,  vecné bremená in
personam, predmetom ktorých je povinnosť povinného z vecného bremena ako vlastníka
zaťažených nehnuteľností strpieť na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom
v geometrickom pláne vecné bremeno:

 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,

 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie.

Vecné  bremeno  uvedené  sa  vzťahuje  na  časť  zaťaženej  nehnuteľnosti  v rozsahu
vyznačenom  v geometrickom  pláne:  č.  228/2019  zo  dňa  24.05.2019,  vypracovanom
geodetom  Ing.  Vladimírom  Hrončekom  schváleným  pod  č.  61-1230/2019  zo  dňa
27.06.2019 na:

Parcely č. 86/1 + 86/3 + 86/4 + 86/5

Register: „C“

LV: 1081

Výmery parciel: 86/1: 1930 m2, 86/3: 2947 m2, 86/4: 1595 m2, 86/5: 62 m2

Druh pozemku: všetko zastavené plochy

Kat. Územie: Ivanka pri Nitre

Obec: Ivanka pri Nitre

Okres: Nitra

 zaťaženie  nehnuteľnosti  v  prospech  Západoslovenská  distribučná  a.s.,  IČO  36  361  518
vecné  bremená  in  personam,  predmetom  ktorých  je  povinnosť  povinného  z vecného
bremena ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na časti zaťažených nehnuteľností
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne:

 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,

 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie.
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Vecné  bremeno  uvedené  sa  vzťahuje  na  časť  zaťaženej  nehnuteľnosti  v rozsahu
vyznačenom  v hore  uvedenom  geometrickom  pláne.  Vecné  bremená  sa  zriaďujú
bezplatne.

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

Zdržal sa hlasovania: nikto

6. Schválenie Zmluvy o nájme pozemku za účelom inštalácie 3 kusov jednostranného   
reklamného zariadenia nájomcu typu Billboard.

Starostka predniesla predloženú žiadosť na osadenie reklamných panelov a tomu predchádzajúcu
dohodu o ukončení zmluvy č. 952 o prenájme objektov na umiestnenie reklamných panelov.
Firma Oris a.s., ktorá má v obci osadené billboardy končí a nová firma ich chce prevziať a osadiť
ďalšie. Starostka požiadala prítomných o vyjadrenie, či vôbec chceme takéto billboardy. 
Pani Balážová uviedla, že zmluva je písaná, že oni majú len práva a my len povinnosti. Poslanci sa
vyjadrili, že v iných obciach billboardy odstraňujú a my ich máme osádzať... 
Prebehla diskusia k téme. Mgr. Kubisová sa vyjadrila, že na začiatku obce chce nová firma pred
existujúci  billboard  umiestniť  nový  billboard.  Pán  Švéci  doplnil,  že  umiestnenie  predmetného
billboardu je v rozhľadovom pásme komunikácie. Taktiež suma 200-300 € za prenájom je veľmi
podhodnotená suma, keď oni prenajímajú na reklamné účely ten istý billboard za úplne iné sumy.
Starostka  navrhla  ukončenie  zmluvy  a  neosádzanie  nových  billboardov,  celkovo  by  sme  mali
postupne billboardy odstraňovať. Poslanci sa dohodli  na ukončení zmluvy a neuzatvorení novej
zmluvy. 
Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 109/10/2019 – OZ 
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 18. septembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:

a) prerokovalo

 Dohodu o ukončení Zmluvy č. 952 o prenájme objektov na umiestnenie reklamných panelov
s firmou ORIS a.s. Bratislava a Nájomnú zmluvu s firmou euroAWK, spol. s r. o. Bratislava
na prenájom plochy na umiestnenie 3 billboardov.

b) schvaľuje

 Dohodu o ukončení Zmluvy č. 952 o prenájme objektov na umiestnenie reklamných panelov
s firmou ORIS a.s. Bratislava.

