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ZÁPISNICA  
 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  
dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

___________________________________________________________________________ 
 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 
Starostka obce privítala všetkých prítomných na 12. riadnom zasadnutí OZ v Ivanke pri Nitre, 
ktoré sa konalo 3. decembra 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre.  
Prítomných, aj podľa prezenčnej listiny bolo 9 z 9 poslancov OZ.  
 

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

a) Menovanie inventarizačnej komisie z radov poslancov OZ 
6) Návrh dodatku Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Ivanka pri Nite   

č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
7)  Návrh na úpravu výšky stočného za 1m3 odpadovej vody od 1.1.2020 
8)  Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2020 

a) Stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020 
b) Stanovisko finančnej komisie k návrhu finančného rozpočtu na roky 2020,2021,2022 
c) Návrh finančného rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na roky 2020, 2021, 2022  
d) Návrh na poskytnutie dotácií pre organizácie pôsobiace v obci Ivanka pri Nitre  

9) Návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi obce 
10) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2020 
11) Návrh na schválenie zmlúv:  

a) Návrh zmluvy o poskytovaní audítorských služieb 
b) Návrh zmluvy o poskytovaní služieb spracovania miezd 
c) Návrh zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore 
neverejného poskytovateľa sociálnej služby 

12) Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020 
13)  Územný plán – vypracovanie dodatku č. 3 
14) Rôzne (Doplnenie členov komisie zriadených pri Obecnom zastupiteľstve) 
15)  Diskusia 
16)  Záver 
 

Starostka sa spýtala, kto je za to, aby sa rokovanie zastupiteľstva riadilo takýmto programom.  
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Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, okrem Ing. Čičovej, ktorá upozornila na chybu  
v bode 8 a, kde bol uvedený rok 2019 namiesto 2020. 
 

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

Starostka navrhla do návrhovej komisie menovať: Ing. Čičovú, p.Kureka, 
za overovateľov zápisnice navrhla: Mgr. Kubisovú, Mgr. Horníkovú. 
Za zapisovateľku zo zasadnutia určil: Mgr. Martinu Pňačekovú. 
Spýtala sa kto je za to, aby komisie pracovali v tomto zložení. Všetci prítomní hlasovali za takto 
predložené menovania komisií. 
 

3. Informácie starostky obce 
Starostka informovala prítomných o: 
a) kultúrnych akciách: 

• v mesiaci november nebola žiadna kultúrna akcia. Bol pokus o hodovú zábavu a aj Erkári 
chceli usporiadať Katarínsku zábavu, bohužiaľ o to nebol záujem, tak sa akcie neuskutočnili, 

• pripravované akcie: 08.12.2019 Mikuláš, 22.12.2019 Vianočný koncert a 31.12.2019 
Silvester-ukončenie roka. 

b) podaných projektoch a realizovaných projektoch: 

• žiadosť o vybudovanie malej ľadovej plochy - odpoveď informácia už bola podaná - 
požiadavka od SHĽZ je prekryť ľadovú plochu. Naša obec bola zaradená do skupiny B, 

• úprava priestoru pred obecným úradom do 30.11.2019 –  financované Nadáciou SPP  
so spoluúčasťou obce - vyúčtovanie bolo riadne zaslané a termín realizácie bol dodržaný, 

• dokončení multifunkčného ihriska, kde bol opravený podklad a vymenený umelý trávnik. 
Ešte sa musí osadiť tabuľa s prevádzkovým poriadkom ihriska, opraviť sieť a ihrisko 
pripravíme na prevádzku pre letné aj zimné využitie, 

• dokončení detského ihriska v parku, ktoré je osadené aj s tabuľou prevádzkovania. Na jar tam 
zrovnáme podklad a použijeme starý umelý trávnik ako dopadovú plochu,   

• schválenej dotácii na opravu Hasičskej zbrojnice v prenajatých priestoroch vo výške 
29 300,00 eur. 

c) ďalších akciách obce: 

• vrátenie fondu opráv občanom obecných bytov do konca roka 1/2 a zvyšok sa vráti 
do 31.03.2020, 

• Hornocintorínska ulica bola dokončená v termíne a podľa predloženej cenovej ponuky, 

