
ZÁPISNICA
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 22. októbra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

___________________________________________________________________________

1) Otvorenie a schválenie programu rokovania
Starostka obce privítala  všetkých prítomných na 11.  zasadnutí  OZ v Ivanke pri  Nitre,  ktoré sa
konalo 22. októbra 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre ako mimoriadne zasadnutie OZ. 
Prítomných, aj podľa prezenčnej listiny bolo 8 z 9 poslancov OZ. Z rokovania sa ospravedlnila
Mgr. Viera Kubisová, ktorá bola na služobnej ceste.

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)      Prevod nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre
5)      Návrh zámeru zriadenia Domova seniorov
6)      Návrh rozpočtového opatrenia
7)      Rôzne
8)      Diskusia
9)      Záver

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

Neboli žiadne pripomienky a návrhy na zmenu programu.

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

Návrhová komisia dala návrh na uznesenia: 

Uznesenie č. 110/11/2019 – OZ 
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 22. októbra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) schvaľuje:

program 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

bez pripomienok 

b) konštatuje 

že rokovania OZ sa z celkového počtu poslancov 9 sa zúčastňuje 8 poslancov čím je rokovanie
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uznášania schopné. Z rokovania sa ospravedlnila Mgr. Viera Kubisová, ktorá je na služobnej
ceste.

Hlasovanie:

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

Proti: nikto

Zdržal sa hlasovania: nikto

Uznesenie č. 111/11/2019 – OZ 
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 22. októbra 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., Mgr. Marta Horníková

overovateľov zápisnice v zložení: Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník

b. berie na vedomie

menovanie zapisovateľa rokovania: Mgr. Martina Pňačeková

Hlasovanie:

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

Proti: nikto

Zdržal sa hlasovania: nikto

3) Informácie starostky obce 
Starostka  informovala  poslancov  a  prítomných  o  realizovaných  a  plánovaných  akciách  
v mesiacoch október-november:

– kultúrna akcia Posedenie so seniormi 
– športové hry seniorov s deťmi z materskej školy
– spomienky na Martu-Myrtu – súťaž v prednese poézie a prózy
– v tomto týždni sa koná oblastná výstava drobných zvierat,  ktorú usporiadava Slovenský

zväz chovateľov – miestna organizácia  v Ivanke pri  Nitre.  Začína v piatok 25.10.2019  
a končí v nedeľu 27.10.2019.

Ďalej starostka informovala poslancov o:
– vytvorení pracovnej sekcie pre poslancov na webovom sídle obce. Spýtala sa, či sa všetkým

podarilo  prihlásiť  a  nemali  s  tým nejaké  problémy.  Budú sa  tam pridávať  materiály  na
zasadnutia OZ a taktiež aj iné informácie a zaujímavosti.

– podaní žiadosti na malú ľadovú plochu, ktorá bola včera hodnotená a naša obec sa dostala
do skupiny B, v ktorej sme sa zaradili medzi obce, ktoré sú svojou aktivitou a umiestnením
považované za možný prínos pre slovenský hokej. Mali sme zaslať vyjadrenie, či by sme v
prípade vybudovania ľadovej plochy túto plochu prestrešili a mohli by sme sa tak dostať do
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ďalšieho výberu. Odpovedali, sme, že máme záujem vybudovať prestrešenie, takže čakáme
na definitívne vyjadrenie Slovenského zväzu ľadového hokeja.

– úprave  priestranstva  pred  kultúrnym domom,  ktoré  realizujeme  z  dotácie  Nadácie  SPP.
Termín máme do 30.11.2019, teraz nás čakajú dokončovacie práce.

– podpísaní zmluvy s firmou Funnysport, ktorá zahájila práce na výmene umelého trávnika na
multifunkčnom ihrisku v parku. Nakoľko tam je tento týždeň spomínaná výstava zvierat,
práce sa do budúceho týždňa dočasne prerušili.  

– plánovanej výstavbe certifikovaného detského ihriska v parku, kde je ihrisko vo výrobe, do
2 týždňov by sa mohlo tiež inštalovať.