Za (7 zo 7)  prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr.
Stanislav Zábojník, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová
Proti: nikto

Zdržal sa hlasovania: nikto

7. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce  
Starostka informovala poslancov o predloženej správe o výsledku kontroly, kde bola kontrolovaná
pokladňa.  Všetci  mali  možnosť  si  ju  preštudovať,  spýtala  sa  na  prípadné  dotazy  k  výsledku
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kontroly. Neboli zistené žiadne nedostatky. 
Ing. Zaťko navrhol prijatie novej smernice ohľadne konečného zostatku v pokladni. 
Starostka doplnila, že hotovosť, ktorá sa vyzbiera automaticky sa odnesie do banky, v prípade malej
sumy je to umiestnené v trezore. 
Ing. Zaťko povedal, že vo Vinodole z dôvodu osobitných príjemcoch sociálnych dávok mávajú  
v trezore vysokú hotovosť, lebo priamo oni vyplácajú určitým občanom tieto dávky. 
Starostka  odpovedala,  že  u  nás  je  vyššia  hotovosť  len  počas  mesiacov,  keď  sa  platia  dane  
a poplatky. 
Poslanci navrhli aby sa pripravila takáto smernica o zostatku peňažných prostriedkov v pokladni
obce, aby bolo zrejmé, že na obci nezostáva hotovosť, aby to nelákalo prípadných zlodejov.

Poslanci zobrali správu hlavného kontrolóra na vedomie.

8. Rôzne  

• Príspevok na deti, ktoré navštevujú organizácie v meste Nitra CVČ
Mesto  Nitra  poslalo  žiadosť  o  príspevok  pre  15  detí  z  našej  obce,  ktoré  navštevujú  
organizácie v meste Nitra. V danom roku to nemáme vôbec rozpočtované, ani v minulosti sa
to neriešilo, takže by to bolo možné pripraviť do budúcoročného rozpočtu a navrhnúť možnú
sumu.  V obci  Mojmírovce,  schválili  príspevok  60,-€  na  dieťa  a  mali  6  detí.  Prebehla  
diskusia k téme, že ako je preukázané, že tieto deti tam naozaj aj chodia, je možné, že deti 
nastúpia a potom tam už nechodia. V budúcnosti môže prísť ďalšie množstvo žiadostí od 
iných organizácií a klubov, ktoré navštevujú ďalšie deti z našej obce. Starostka požiadala  
členov finančnej komisie, aby to potom zahrnuli do rozpočtu, môže a navrhnúť suma 15-20 
€ na dieťa v budúcom roku, podľa toho koľko vydá na tieto aktivity.