• realizuje sa postupné opilovanie stromov na uliciach, v prvom rade na takých, kde sú stromy, 
ktoré zasahujú do elektrického vedenia, 
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• úspešne bol osadený vianočný stromček za pomoci hasičov, Janka Pňačeka a jeho auta  
s rukou a pána Tótha z Veľkého Kýru, ktorý ma auto s plošinou. Stromček darovala rodina 
Ružičková, 

• overení účtovnej závierky audítorom, kde sme dostali kladné hodnotenie: Obec Ivanka  
pri Nitre konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách, 

• zaslaní vyjadrenie od firmy RS Lease, kde oznámili zaťaženie cestných komunikácií v obci, 
nakoľko predali areál bývalého podniku Zeloproduktu a bude v ňom sídliť špedičná firma, 

• odobraní psov na ulici Luk u rómskych občanov Regionálnou veterinárnou správou, kde našli 
5 psov a jeden z nich uhryzol pani, ktorá sa pohybovala na ulici Luk, 

• odoslaní listu občanom ulice Mateja Tučku, ktorý sa týkal opakované opravách  
na prečerpávacej stanici. 

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenia:  
 

K bodu č.1 – Otvorenie a schválenie programu rokovania: 

Uznesenie č. 120/12/2019 – OZ  
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) schvaľuje: 

program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

s pripomienkou poslankyne v znení: oprava bodu č. 8 a) programu rokovania OZ – zmena roku 
z 2019 na 2020. 

b) konštatuje  

že rokovania OZ sa z celkového počtu poslancov 9 sa zúčastňuje 9 poslancov čím je rokovanie 
uznášania schopné.  

 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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., Mgr. Viera Kubisová 
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

K bodu č.2 – Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice  

a určenie zapisovateľa): 
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Uznesenie č. 121/12/2019 – OZ  
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 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. Alena Čičová, Stanislav Kurek 

overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Marta Horníková 

b) berie na vedomie 

menovanie zapisovateľa rokovania: Mgr. Martina Pňačeková 
 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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., Mgr. Viera Kubisová 
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 
4.  Správy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce  

Hlavný kontrolór obce vysvetlil predložené správy z vykonaných kontrol:  
• Správa č. 5/2019 o výsledku kontroly záznamov autoprevádzky obecných vozidiel 

Škoda Octavia a VW Caddy.  
• Správa č. 6/2019 o výsledku kontroly plnenia a čerpania rozpočtu obce za III. 

štvrťrok 2019 
Prebehla diskusia k téme medzi Ing. Zaťkom a hlavným kontrolórom k správe č. 5/2019. Je 
potrebné prepracovať smernicu autoprevádzky. Pri VW Caddy je potrebné doplniť aj 
odovzdávanie a preberanie autodopravy a viesť knihu jázd. 
 

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

a) Menovanie inventarizačnej komisie z radov poslancov OZ 
Starostka obce menovala ako predsedu ústrednej inventarizačnej komisie Ing. Alenu Čičovú 
a členov Ing. Mária Koteková, Júlia Majdánová, PaedDr. Martina Sýkorová, Mgr. Marta 
Horníková, Ing. Anton Zelenaj, PhD. 
Termíny boli prispôsobené účtovnej závierke. 
 