– zahájení prác na oprave ulice Hornocintorínska, ktorá bola v minulosti schválená ako ďalšia
v poradí ulíc, ktoré sa majú rekonštruovať a opravovať. Postupovali sme podľa toho poradia,
aby nikto nepovedal, že sme sa rozhodli sami. Pred začatím prác bolo nutné opílenie zelene
na tejto ulici, aby sa tam dostali mechanizmy. Potešili sa aj smetiari, ktorí mali problém
touto ulicou vôbec prejsť. Na dodávateľa stavby sme robili riadne výberové konanie a bude
to realizovať spoločnosť Cesty Nitra.  Do konca októbra by mala byť cesta  hotová,  aby
mohla byť na sviatok všetkých svätých už daná do užívania.

– zakúpení náhradného automobilu na vykonávanie čistenia kanalizácie, keďže pôvodnému
autu  končí  platnosť STK a EK a  vzhľadom na zlý technický stav nie  je  možné už ich
obnovenie. Zakúpilo sa auto Peugeot Partner za 1.800,-€ s čerstvou STK a EK. Pôvodný
automobil bude čoskoro vyradený z evidencie a zošrotovaný.

– nutnosti zvýšenia poplatku za komunálny odpad, z dôvodu, že od začiatku roka sa cena za
komunálny odpad zvyšuje z pôvodnej ceny 21,60 € za tonu odpadu až na 34,-€ za tonu a nie
je už možné aby to v takejto extrémnej výške obec naďalej dotovala. Je potrebné robiť čo
najväčšiu  osvetu  medzi  obyvateľmi,  aby  znížili  tvorbu  komunálneho  odpadu  a  viac
separovali  plasty  a  papier  za  ktoré  sa  neplatí.  Spracovanie  bio-odpadu  je  taktiež  veľmi
nákladné.

– nutnosti zvýšenia poplatku za kanalizáciu, keďže náklady sú ďaleko vyššie ako je stanovený
poplatok. V obci Branč, kam odvádzame aj my odpadovú vodu je poplatok 40,-€ na osobu 
a rok. Obec neustále sanuje poplatky za stočné aj komunálny odpad.

– pripravovaní výziev občanom a firmám, ktorí doposiaľ nemajú zaplatené poplatky, či dane,
tieto výzvy im budú zaslané v najbližšom období.

– opilovaní stromov po jednotlivých uliciach, kde sa už začalo s Hornocintorínskou ulicou, je
množstvo požiadaviek občanov,  aj  zo základnej  a materskej  školy.  Bude to  stáť nemalé
finančné  prostriedky.  V  niektorých  ťažkých  podmienkach  to  nedokážu  realizovať  naši
pracovníci, tak sme oslovili nášho občana na pílenie, ale ten je momentálne veľmi zavalený
prácou  aj  v  súvislosti  s  tragédiou,  ktorá  sa  stala  nášmu občanovi.  Všetci  sa  teraz  boja
padania vetiev a stromov, aby sa niečo nestalo. 

– stretnutí  s  občanmi  v  oboch  nájomných  bytových  domoch,  kde  sme  boli  jednotlivo  
v  každom  z  nich  aj  spolu  s  predsedom  bytovej  komisie  Mgr.  Zábojníkom  a  Mgr.
Pňačekovou.  Boli  to  príjemné  stretnutia,  prešli  sme  si  požiadavky,  ktoré  máme  na
obyvateľov a taktiež aj požiadavky, ktoré majú nájomníci. Vysvetlili sme si fond opráv, obec
im  do  fondu  vráti  prostriedky,  ktoré  boli  v  minulosti  použité  na  vyplatenie  zábezpek.
Nájomníci sa zhodli, že v prvom rade je nutné opraviť strechu a okná. 

– rezerve v príjmoch cca 100 tis.eur, kde je potrebné dohodnúť, akú sumu uhradíme Arrive 
a zvyšok by sme si preniesli do budúceho roku.

– čiernej skládke na ceste za parkom, kde tam niekto vyviezol azbest, volali sme aj políciu, no
zatiaľ nič nevypátrali. Zakúpili sme aj fotopasce, no nie je ich tam kde umiestniť, lebo majú
dosah 20 metrov a v tom okolí nie je žiadny stĺp na ktorý sa to dá umiestniť. Kamery na
zberovom dvore už fungujú, na zakúpenie ďalších nám pripravujú cenovú ponuku. Skládky
na mieste vedľa rieky sa rozširujú, každý deň-dva tam pribudne nová. Myslíme si, že to nie
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sú naši občania, ale tí,  čo tadiaľ prechádzajú. Dnes prisľúbili z Ponitrianskeho združenia
obcí,  že  nám tam prídu podrtiť  haluzinu a  štiepku si  necháme,  nakoľko ju  nemajú kde
skládkovať.