• Plánovaná výstavba na Mojmírovskej ulici „Domčeky“
O tejto výstavbe boli všetci na jar informovaní, bolo to predstavené na rokovaní OZ. 
Od  doby  vydania  územného  rozhodnutia  sa  tu  stretli  bezprostrední  susedia,  ktorí  sú  
výstavbou  dotknutý,  boli  spísané  pripomienky,  námietky,  poslalo  sa  im  vyrozumenie.  
Napriek tomu prišlo odvolenie od p.Kubačkovej. Následne prišlo podanie na prokuratúru  
a potom prišla nová petícia od občanov v blízkosti plánovanej výstavby za zriadenie nápravy
v súvislosti s výstavbou „Domčeky“. Pani Kubačková dala podnet na prokuratúru, tí čakajú 
na stanovisko. Občania, ktorí bývajú v blízkosti plánovanej výstavby nie sú spokojní s tým 
čo sa tam má stavať. Majú tam byť postavené rodinné domy, definícia rodinného domu: je 
to  bytová  budova  určená  predovšetkým  na  rodinné  bývanie  so  samostatným  vstupom  
z verejnej komunikácie,  ktorá má najviac tri  byty,  dve nadzemné podlažia a podkrovie. 
V  územnom  pláne  je  táto  časť  určená  na  individuálnu  bytovú  výstavbu.  V  projekte  
„Domčeky“ sa majú stavať rodinné domy, kde v prízemí bude 1 bytová jednotka a na  
poschodí 2 bytové jednotky.
Pani Uhrová vysvetlila v súlade so stavebným zákonom výstavbu IBV a rodinných domov.
Predložená stavba je v súlade s územným plánom a spĺňa parametre a kritériá rodinného
domu.  V prvej  etape  chcú  postaviť  5  rodinných  domov,  kde  v  každom budú 3  bytové
jednotky, každá so samostatným vstupom.
Starostka doplnila, že cieľom obce a poslancov je byť ústretoví k občanom, ale ak je žiadosť
v súlade s územným plánom a stavebným zákonom, tak nemôžeme ísť proti tomu. Počká sa
na stanovisko odvolacieho orgánu, ktorý rozhodne, či je to v poriadku, alebo nie a podľa
toho budeme postupovať. Požiadala o vysvetlenie pani Kubačkovú aj pána Rónaya.
Ing. Koteková sa spýtala, či sa to nedá ešte upraviť v dodatku UP. 
Starostka odpovedala, že nie.
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Pani Kubačková pozvala prítomných, aby si všetci pozreli tie projekty a prišli sa pozrieť na
tvar miesta. Priateľ pani Kubačkovej doplnil, že nikto by nechcel 17 domov po 3 bytoch
vedľa svojho pozemku. Zaujímalo ho, aká tam bude dopravná situácia, keď tam je ochranné
pásmo  železníc  a  veľké  množstvo  nákladných  áut  ide  do  Bramacu,  alebo  Heinekenu.
Povedal, že ľutuje, že volil pani Starostku a pani Kubisovú.
Starostka odpovedala, že sa tam  bola pozrieť a jej osobne sa to nepáči, ten priestor je veľmi
malý na takú výstavbu. Povedala, že ju mrzia také slová, že pán ľutuje, že volil starostku a
pani poslankyňu,  keď oni  dve nemali  žiadnu vedomosť o tom, že sa tam taká výstavba
plánuje, že je kúpený pozemok na túto výstavbu, aké sú s ním plána a že existuje nejaký pán
Rónay, ktorý prezentuje tieto zámery. Zoznámili sa s projektom, až keď tento rok prišiel pán
Rónay predstaviť  projekt  na zasadnutie  obecného zastupiteľstva a  v tom  období  s  tým
oboznámil aj dotknutých susedov a pani Kubačkovú.
Mgr.  Zábojník  sa  vyjadril,  že  si  ten  priestor  tiež  bol  pozrieť.  Spýtal  sa  ako sa  k  tomu
postavili železnice SR. Je to veľmi veľké množstvo 51 bytov na ten malý pozemok.
Pani Kubačková povedala, že stratia súkromie, keď sa tam postaví toľko domov, nech sa
tam postaví pár domov, ale klasických, kde budú dolu bývať a hore bude spacia časť.
Starostka  uznala,  že  ten  priestor  je  malý,  tiež  bude  problematické  vychádzanie  na
Mojmírovskú ulicu.
Prebehla diskusia k téme.
Stanislav Kurek zastáva tiež je za názor že by sme nemali z našej obce robiť mesto. Pri
príprave územného plánu sme sa bavili, aby sa tu robili širšie ulice, aby pribudli oddychové
zóny, nech už nevznikajú úzke ulice s kameňovými cestami. Mali by sme nechať dedinu
dedinou.
Pani Uhrová odpovedala, že zatiaľ je vydané len územné rozhodnutie na výstavbu prvých 5
domov.
Starostka  povedala,  že  keď  sa  poslanci  dohodnú  a  prijmú  uznesenie  o  nepodpísaní
stavebného povolenia,  tak  ona  to  nepodpíše.  No predpokladá,  že  druhá  strana  to  aj  tak
posunie na vyšší orgán a ten im dá za pravdu a bude sa to musieť nakoniec podpísať.
Vystúpil pán Rónay, ktorý ešte raz vysvetlil výstavbu „Domčekov“. Ukážkové domy sú v
obciach Ondrochov a v Koniarovciach.
Starostka doplnila, že za pozemkom vedie účelová komunikácia, ktorej vlastníkom je v 1/3
pani Kubačková a v 2/3 firma Lega. 
Prebehla  búrlivá  diskusia  k  téme.  Starostka  ich  prerušila  a  uzatvorila  túto  tému,  že
rešpektuje petíciu aj odvolenie a musí sa počkať na stanovisko odvolacieho orgánu a potom
sa to bude riešiť. Dovtedy sa preveria možnosti, ak môže obec ďalej postupovať.