 
6) Návrh dodatku Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Ivanka 
pri Nitre č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
Starostka informovala a vysvetlila zmenu výšky miestneho poplatku za komunálny odpad. 
Materiál s prepočtami od PZO boli predložené do pracovnej sekcie poslancov a vysvetlila ho aj 
občanom na ukážke zo spracovanej tabuľke nákladov na odpady v našej a okolitých obciach. 
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Z uvedených prepočtov za kalendárny rok to vychádza na sumu 34,06 € na občana a rok, 
okolitým obciam to vychádza 27,-€ a tieto obce už majú dlhodobo poplatky nastavené na cca 22,-
€. Takže u nich to zvyšovanie nebude také bolestivé. Ale u nás sa dlhodobo platí len 16,-€. 
Cieľom politiky PZO je aby boli nádoby na komunálny odpad u občanov poloprázdne a všetko sa 
vyseparovalo. Od nového roka platíme aj za skládkovanie, ktoré je veľmi drahé. Dlhodobo nám 
nechcú brať ani plasty zo zberového dvora, lebo to nestíhajú triediť a skládkovať. Nikto nechce 
mať na území obce skládky a spaľovne, tak narastajú ceny skládkovania. 
Vďaka tomu, že počas zberu veľkoobjemového odpadu boli kontajnery na zberovom dvore 
a privážaný odpad sa vytriedil podľa komodít a tak obec ušetrila veľa peňazí.  
Padol aj dobrý návrh aby tí ľudia, ktorí nemajú prívesný vozík a nemali ako odviezť tento 
veľkoobjemový odpad na zberový dvor, mohli v budúcnosti využiť takúto službu priamo od 
obce, keď si ju vopred nahlásia. My to pozvážame naším traktorom a na zberovom dvore sa to 
vytriedi. 
Od nás prišiel návrh na zvýšenie smetného na sumu 26,-€ aby to nebolo pre občanov až tak 
náročné ako požadovaná suma cca 34,-€. Ide o celoplošné zvyšovanie týchto poplatkov na celom 
Slovensku, nielen u nás. V prípade nezvýšenia budeme aj naďalej sanovať smetné a stočné 
občanov a nebudeme mať za čo rozvíjať a udržiavať našu obec.  
Ing. Anton Zelenaj, PhD. sa spýtal na výšku súčasného poplatku za smetné (16,-€) a výšku 
skutočne vynaložených nákladov na smetné (34,-€). Rozdiel, ktorý každoročne dopláca obec na 
každého občana je 18,-€, občanov máme k dnešnému dňu 2899, takže 52.182,-€ musíme dlhé 
roky doplácať len na smetné, kde sme za túto sumu mohli každým rokom opraviť dve malé ulice, 
alebo jednu veľkú. Preto navrhol zvýšenie smetného bližšie k reálnej sume, aspoň na sumu 27-29 
eur. Je potrebné o tom hovoriť, aby ľudia začali viac separovať. Sťažovali sa ľudia, že to je veľmi 
zaťažujúce pre rodinný rozpočet, ale v prepočte to zvýšenie znamená, že si nekúpite 5 krabičiek 
cigariet ročne.  V budúcom roku sa budú zdvíhať ceny energií, tak sa budú musieť znovu 
zvyšovať aj poplatky pre občanov.  

Starostka doplnila, že každý doma platí za mobilné telefóny, niekto má aj 4 v rodine vo výške 30 
€ mesačne a tento poplatok je len raz ročne.  

Prebehla diskusia k téme. 
Mgr. Zábojník: prečo sa nezaoberá viac odpadom, prečo nie sú spaľovne.  
Mgr. Zábojník sa vyjadril, že je proti zvyšovaniu poplatkov, lebo nás k tomu núti systém, preto 
navrhol, aby sa voči tomu ohradili. Na plastoch sa veľmi dobre zarába, keď sa raz naplnia 
skládky, budú musieť ísť do spaľovní. Za komunizmu odpady nikto neriešil, tak ako teraz. Budú 
sa zvyšovať poplatky naďalej, treba sa voči tomu vzoprieť na vyššej úrovni. Starostovia majú 
napísať list na vyššie miesta a riešiť to, aby to takto nepokračovalo. 
Mgr. Kubisová mu odpovedala, že za komunizmu bolo omnoho menej odpadu ako teraz. Ak 
chceme mať viac rozvinutú obec, musíme použiť peniaze z rozpočtu efektívne.  
Ing. Zelenaj doplnil, že treba ovplyvniť veci, ktoré ovplyvniť môžeme, toto ovplyvniť nevieme. 
Starostka doplnila, že starostovia sú v združení miest a obcí Slovenska a ZMOS túto 
problematiku rieši, rieši sa to s ministerstvom a inými inštitúciami. Predseda ZMOSU to rieši za 
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nás všetkých, ani jeden zo starostov, ktorý boli na stretnutí malého ZMOSU nebol za zvyšovanie 
poplatkov a bola tam kvôli tomu búrlivá debata.  
Prebehla diskusia k téme. 
Ing. Zaťko sa vyjadril, že je proti návrhu 29,-€. Je za pôvodný návrh 26,-€. 
Starostka požiadala, aby v tomto mali poslanci jasno a neskôr sa k tomu nevracali. 
 Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 122/12/2019 – OZ    
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
schvaľuje  