– plánovanej  likvidácii  čiernej  skládky  na  konci  ulice  Luk,  ktorú  musíme  zlikvidovať  do
konca roka. 

4) P  revod nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre  

Starostka  uviedla,  že  na  poslednom zasadnutí  OZ konaného 18.09.2019 ich v v bode “Rôzne”
informovala, že Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor predĺžil lehotu na odstránenie nedostatkov
uvedených v rozhodnutí doručenom do elektronickej schránky obce 16.08.2019. Informovala aj o
tom,  že  pani  Kováčová  mala  nesprávne  vyhotovený  geometrický  plán  a  preto  nebol  zápis
vlastníckych práv vykonaný a nový geometrický plán nebol na obec doručený.
Dňa 19.09.2019 starostku kontaktovala dcéra pani Kováčovej, s otázkou prečo sme na zasadnutí OZ
neprejednali opakovane prevod majetku obce na jej rodičov. Bolo jej vysvetlené, že OZ nemohlo
prerokovávať prevod majetku, pretože nemalo k dispozícii nový geometrický plán, podľa ktorého
by bolo pripravené nové uznesenie. Následne po zasadnutí zastupiteľstva doručila pani Kováčová
nový geometrický plán na obec (viď prezenčná pečiatka 19.09.2019) a v tom čase už bolo dávno po
lehote, ktorú poskytol Okresný úrad. 
Teraz je preto potrebné v tomto mimoriadnom termíne a schváliť nové uznesenie podľa nového
geometrického plánu a samozrejme zrušiť to predošlé. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenia: 

Uznesenie č. 112/11/2019 – OZ   
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 22. októbra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:

ruší

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 o prevode 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.

Hlasovanie:

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

Proti: nikto

Zdržal sa hlasovania: nikto
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Uznesenie č. 113/11/2019 – OZ 
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 22. októbra 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 u stanovenia § 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. 1900/9,   vo výmere 77 m2,

- parcela č. 1900/8,   vo výmere  45 m2,

- parcela č. 1900/10, vo výmere    1 m2,

- parcela č. 1901/3  , 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 02.08.2019 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 220,-€).

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

Proti: nikto

Zdržal sa hlasovania: nikto
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5) Návrh   zámeru zriadenia Domova seniorov  

Starostka informovala poslancov o pripravenej štúdii Domova seniorov, ktorú podrobne vysvetlí  
a všetkých oboznámi arch. Burda. O zámere zriadenia Domova seniorov sme hovorili viackrát  
a  medzi  našimi  občanmi  sú  mnohé  požiadavky  o  umiestnenie  do  zariadenia  pre  seniorov  
a poskytnutie opatrovateľskej služby, čo potvrdí aj Mgr. Pňačeková, ktorá vypracováva posudky pre
týchto klientov. Obec disponuje len jednou opatrovateľkou, ktorá popri svojej práci upratovačky
chodí na jednu hodinu k jednej klientke.
Tým,  že  je  možnosť  získania  finančných  prostriedkov  zo  štátneho  fondu  rozvoja  bývania,
predkladáme tento návrh. Jediný pozemok, ktorý máme a je na ňom možné v zmysle územného
plánu realizovať tento zámer je pozemok na Ábelovej ulici, vedľa rieky a ceste na golfové ihrisko.
Ing. Zelenaj doplnil, že na tento pozemok začali vyvážať niektorý občania odpad a je to tam v zlom
stave. 
Starostka uviedla, že pozemok má cca 17 árov.
Pán Kurek sa spýtal, či nie je možné túto stavbu realizovať z eurofondov, lebo zo ŠFRB by to bola
len pôžička.
Ing. Zaťko doplnil, že má informáciu, že bola minulý rok výzva na takúto stavbu a mala by byť ešte
otvorená.
Starostka povedala, že zo ŠFRB je podmienka aby meter štvorcový pri výstavbe bol max 740,-€.
Prebehla diskusia k téme. 
Pán Kurek sa spýtal ako funguje v obci opatrovateľská služba.
Mgr.  Pňačeková  vysvetlila,  že  opatrovateľská  služba  sa  poskytuje  buď  zamestnancom  obce  –
opatrovateľkou,  kde  klient  platí  obci  1,41  €  za  hodinu  opatrovateľskej  služby,  alebo sa  služba
poskytuje  dodávateľsky,  prostredníctvom  agentúry  (napr.  Prosocia,  Seniorka)  a  tam  
v prípade,  že majú príspevok od štátu,  klient pri 8 hodinovej starostlivosti  dopláca cca 400,-€  
a  v  prípade,  že  idú  bez  príspevku  musia  si  platiť  celé  ekonomicky  oprávnené  náklady  
v  dvojnásobnej  výške.  Obec  môže  takémuto  klientovi  prispieť  na  úhradu  nejakou  dohodnutou
sumou. 
Prebehla diskusia k téme, pri akom počte klientov by bolo zariadenie efektívne, keď v kláštore pri
16 klientoch im to nevychádza. 
Mgr.  Horníková  doplnila,  že  dotácie  z  eurofondov  boli  poskytované  na  rozšírenie  existujúcich
zariadení a nie na výstavbu nových.
Ing. Zelenaj doplnil, že teraz by sa malo dohodnúť na zámere Zariadenia pre seniorov a potom sa
budú predkladať ekonomické hodnotenia investičného zámeru. Potom sa budeme venovať samotnej
investícii a jej realizácii.
Starostka riadne vysvetlila, čo všetko sa musí započítať do nákladov na takéto zariadenie, aby to
nebolo v strate. Tento týždeň pôjdeme na deň otvorených dverí do Obýc a budeme zisťovať ako to
funguje aj v iných zariadeniach, aby sme sa na to riadne pripravili.
Poslanci sa dohodli, že súhlasia so zámerom zriadenia Zariadenia pre seniorov a v rokovaní budú
pokračovať po príchode arch. Burdu.