• Požiadavka na odkúpenie pozemku na konci ulice Myrtina (krátka) 
• a Petícia občanov na opravu ulice Luk

starostka pripomenula, že bola požiadavka občanov z Myrtinej ulice, ktorú predniesol Ing.
Zaťko, na odkúpenie pozemku od pána Guzmického aby sa zachovalo otočisko pre autá na
tejto ulici. Majiteľa pozemku, pána Guzmického Juraja sme kontaktovali a vyjadril sa, že
nemá  záujem odpredať  tento  pozemok.  Smetiari  povedali,  že  budú  cúvať  a  hasiči  tiež
nemajú problém vycúvať. 
Ing. Zaťko odpovedal, že je to na pánovi Guzmickom, občania tejto ulice majú problém aj
so zjazdnosťou tejto ulice, má tadiaľ problém prejsť zdravý človek, cez tie veľké jamy.  
Starostka doplnila, že bola doručená petícia od občanov obce Luk, kde sú tiež veľké jamy.
Na Gergeľovej ulici sú rovnako veľké výmole. Krakovská ulica pri bytových domoch je asi
jednou z najhorších ulíc v obci.
Starostka sa vyjadrila, že ju veľmi mrzí, že za celé dlhé roky spätne sa neopravovali ulice.
Aspoň po jednej ulici sa to malo riešiť ročne a teraz by bolo všetko v poriadku. Navrhla, aby

12



sa v rozpočte naplánovala aspoň 1 oprava ulice ročne.
Pre zaujímavosť starostka ukázala faktúru za opravu ulíc Pri Tehelni a Bárdyho ulice, ktoré
nás stáli 84.793,48 € a dáme urobiť na tých uliciach sondu, ako boli robené, či fakturované
činnosti boli aj skutočne urobené, lebo za túto sumu mohli byť tie cesty urobené aj 2x.
Občania Bárdyho ulice upozorňovali na nekvalitne prevedené práce, ale nepomohli si.
Poslanci  neschvaľovali  rekonštrukciu  ulice  Pri  Tehelni.  Bárdyho  bola  schválená
a Konopárenská bola tiež schválená, ale neurobila sa až teraz len s frézovaným asfaltom.
Mgr. Zábojník povedal, že tiež upozorňoval na pochybenia pri výstavbe Gergeľovej ulice,
ale starosta sa mu nevedel vyjadriť.
Starostka zopakovala, že bude veľká snaha o zaradenie do rozpočtu opravu aspoň 1 ulice
ročne.

• Požiadavka pána Kubačku z ulice Konopárenskej o súhlas na úpravu zeleného pásu
pred domom
Starostka informovala, že pán Kubačka by si chcel po ukončení rekonštrukcie ulice upraviť 
zelený pás pred domom, osadiť si obrubníky. Všetci si to robia bez povolenia, on jediný nám
to prišiel oznámiť, upraví si pred sebou aj priestor na parkovanie. 

• Odpredaj pozemku rodine Kováčovej
• Starostka prečítala poslancom Oznámenie Okresného úradu Nitra – katastrálneho odboru,

kde  dali  súhlas  na  predĺženie  lehoty  o  30  dní  (súhlas  vydali  5.8.2019),  ak  nedostatky
neodstránia, kataster zastaví správne konanie. Ide o konanie o odpredaji pozemku rodine
Kováčovej.  Nakoľko  pochybila  ich  geodetka,  ktorá  zamerala  aj  cudzí  pozemok,  musia
urobiť nový geometrický plán a predložiť ho. Na základe toho sa prijme nové uznesenie. Do
dnešného dňa, geometrický plán predložený na úrad nebol, takže počkáme na vyjadrenie
Katastra, či to teda zastavili, alebo to zapísali, lebo naposledy pani Kováčová spomínala, že
sa pokúsi aby uznali pôvodný geometrický plán.