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Ivanka pri Nitre č. 2/2015 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výška poplatku pre fyzickú osobu na 
0,0713 € na osobu a kalendárny deň (t.j. 26 € na osobu a rok). Sadzba poplatku za množstvový 
zber pre PO a podnikateľov na 0,0225 € za 1 l odpadu. Dodatok č.1 k VZN nadobúda účinnosť 
od 1.1.2020. 
 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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., Mgr. Viera Kubisová 
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

7) Návrh na úpravu výšky stočného za 1m3 odpadovej vody od 1.1.2020 
 
Starostka oboznámila prítomných, že úprava stočného sa rieši prijatím uznesenia a nie zmenou 
VZN. V našej obci sa nedá riešiť meranie odpadovej vody podľa meradiel, takže máme odber 
stanovený podľa vyhlášky. Vo vyhláške je stanovených 34 m3 na osobu a rok. Maximálna cena 
za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou určená URSO je 1,2983 € / m3 
bez DPH. Náš návrh je 40 € na občana - výpočet 1,1765 € za 1m3 * 34 m3. Za rok je to 127.000,-
€ celkový náklad na kanalizáciu. Priemerne je to 7500,-€ mesačne za odvádzanie odpadových 
vôd. 
Ing. Zaťko sa spýtal, keby sa odčlenili od platby ČOV platby za poruchy čerpadiel, či by neboli 
platby nižšie.  
Prebehla diskusia k téme. Starostka povedala, že každý deň sú koše pred čerpadlami čistené 
a nachádza sa tam najrôznejší odpad od dupačiek, plienok, pančušiek, ale najhoršie sú vlhčené 
utierky, ktoré sa namotajú na čerpadlo a znefunkčnia ho. 
Prebehla diskusia k téme. 
Obec Branč platí už dávnejšie 40,-€ za osobu. 
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Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 123/12/2019 – OZ    
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre v zmysle platného VZN č. 2/2016 o verejnej kanalizácii, 
odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd 
a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce Ivanka pri Nitre, podľa článku 6, 
odsek 4 schvaľuje a stanovuje výšku stočného za 1m³ odpadovej vody na 1,1765 Eur za 1 m3 od 
1.1.2020. (40 € za 1m3/rok). 
 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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., Mgr. Viera Kubisová 
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 
Mgr. Tomka sa vyjadril, že by sa malo zmeniť zmýšľanie ľudí a robiť osvetu, lebo oni sami 
nevedia čo robia. Zvýšením poplatkov sa nič nezmení, treba zmapovať kto na kanalizáciu 
pripojený je a kto nie a kam potom tú odpadovú dáva, či je prečerpáva, alebo púšťa niekam... 
Tiež aj napriek zákazu mnohí majú zvody rín do kanalizácie. 
Prebehla diskusia k téme. 
Starostka vysvetľovala priebeh dymových skúšok na 4 uliciach, výsledok bol chabý – našli sa len 
3 domy, ktoré majú priamo zvedené ríny do kanalizácie, ale podľa informácií, je tých ľudí ďaleko 
viac, no pokiaľ majú spätné klapky, tak ich nemáme ako zistiť. Cenová ponuka na dymové 
skúšky na celú obec bola od 12.000,- do 24.000,-€, preto sme to urobili len na skúšku 
a s minimálnymi zisteniami. Očakávali sme od toho oveľa viac. Kontrolujeme tých, čo si 
postavia domy, či sú u nás nahlásení a platia za kanalizáciu. 
Prebehla diskusia k téme. 
Starostka doplnila, že smeti a odpadová voda je najväčší problém našej obce, stojí nás to najviac. 
Obec na týchto poplatkoch nesmie doplácať, lebo potom to ide na úkor iných vecí. Ak majú ľudia 
vedomosť o niekom, kto je načierno napojený na kanalizáciu, môžu to aj anonymne nahlásiť 
napríklad vhodením informácie do schránky na obecnom úrade. 
 