6) Návrh rozpočtového opatrenia  
Starostka vysvetlila pripravené rozpočtové opatrenie na Hornocintorínsku ulicu,  ktorá bude stáť
24.420,15 €.
Ing. Zaťko, požiadal o vysvetlenie, čo sa tam bude robiť a vyčíslenie ceny na 1 m2. Požiadal o
materiál s cenovými ponukami.
Starostka prečítala celú cenovú ponuku, ktorá vyšla z verejného obstarávania ako víťazná.
Ing.  Zelenaj  doplnil,  že  na  Hornocintorínskej  ulici  je  to  veľmi  kombinovaný  materiál  a  aj  pri
frézovaní bude problém, je tam 2 x pôvodný asfalt aj množstvo hliny a rôznych navážanín.
Prebehla diskusia k téme. 
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Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 114/11/2019 – OZ 
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 22. októbra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:

schvaľuje

rozpočtové opatrenie č. 8 Úprava kapitálových výdavkov

Názov položky Ekonomická
klasifikácia

Schválený Zvýšenie Zníženie Upravený
po zmene

Územný plán obce 716 13100,00 0,00 13100,00 0,00

Kanalizácia 717001 100000,00 0,00 11420,15 88579,85

Rekonštrukcia miestnej 
komunikácie

717002 23000,00 24420,15 0,00 47420,15

136100,00 24520,15 24520,15 136000,00

Hlasovanie:

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

Proti: nikto

Zdržal sa hlasovania: nikto

Pokračovanie bodu č. 5 Návrh   zámeru zriadenia Domova seniorov  

Starostka  privítala  arch.  Burdu,  ktorý  predniesol  štúdiu  zámeru  zriadenia  Domova  dôchodcov  
a denného stacionáru.
V domove by malo bývať 40 klientov a jedna časť môže slúžiť ako denný stacionár, zariadenie má
mať vlastnú kuchyňu, jedáleň,  práčovňu.  Mesačná splátka úveru zo ŠFRB by bola 3.600,-€ na
obdobie 40 rokov. Bola by to štandardná nízkoenergetická budova.
Prebehla diskusia k téme so záverom, že je nutný prepočet reálnych nákladov.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 115/11/2019 – OZ 
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 22. októbra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre
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Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:

a) prerokovalo  investičný zámer obce realizovať stavbu - výstavba Domu seniorov 
umiestneného na parcele č. 17/3 v KU Ivanka pri Nitre,

b) schvaľuje

investičný zámer obce realizovať stavbu - výstavba Domu seniorov umiestneného na parcele č.
17/3 v KU Ivanka pri Nitre a návrh predloženej štúdie Domu seniorov,

c) ukladá Obecnému úradu zabezpečiť spracovanie ekonomického hodnotenia investičného
zámeru obce – výstavba Domu seniorov.