9. Diskusia  

Pán Kurek požiadal, či by bolo možné odpustiť poplatok za prenájom kultúrneho domu pre 
mládežníkov, ktorí výťažok zo zábavy dávajú na opravu kostola.
Ing. Zaťko doplnil, že je smernica z roku 2013 o používaní nebytového priestoru KD – kde
je to zapracované (2/2013). Žiada o jej predloženie a doručenie, lebo zatiaľ má len zásady 
o nakladaní s majetkom obce z roku 2011. Smernica to podľa neho nemá riešiť, má to byť 
v zásadách hospodárenia. Žiadal o zapracovanie aj prenájmu parku. Zároveň požiadal aj  
o predloženie smernice č. 3/2013. Tiež požiadal, že ak bude požadovať, tak bude mu zaslaná
zápisnica z OZ na korekciu. 
Prebehla diskusia k téme. 
Starostka povedala, že všetky smernice mu budú predložené, v schválených smerniciach je
uvedené,  že  organizácie  majú  prenájom  zdarma,  takže  nie  je  problém  poskytnúť
mládežníkom priestory bezplatne.
Mgr. Černíková žiadala, aby sa nevystavovali pre organizácie zbytočne ani zmluvy, keď je
to bezplatné a schválené v smernici. Máme šetriť naše lesy. 
Prebehla diskusia k téme.
Ing. Zaťko odpovedal, že sa to musí robiť v zmysle zákona. 

Ing. Zaťko sa spýtal na inventarizáciu majetku, v akom stave to je. 
Starostka  odpovedala,  že  veď  inventarizácia  bola  vykonaná  a  Ing.Zaťko  bol  predseda
inventarizačnej komisie. Čo sa týka inventarizácie dlhodobého majetku, tak tá ešte nebola
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nariadená.  Starostka  povedala,  že  keď  sa  dá  do  poriadku  majetok,  tak  inventarizácia
nariadená bude, aby sa o to nebáli.
Starostka sa spýtala pána Zaťka, že či si pamätá, že niekedy v minulosti sa vyhotovovali
zmluvy o prenájme. Ani v dobách, keď bol na obci hlavný kontrolór obce sa takéto zmluvy
nerobili a nerobili sa ani za ďalšieho starostu. 
Pani Balážová sa tiež zaujímala o stav inventarizácie.
Starostka odpovedala, že nastúpila do funkcie 6.12.2018 a ak si niekto myslí, že k 31.12. by
ktosi dokázal spísať celý majetok a vykonať inventarizáciu, tak nech jej ukáže ako sa to dá,
lebo to bolo nemožné. Povedala, že nevie aký hnuteľný majetok prevzala od pána Gála,
nakoľko niekoľko volebných období spätne nebola vykonaná žiadna inventarizácia. Tiež bol
Ing. Zaťko pri odovzdávaní úradu medzi starostom Guzmickým a starostom Gálom a prečo
nepožadoval už vtedy vykonanie inventarizácie dlhodobého majetku, keď mal tú možnosť.
Do dnešného dňa to nikoho nezaujímalo. Starostka na rozdiel od iných pracuje na spísaní
majetku a určite vydá príkaz na vykonanie inventarizácie, aby bola vykonaná ku koncu roka.

Ing.  Zaťko  povedal,  že  po  celej  dedine  sa  rozpráva,  že  pani  Szabóová  je  tu  prijatá  na
inventarizáciu majetku. Toto sa rozpráva po dedine, preto sa to pýtal.
Starostka odpovedala, že pani Szabóová je tu prijatá na dohodu o vykonaní práce, ale nie na
inventarizáciu, lebo to by musel byť vydaný príkaz na jej vykonanie a vytvorená komisia,
ale dáva do poriadku majetok. Môžete si všimnúť, že sú stoličky a stoly označené číslami 
a  v  každej  miestnosti  je  zoznam  inventáru.  Teraz  sa  upratuje  „bordel“,  ktorý  mal  byť
uprataný už pred ôsmymi rokmi, keď ste s pánom Gálom preberali úrad a nie teraz. Už sme
to vysvetľovali  niekoľkokrát,  tak načo sa na to stále pýtajú.  Potom ukončení spisovania
majetku bude vydaný príkaz na inventarizáciu a bude vykonaná inventarizácia.
Mgr. Zábojník doplnil, že sa dohodlo, že v lete sa to vyčistí aj vnútri aj vonku a potom sa to
zinventarizuje, nie je možné to urobiť za pár dní. 
Mgr. Pňačeková uviedla, že v obci Mojmírovce dávali majetok do poriadku 2 roky 2 ľudia.
Starostka požiadala poslancov, že ak niekto má voľný čas, môže byť pri spisovaní majetku
nápomocný.