 
8)  Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2020 

a) Stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020 
b) Stanovisko finančnej komisie k návrhu finančného rozpočtu na roky 
2020,2021,2022 
c) Návrh finančného rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na roky 2020, 2021, 2022  
d) Návrh na poskytnutie dotácií pre organizácie pôsobiace v obci Ivanka pri Nitre  

Starostka informovala, že minulý týždeň sme na pracovnom stretnutí poslancov dostatočne dlho 
preberali rozpočet, preberali sme úpravy na dotácie pre organizácie pôsobiace v obci. Nevieme 



 

8 

ešte aké budú schválené podielové dane pre obce, tak sme to radšej podhodnotili. Materiály ste 
mali kompletné. Z finančnej komisie neboli žiadne doplňujúce návrhy.  
Ing. Čičová uviedla, že sa uskutočnilo aj zasadnutie finančnej komisie, spoločne sa prechádzali 
kapitálové výdavky.  
Starostka doplnila, že nasledujúce roky sme kapitálové výdavky riešili opatrne, nakoľko nevieme, 
čo nám nasledujúci rok prinesie. 
Ing. Zaťko uviedol, že v zápisnici z finančnej komisie nie je zahrnutý jeho návrh na doplnenie 
rozpočtu 2017, 2018. Nebolo to v súlade o rozpočtovej zodpovednosti. Chýba dôvodová správa 
k rozpočtu.  

Starostka mu vysvetlila, že dôvodová správa je priamo v komentároch v rozpočtu, ktorý bol 
poskytnutý poslancom v pracovnej sekcii. Na stretnutí ani na finančnej komisii sa na to Ing. 
Zaťko nepýtal, všetko bolo riadne spracované v materiáloch, preto prosila o spätnú väzbu, čo 
komu chýba. Celková komunikácia medzi niektorými poslancami a starostom je slabá, všetci 
máme jeden cieľ  a to zveľadiť túto obec a nech si každý uvedomí a zamyslí sa nad sebou, či ide 
na plný plyn a venuje sa veciam tak ako sa má. Starostka uviedla, že keď sa to zráta, tak 
1.000.000,- € za prvý rok do obce priniesla. 

a) Stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020 
Hlavný kontrolór predniesol svoje stanovisko na k návrhu rozpočtu na rok 2020 a dal 
odporúčanie schváliť rozpočet ako vyrovnaný. 
Starostka doplnila, že do prípravy tohto rozpočtu bol zapojený každý zamestnanec obce a za 
svoju oblasť sa robili prepočty a dávali návrhy, aby to bolo reálne. Rozpočet je veľmi citlivá vec 
a k jeho tvorbe treba pristupovať zodpovedne. 

b) Stanovisko finančnej komisie k návrhu finančného rozpočtu na roky 
2020,2021,2022 

Ing. Alena Čičová predniesla stanovisko finančnej komisie. Finančná komisia odporúča schváliť 
predložený rozpočet. 

c) Návrh finančného rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na roky 2020, 2021, 2022  
Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 124/12/2019 – OZ    
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

 

•berie na vedomie 
• stanovisko hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre k návrhu rozpočtu na roky 2020-

2022, 
• stanovisko Finančnej komisie k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022. 
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•schvaľuje: 
rozpočet obce Ivanka pri Nitre na rok 2020 vrátane programového rozpočtu na rok 2020 
ako vyrovnaný. 

Rozpočet na rok 2020 

Bežný rozpočet    

Bežné príjmy    1 729 681,00 € 
Bežné výdavky  (obec)                 970 314,00 € 
Prenesený výkon štát. správy         8 142,00 € 
Bežné výdavky ZŠ       424 700,00 € 
Bežné výdavky škol. klub       34 700,00 €   
Bežné výdavky škol. jedáleň       71 157,00 € 
Bežné výdavky vrátane RO             1 509 013,00 € 
Prebytok bežného rozpočtu     220 668,00 € 
 

Kapitálový rozpočet 

Kapitálové príjmy     0,00 € 
Kapitálové výdavky     160 100,00 € 
Schodok kapitálového rozpočtu - 160 100,00 € 
 

Finančné operácie 

Finančné operácie – príjmy       0,00 € 
Finančné operácie – výdavky       60 568,00 € 
Schodok finančných operácií    - 60 568,00 € 
 

•Berie na vedomie 
Viacročný rozpočet na roky 2021-2022 vrátane programového rozpočtu obce.  

Hlasovanie: 
Za (7 zo 9) prítomných poslancov OZ: Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena Čičová, Stanislav 
Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. Marta Horníková, Ing. Anton Zelenaj, PhD., Mgr. Viera 
Kubisová 
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania (2 z 9): Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová 

 
d) Návrh na poskytnutie dotácií pre organizácie pôsobiace v obci Ivanka pri Nitre  

Pre organizácie sa navýšilo o 4000 a tak isto sa zvýšili príjmy. 