Hlasovanie:

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

Proti: nikto

Zdržal sa hlasovania: nikto

7) Rôzne  

Starostka informovala poslancov o možnosti  podania žiadosti  o nenávratný finančný príspevok  
z  Envirofondu  v  rámci  činnosti:  podpora  projektov  zameraných  na  zlepšenie  kvality  ovzdušia
prostredníctvom adaptačných  opatrení,  najmä  v oblastiach  riadenia  kvality  ovzdušia.  Plánujeme
zakúpiť techniku na zametanie a umývanie/polievanie ulíc. Následne by sa k tomu mohlo dokúpiť
prídavné  zariadenie  na  odhŕňanie  snehu.  Oslovilo  nás  množstvo  firiem,  ktoré  ponúkajú  takéto
vozidlá. 

Prebehla diskusia k téme.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 116/11/2019 – OZ 
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 22. októbra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:

schvaľuje 

 predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Enviromentálneho
fondu, v rámci činnosti A3 – podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia. 

 výšku maximálneho celkového spolufinancovania 5% zo strany žiadateľa obce Ivanka pri
Nitre z celkových oprávnených výdavkov projektu 200.000,00 €, čo predstavuje 10.000,00
EUR. 
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Hlasovanie:

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

Proti: nikto

Zdržal sa hlasovania: nikto

Starostka  ďalej  informovala  poslancov  o  možnosti  podania  žiadosti  o  nenávratný  finančný
príspevok z Envirofondu v rámci  činnosti:  čistenie  odpadových vôd,  ochrana  vodných zdrojov,
rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete. Žiadosť pripravuje firma Ekostaving, obec
im pripravila všetky podklady a potvrdenia a podáme ju do konca mesiaca. 

Prebehla diskusia k téme.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 117/11/2019 – OZ 
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 22. októbra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:

schvaľuje 

 predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Enviromentálneho
fondu,  v rámci  činností  BK1-5  –  čistenie  odpadových  vôd,  ochrana  vodných  zdrojov,
rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete. 

 výšku maximálneho celkového spolufinancovania 5% zo strany žiadateľa obce Ivanka pri
Nitre z celkových oprávnených výdavkov projektu 200.000,00 €, čo predstavuje 10.000,00
EUR. 

Hlasovanie:

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

Proti: nikto

Zdržal sa hlasovania: nikto

Starostka  oboznámila  poslancov  o  možnosti  podania  žiadosti  o poskytnutie  nenávratného
finančného príspevku na podporu projektu „Wifi pre Teba“.  Agentúra Prorozvoj by nám projekt
vypracovala. V rámci tohto projektu by sme mali verejné wifi pripojenie na internet vo všetkých
verejných častiach obce: zdravotné stredisko, nákupné stredisko, park, cintoríny, kostol, futbalový
štadión, škola, škôlka, kultúrny dom s okolím, autobusové zastávky a pod.

Ing. Zelenaj navrhol, že na takéto pripojenie by bolo možné napojiť aj kamery.

Prebehla diskusia k téme.
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Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 118/11/2019 – OZ 
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 22. októbra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:

schvaľuje 

 predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu projektu
„Wifi pre Teba“.

 realizáciu  projektu  s názvom  „Wifi  pre  Teba“.  Výška  maximálneho  celkového
spolufinancovania 5% zo strany žiadateľa obec Ivanka pri Nitre z celkových oprávnených
výdavkov projektu, čo predstavuje 750,- EUR. Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP. Operačný
program Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) 2014 – 2020.

Hlasovanie:

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

Proti: nikto

Zdržal sa hlasovania: nikto

Starostka  navrhla  poskytnutie  príspevku  pre  rodinu  tragicky  zosnulého  Parika  Bednárika.  Na
poskytnutí príspevku sa poslanci dohodli na pracovnom stretnutí. 

Ing. Zaťko sa spýtal, či nedostali aj príspevok od Mesta Nitry, aby nebol problém so zúčtovaním.

Prebehla diskusia k téme.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 119/11/2019 – OZ 
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 22. októbra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:

schvaľuje 

poskytnutie finančného príspevku vo výške 1.000,- € pre pani Eriku Bednárikovú, matku tragicky
zosnulého syna Patrika Bednárika.