Mgr. Zábojník sa spýtal, ako sa bude opravovať strecha na Vinohradskej bytovke. Koľko to
bude stáť a z čoho sa to bude platiť.
Starostka odpovedala, že je to vyše 60m2 a cenová ponuka je  cca 3900,-€, predložila mu
ponuku a aj  tvorbu, čerpanie a  zostatok fondu opráv a účtu so zloženými zábezpekami.
Kolegyňa ekonómka sa prednedávnom vyjadrila, že také množstvo prostriedkov historicky
na týchto účtoch nebolo.
Starostka  pozvala  pána  poslanca  na obecný úrad,  aby si  prišiel  odkonzultovať  prípadné
otázky.

Mgr. Zábojník sa spýtal na bufet v parku ako to bude s ním ďalej.
Starostka povedala, že predmetom tohto roku to už nemá zmysel byť, ale začiatkom nového
roku zverejníme zámer na prenájom bufetu parku.

Mgr. Zábojník sa spýtal na žiadosť suseda Semartonskeho z Luku 4, ohľadne opilovania
stromov na zdravotnom stredisku.
Starostka odpovedala, že je viacero takýchto požiadaviek a budeme musieť opilovať stromy 
na  viacerých  úsekoch.  Musíme  na  to  nájsť  firmu,  ktorá  to  urobí,  lebo  nemáme na  to  
kapacity.
Stanislav Kurek doplnil, že keď vyrastie rad tují na cintoríne, tak sa vyrúbe ten rad starých
tují. 
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Starostka navrhla, že sa ohľadne tohto sa urobí brigáda. 

Mgr. Zábojník sa spýtal na kosenie na Lukovskom cintoríne. Všimol si, že kosci nekosia tak
ako by mali. 
Starostka odpovedala, že oni kosia celú dedinu, dokonca teraz nám pribudli aj Krásne lúky –
detské ihrisko, nestihnú všetko pokosiť a už idú na ďalšie kolo, ak by sa podarilo získať
správcu pre lukovský cintorín, tak by nám to veľmi pomohlo. Naši kosci chceli v lete odísť,
ak nebudú mať aspoň minimálnu mzdu. Práveže v poslednej dobe počúvame na nich chválu,
že robia oveľa lepšie ako v minulosti.
Mgr. Pňačeková doplnila, že doposiaľ sme mávali 3 koscov a z toho 2 podopierali dvere,
teraz  sú  len  dvaja  a  po  dohovore  od  pani  starostky  sa  veľmi  zmenili  a  poctivo  robia.
Starostka súhlasila, doplnila, že viac sa nachádzali mimo obce ako tu v obci.
Mgr.  Zábojník  sa  sťažoval,  že  v  minulosti  mu  kosili  o  pol  šiestej  ráno  pri  dome  
v zdravotnom stredisku a rušili tak nočný kľud a po šiestej išli k Šubovi na pivo. Mali nás
upozorniť, že budú kosiť tak skoro ráno. 
Mgr. Pňačeková doplnila, že skoré ranné kosenia a večerné kosenia sa robia v lete, keď sú
horúčavy a nechceme aby skolabovali počas kosení vo vysokých teplôt. 
Starostka doplnila, že upozorniť osobne každého občana v tej časti nie je možné. 
Prebehla diskusia k téme.

Ing. Zaťko sa spýtal na zverejnenú zmluvu č. 15/2019 s Kastou, ktorá sa nezobrazuje tá,
ktorá  tam nahratá. Tiež úhrada faktúry bola v inom dátume ako je v súhrnnej správe na
UVO.
Tiež požiadal, aby sa zverejňovali faktúry a objednávka v zmysle zákona 211, kde majú byť
uvedené sumy s DPH a bez DPH. 
Prebehla diskusia k téme o tom, že obec je rozpočtová organizácia a všetko sa uhrádza  
s DPH, tak to nie je možné rozlišovať a ani účtovnícky program pre obce to nepodporuje,
nevytvorí takú zostavu.