Ing. Alena Čičová prečítala všetky schválené dotácie pre organizácie pôsobiace v obci Ivanka pri 
Nitre. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  
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Uznesenie č. 125/12/2019 – OZ    
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje 

p.č. Žiadateľ o dotáciu Žiadosť 
predložená dňa 

Požadovaná 
čiastka v eurách 

Schválené 

1. Miestny spolok SČK 9.10.2019 150,- 150 

2. DHZ Ivanka pri Nitre 9.10.2019 8.000,- 01.08.00 

3. MO MS Ivanka pri Nitre 10.10.2019 550,- 500 

4. OZ pri MŠ Roháčik v Ivanke 
pri Nitre 

11.10.2019 2.000,- 950 

5. Slovenský zväz záhradkárov – 
ZO odbor Vinohradnícky 

14.10.2019 700,- 500 

6. TJ Družstevník Ivanka pri 
Nitre 

15.10.2019 16.000,- 16.000 

7. Rímskokatolícka cirkev – 
Farnosť Ivanka pri Nitre 

18.10.2019 5.000,- 01.04.00 

8. Slovenský zväz chovateľov 18.10.2019 500,- 400 

9. 114. Skautský zbor Ivanka pri 
Nitre 

18.10.2019 250,- 250 

10. MO Jednoty dôchodcov Ivanka 
pri Nitre 

18.10.2019 1.000,- 700 

11. Spevácky súbor Ivančanka 18.10.2019 500,- 300 

12. Nitravin, občianske združenie 18.10.2019 500,- 250 

 SPOLU  35.150,- 32.000 

 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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., Mgr. Viera Kubisová 
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

9) Návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi obce 
Ing. Anton Zelenaj, PhD navrhol odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 300,-€. 
Prebehla diskusia k téme.  
Ing. Zaťko doplnil, že odmena hlavnému kontrolórovi môže byť schválená každý mesiac do 
výšky 30 % z mesačnej mzdy. 
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Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 126/12/2019 – OZ    
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

schvaľuje: 

odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ivanka pri Nitre za rok 2019 vo výške 300,- €, ktorá 
nepresahuje maximálnu výšku odmeny podľa ustanovenia § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 
zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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., Mgr. Viera Kubisová 
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

10) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2020 
Starostka uviedla, že návrh plánu bol zverejnený a predložený na pripomienkovanie. Spýtala sa 
prítomných, či majú k nemu nejakú pripomienku. Neboli žiadne návrhy, či pripomienky. 
 
Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 127/12/2019 – OZ    
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 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 1. polrok 2020. 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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., Mgr. Viera Kubisová 
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
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11) Návrh na schválenie zmlúv:  
a) Návrh zmluvy o poskytovaní audítorských služieb 
b) Návrh zmluvy o poskytovaní služieb spracovania miezd 
c) Návrh zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore 
neverejného poskytovateľa sociálnej služby 
d) Návrh zmluvy o spolupráci a odchyte a umiestnení túlavých psov 

Uvedenú zmluvu o odchyte sme zaradili z dôvodu opakovaných problémov pri odchyte túlavých 
psov, je potrebné to zazmluvniť, nakoľko opakovane sa riešia problémy s psíkami, zakúpili sme 
aj prístroj na čítanie čipov na zvieratách, no nie každý pes je čipovaný a taktiež je aj rizikové 
približovať sa k neznámym psom. 

 
Návrh zmluvy na poskytovanie audítorských služieb je v rovnakej výške ako minulý rok. 

 
K návrhu zmluvy o poskytovaní služieb spracovania miezd som písala vysvetlenie. Od nového 
roku prechádzame so mzdami na program Urbis. Pani Búšová sa ponúkla, že nám vie tieto údaje 
spracovať a zaučí niekoho z kolegov. Budú sa mzdy robiť na úrade. 
Ing. Zaťko uviedol, že na iných obciach to robí zamestnanec a nemusí sa to dávať robiť 
dodávateľsky firme. 
Prebehla diskusia k téme. 
Starostka uviedla, že ekonómka v obci Vinodol nemá toľko účtovníckych úkonov ako naša 
ekonómka. My ich máme tri a viacnásobne viac. A prijatie ďalšieho zamestnanca na spracovanie 
miezd vyjde s odvodmi určite viac ako 400,- €, ktoré platíme teraz. 
Každý jeden z prítomných, robí za peniaze, každý očakáva, že dostane nejaký bonus od 
zamestnávateľa. Kto bude robiť niečo naviac, musí dostať zaplatené, zadarmo to nikto robiť 
nebude. 
Prebehla diskusia k téme. 