Hlasovanie:

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

Proti: nikto

Zdržal sa hlasovania: nikto
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8) Diskusia  

Ing. Čičová informovala prítomných, že Ing. Kóňová sa vzhľadom na pracovnú zaneprázdnenosť
vzdala členstva vo finančnej komisii.

Ing.  Čičová  sa  tiež  spýtala,  či  na  Krakovskej  2  majú  rómsky  spoluobčania  vydané  stavebné
povolenie, alebo ohlásenú drobnú stavbu, nakoľko tam prebieha veľká výstavba. Susedia napočítali
35 rómov, vrátili sa aj rómovia z anglicka. Taktiež je tam veľké množstvo odparkovaných áut, ktoré
bránia vo výhľade.

Ing. Čičová sa spýtala, čo je pravdy na tom, že v obci bude stáť veľké kasíno. 

Starostka odpovedala, že ju navštívil p.Vystavil z firmy Topgame, ktorý má v pláne odkúpiť budovu
Campri.  Táto  spoločnosť  zriaďuje  kasína,  predstavil  katalóg  kasína  a  pýtal  sa  na  vyjadrenie  
zastupiteľstva k jeho zámeru. Vyjadrenie dáva obec, v prípade záporného stanoviska je to potrebné
veľmi dobre zdôvodniť, inak nás budú ťahať po súdoch. Naša obec doposiaľ nemá VZN o zákaze
hazardných hier na území obce a ZMOS upozorňuje, že si v takom VZN môžeme upraviť dni,
počas ktorých sú takéto prevádzky zatvorené.

Mgr. Černíková uviedla, že ide spísať petíciu proti kasínu v obci.

Starostka uviedla, že jedna občianka ju tiež oslovila, že či by bol problém, keby dala do prenájmu
priestory pre takéto kasíno, nakoľko nemáme takéto VZN. Mesto Nitra zakázala hazardné hry len
na základe petície, takže ani my nemôžeme len tak svojvoľne niečo zakazovať. Opakovane nás na
to ZMOS upozorňuje, aby sme nepochybili.

Ing. Čičová informovala, že Červený kríž bude opäť poskytovať potravinovú pomoc 20.11.2019.
Požiadala o súčinnosť obecný úrad.

Ing. Čičová sa spýtala, z akého dôvodu dal pán Mikláš koly na verejné priestranstvo pred svojím
domom na Myrtinej ulici. Teraz tam nie je možné otočiť sa, keďže aj pán Guzmický si pozemok
oplotil. 

Ing. Zaťko doplnil, že v minulosti ho pán Mikláš zastavil a sťažoval si na to, že sa tam nebude dať
otočiť. Následne pán Mikláš na obecnom úrade tvrdil, že nemá problém, keď to bude ohradené.
Pán Guzmický mal právo si vlastný pozemok ohradiť. Len je teraz zaujímavá reakcia pána Mikláša,
keď na verejné priestranstvo umiestňuje koly.

Prebehla  diskusia  k  téme,  že  na  verejnom  priestranstve  sa  nesmie  umiestňovať  nič  –  žiadne
prekážky. 

Starostka doplnila, že aj pri čistení prečerpávacích staníc bol problém na Myrtinej ulici, nakoľko
pán Švéci ich nechcel pustiť na verejné priestranstvo, aby mohli prečerpávaciu stanicu vyčistiť. 

Ing. Čičová informovala, že 1.2.2020 bude obecný ples a spýtala sa, či sa plánuje 9.11.2019 hodová
zábava v kultúrnom dome?

Starostka odpovedala, že pravdepodobne hodová zábava bude v tú sobotu 9.11.2019.

Ing.  Čičová  informovala,  že  v  na  nedeľňajšom  futbalovom  turnaji  pán  Holý  rozrezal  nožom
pneumatiky na aute pána Rutiča. Snažil sa ujsť, ale polícia ho zadržala a priznal sa k činu. Ľudia sa
teraz boja, aby sa incident nezopakoval.

Stanislav Kurek navrhol osvetliť parkovisko pri Coop Jednote, lebo ráno je to tam veľmi tmavé.
Bolo by potrebné osloviť COOP Jednotu.

Starostka  požiadala  poslancov,  aby predložili  návrhy do rozpočtu  na  obecný úrad  a  dohodli  si
pracovné stretnutie poslancov k rozpočtu a zadefinovali cesty, ktoré je potrebné opraviť, aby tam
bol dostatočný finančný objem.

Ing. Zaťko uviedol, že očakával, že sa vytvorí plán práce na celé volebné obdobie. Zadefinujú sa
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investície. 