Pani Guzmická z Krakovskej 34 sa spýtala na možnosť pripojenia internetu spoločnosťou
Telekom, keď na tej ulice nebola ťahaná optika. 
Stanislav Kurek uviedol, že tam kde neboli k dispozícii zelené pásy, alebo boli obsadené
inými  sieťami,  bude  sa  ťahať  optika  vzduchom.  Malo  by  sa  to  začať  riešiť  v  polovici
októbra.
Starostka jej odpovedala, že to zistí u firmy HD Drill, ktorá tieto káble ťahala. 
Mgr.  Pňačeková  doplnila,  aby  sa  pani  informovala  priamo  v  Telekome  a  tam  zadala
požiadavku, aby s ňou záväzne počítali. 

Pani Guzmická sa spýtal aj na parkovanie na ulici na Krakovskej, kde je problém niekedy
prejsť autom medzi odstavenými automobilmi. Tiež ju trápia veľké jamy na Novozámockej
ulici  pred  lukovským cintorínom a  ako  sa  bude  riešiť  kanalizácia  a  nedovolený  odvod
dažďovej vody z rín do kanalizácie, mala by sa uskutočniť kontrola domov, ktoré nie sú
napojené na kanalizáciu, aby predložili doklad kam splašky dávajú. Tí čo to nedodržiavajú
by mali dostať pokuty, lebo ostatní riadne platia a poplatky sa stále zvyšujú.

Starostka odpovedala, že kontaktovala pána Ševčíka zo správy ciest, a ten sa vyjadril, že
oprava Novozámockej ulice je v pláne, takže sa to bude robiť. 
Doplnila,  že  naprávame postupne nedostatky,  a  snažíme sa všetko napraviť,  že v úvode
informovala o realizácii dymových skúšok kanalizácie, kde sa zisťujú nelegálne napojenia
dažďových  vôd  do  kanalizácie.  Poslanci  potom  určia  ako  sa  postavíme  k  zisteným
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porušiteľom. Prebehla diskusia k téme. Životné prostredie chodí na kontrolu, pokiaľ sused
udá suseda a kontroluje kam odvádzajú odpadovú vodu. Doteraz občania nič neriešili, na
úrade sa vystrieda toľko občanov, som rada, že sa s nimi stretnem a každý zhodnotí,  že
doteraz to nebolo komu povedať. 

Starostka  poďakovala  za  prácu  poslancom  a  občanom,  ktorí  pomáhajú  pri  projektoch  
a  rôznych  akciách,  ktoré  realizujeme.  Privítame  akékoľvek  oznámenie,  zaujímavé
informácie, problému, alebo nejakú radu, či riešenie.

Pán Rudinský sa spýtal na riešenie problémov na na Západnej ulici. 
Starostka odpovedala, že obec to nemá ako riešiť, všetky cesty, kanalizácia a ďalšie siete sú
v majetku spoločnosti Transeco. Poslanci vedia, že spoločnosť to ponúkla obci odkúpenie
obrovskú sumu 350.000,-€, napriek tomu, že dohoda bola úplne iná. Pán Jánoška sa vyjadril,
že buď tie peniaze za siete a cesty zaplatí obec, alebo občania. Viete, že túto kauzu rieši
polície, v piatok bola na vypočúvaní v Mojmírovciach a bude nasledovať vypočúvanie na
kriminálke. Bolo vydané predbežné opatrenie, ďalej sú na ťahu SPP, vodárne a elektrárne.
Uskutočnili  sa  mnohé  stretnutia,  Transeco  si  malo  zabezpečiť  správcu  vodovodnej  a
kanalizačnej siete, potom sa všetky siete skontrolujú a na základe toho ich prevezmú, alebo
neprevezmú do správy od Transeca. 
Prebehla diskusia k téme.

Starostka poďakovala prítomným za účasť, pozvala ich aj na budúce zasadnutie a ukončila
10.zasadnutie OZ. Zasadnutie bolo ukončené o 20:52 hod.

V Ivanke pri Nitre, 20.09.2019

Ing. Jana Maršálková
    starostka obce

Overovatelia zápisnice: 

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

Mgr. Viera Kubisová ….......................................
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