Mgr. Szabóová doplnila, že  za čias, keď bol v našej obci Ing. Zaťko hlavným kontrolórom sme 
mali samostatného správcu bytov, samostatnú mzdárku, prednostku a vtedy 
s tým nebol žiadny problém. Teraz tu pracuje o 3-4 ľudí menej a ani to nie je dobré. 

 
Návrhová komisia dala návrhy na uznesenia:  

 

Uznesenie č. 128/12/2019 – OZ    
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

schvaľuje  
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Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb uzavretú podľa § 269 ods. 2) zákona č. 513/1991 
Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov uzatvorenú medzi obcou Ivanka pri Nitre 
a LEX - AUDIT, spol. s r. o. o vykonanie auditu za rok 2019 v hodnote 1920,- € s DPH.  
 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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., Mgr. Viera Kubisová 
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

Uznesenie č. 129/12/2019 – OZ    
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

schvaľuje  

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

Hlasovanie: 

Za (8 z 9) prítomných poslancov OZ: Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena Čičová, 
Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. Marta Horníková, Ing. Anton Zelenaj, PhD., 
Mgr. Viera Kubisová 
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania (1 z 9): Ing. Anton Zaťko 
 

Uznesenie č. 130/12/2019 – OZ    
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

schvaľuje  

Zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného 
poskytovateľa sociálnej služby so Seniorka, n.o. pre p. Ivana Bačinského. 
 

 

Hlasovanie: 
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Za (9 z 9) 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., Mgr. Viera Kubisová 
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Starostka doplnila, že takýchto zmlúv nás môže čakať v budúcom roku aj 10 a môže nás to stáť 
nemalé prostriedky. 

 

Uznesenie č. 131/12/2019 – OZ    
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

schvaľuje  

predloženú zmluvu o spolupráci pri odchyte a umiestnení túlavých psov uzavretú na základe § 
269 ods. 2 Obchodného Zákonníka medzi Regionálnym centrom Slobody zvierat v Nitre o.z. 
a obcou Ivanka pri Nitre. 

 
Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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., Mgr. Viera Kubisová 
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 
12) Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020 
Starostka dala návrh na harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre.  
Je navrhnutý minimálny počet aby bol dodržaný zákon, ale zo skúseností vieme, že budú 
doplnené ešte mnohé mimoriadne zasadnutia, ktoré sa budú riešiť operatívne podľa potreby.  
Ing. Čičová uviedla, že sa jej zdá málo navrhnutých termínov. 
Prebehla diskusia k téme. 
 
Návrhová komisia dala návrhy na uznesenia:  

Uznesenie č. 132/12/2019 – OZ    
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

HARMONOGRAM ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V IVANKE PRI NITRE 
V ROKU 2020  
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22. JANUÁR 2020 (STREDA) 

25. MAREC 2020 (STREDA)  

24. JÚN 2020 (STREDA)  

23. SEPTEMBER 2020 (STREDA)  

02. DECEMBER 2020 (STREDA)  

 

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA SA BUDÚ KONAŤ V KULTÚRNOM 
DOME V IVANKE PRI NITRE. PRESNÝ ČAS KONANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
BUDE VOPRED ZVEREJNENÝ.  

 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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., Mgr. Viera Kubisová 
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 
13)  Územný plán – vypracovanie dodatku č. 3 

Starostka pripomenula, že na poslednom stretnutí ohľadne Územného plánu sa riešili najmä 
štrkopiesky a žiadosť p. Gyuriana. 

Hlavný spracovateľ územného plánu Ing. Arch. Csanda sa ospravedlňuje, ale pre náhle zdravotné 
problémy musel byť hospitalizovaný a nestihol to dokončiť. Teraz na tom pracuje doma, chce to 
dokončiť do konca roka, aby sa mohlo v procese pokračovať. 