Mgr.  Horníková  sa  spýtala  na  plán  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja,  že  je  ho  potrebné
vyhodnocovať.

Mgr. Zábojník navrhol, že má ponuku na zakúpenie asfaltu v cene 70,-€ za tonu, ktorým by sa dali
vyspraviť menšie jamy. Skúsenosti iných hovoria, že to vydrží cca 5 rokov.

Pani Balážová sa spýtala, či by obec nezvažovala zhodnocovať fond opráv v stavebnej sporiteľni,
aby peniaze len tak neboli na účte. 

Prebehla diskusia k téme so záverom, že peniaze vo fonde opráv musia byť v pohotovosti, nakoľko
sa opravuje strecha a  následne sa budú opravovať okná.  Nie je  možné na dlhé obdobie viazať
peniaze, lebo budú čoskoro použité. Teraz budeme dorovnávať čiastku 26.000,-€ a v budúcom roku
to už bude v poriadku.

Mgr. Černíkova sa spýtala či je už určený termín na Mikuláša. 

Starostka odpovedala, že to sa ešte musí dohodnúť.

Mgr.  Černíkova sa spýtala,  kedy sa bude opravovať povrch multifunkčného ihriska v základnej
škole, lebo je v zlom stave. 

Starostka odpovedala, že riaditeľka môže podať projekt na Úrad vlády, tak ako obec a môže im byť
poskytnutá dotácia na výmenu trávnika na multifunkčnom ihrisku. 

Poslanci sa dohodli na presunutí termínu novembrového (27.11.2019) OZ na termín: 3-4-5.12.2019.

Pán Kurek upozornil, že nesvietia 2 lampy na lukovskom cintoríne, je potrebné to opraviť.

Starostka povedala, že sa to zabezpečí, doplnila, že mobilné wc sú umiestnené na oboch cintorínoch
v  období  sviatku  všetkých  svätých  a  pamiatky  zosnulých.  Taktiež  bude  potrebné  presunúť
kontajnery na bio-odpad pred cintorín, lebo ich spoločnosť už dlhú domu nevyviezla.

Uviedla, že sú veľké problémy s plastami, zo zberového dvora by nám ich mali asi po pol roku
konečne odviezť. 

Prebehla diskusia k téme triedenia odpadu a vývoze separovaného odpadu. 

Pani Balážová sa spýtala, či bude stáť Billa za Jednotou.

Starostka odpovedala, že obec nemá o tom doposiaľ žiadnu vedomosť, ani v územnom pláne to nie
je na to určené. 

Ing. Zelenaj oznámil, že na kompresorovú stanicu v Ivanke pri Nitre sa sťahuje celá administratíva
z Nitry a navrhol, že by bolo dobré umiestniť svetelnú signalizáciu na križovatku Mojmírovská –
Novozámocká pre uľahčenie dopravy.

Pán Kurek navrhol, aby sa na Krakovskú umiestnila značka: Zákaz prejazdu. A pripomenul, že na
Mojmírovskú ulicu by sa mal dať prechod pre chodcov. Navrhol, či by nebolo vhodné zriadenie
záchytného parkoviska na stanici, aby ľudia mohli presadať na vlak. 

Starostka informovala, že jesenný zber veľkoobjemového odpadu bude prebiehať len na zberovom
dvore, nakoľko do kontajnerov sa umiestňuje odpad, ktorý tam nepatrí a na zberovom dvore to bude
celodenne kontrolované a bude kontrolované,  či  do kontajnerov dávajú odpad len naši občania.
Zabránime tak aj čiernym skládkam, ktoré popri kontajneroch vždy vznikli a bolo nákladné ich
odstrániť. 

Do diskusie sa prihlásil aj pán Lajda, ktorý uviedol, že ho nezaujímajú klebety. Spýtal sa prečo
nechodí viac ľudí na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pochválil prácu pani starostky. Upozornil,
že chýba mikrofón počas zasadnutia, aby všetko počuli aj ľudia v publiku. 

Prebehla diskusia k témam. 
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9) Záver  

Starostka  poďakovala  prítomným za  účasť  a  ukončila  11.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva  
o 19:45 hod. 

V Ivanke pri Nitre, dňa 24.10.2019

Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Stanislav Zábojník ….........................................

Stanislav Kurek ….........................................

Ing. Jana Maršálková
      starostka obce
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