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 133/12/2019 – OZ    
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

schvaľuje  

vypracovanie ÚP obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 3 v rozsahu, ktorý je definovaný 
v samostatnej prílohe č. 1 spracovanej Ing.arch.Csandom, s poukázaním na lokalitu J6, kde 
obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s ťažbou štrkopieskov. 
 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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., Mgr. Viera Kubisová 
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Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 
14) Rôzne  
 
Firma Transeco žiada o vyjadrenie k jeho dvom ponukám na odkúpenie kanalizačných 
a vodovodných rozvodov, ktoré sme vybudovali na uliciach Východná, Južná, Západná 
 a Konopárenská. Prosia o jednoznačné sa vyjadrenie k tejto žiadosti. 
Je potrebné, aby ste sa k tomu vyjadrili, pretože ide o nakladanie s majetkom obce. 
Poslali návrh na odkúpenie za 100 000,- bez DPH. Odvoláva sa na zmluvu o budúcej zmluve 
uzatvorenú s predchádzajúcim starostom, ktorá ale nebola schválená zastupiteľstvom, ani 
zverejnená na webovej stránke, takže nenadobudla právoplatnosť. V zmluve nefiguruje obec 
Ivanka pri Nitre, ale obecný úrad. 
Ponúka bezodplatný prevod verejného osvetlenia pre ulice Východná, Južná a Konopárenská. 
Pýtajú sa, či máme o to záujem. 
Prebehla diskusia k téme.  
Ing. Zelenaj: osvetlenie nemôže na náklady obce osvecovať súkromné pozemky. Musí sa vyriešiť 
podstata, čo sú komunikácie. Dobrým zvykom býva, že investor, tieto komunikácie  
za symbolické 1,-€ prevedú do majetku obce, následne všetky ostatné veci, ako kanalizácia  
a osvetlenie môžu byť prevedené na obec. 
Prebehla diskusia k téme. 
V prvom rade bude prevedená komunikácia, potom sa prevádza kanalizácia, vodovod a následne 
osvetlenie. V zime im tam nemôžeme robiť ani zimnú údržbu, mohli by si urobiť združenie 
občanov, ktoré sa o to bude starať, ale len v prípade, že sú aspoň čiastočný vlastníci pozemkov. 
 
Starostka prítomných ďalej informovala o tom, že včera večer o 18 hodine sa dozvedela, že 
môžeme podať dotáciu na zateplenie obecných budov z Envirofondu, všetky budovy máme 
zateplené okrem šatní na futbalovom ihrisku. 200.tis. s 5% spoluúčasťou. 
Je to krkolomný termín, aby sa stihli všetky povolenia a projektové dokumentácie. Máme však 
problém v tom, že pozemok na ktorom sú postavené šatne je v majetku SR, potom môžeme 
požiadať na katastri o zápis.  
Prebehla diskusia k téme. Mgr. Dagmar Szabóová to doplnila a vysvetlila. 
Starostka sa spýtala na názor poslancov, čo sa do toho pustiť, ak by sme si poradili s týmto 
problémom. Projekt by musel byť hotový do 15.12.2019 na komplet. 
Ing. Čičová a ostatní poslanci odpovedali, že jednoznačne áno a treba ísť do toho. 
Prebehla diskusia k téme. 
 
Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 134/12/2019 – OZ    
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
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schvaľuje 

a) podanie žiadosti na poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 podľa §4 
ods.1 písm. l) zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znp., na činnosti uvedené v zverejnenom „III. Rozšírení 
špecifikácie činnosti podpory na rok 2020“ pre projekt s názvom „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy športových priestorov TJ obce Ivanka pri Nitre“. 

b) spolufinancovanie pri dodržaní 5% oprávnených nákladov. 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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., Mgr. Viera Kubisová 
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Starostka ďalej informovala, že už máme predložené ekonomicky oprávnené náklady domova 
dôchodcov. Pošleme vám ich do materiálov v pracovnej sekcii. Namiesto kuchyne by sme chceli 
len výdajňu jedál, vybavenie kuchyne by sme tak odstránili a zabezpečili dovoz jedla od iných 
subjektov. 

 

Ing. Zelenaj pripravil ďalšie uznesenie k žiadostiam firmy Transeco a.s..  

Ing. Zelenaj sa spýtal p. Uhrovej, či robila firma Transeco elektrickú prípojku a napojenie  
na Trafačku. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 135/12/2019 – OZ    
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

schvaľuje  

jednoznačné vyjadrenie k žiadostiam firmy Transeco a.s. o odkúpenie kanalizačných, 
vodovodných rozvodov a verejného osvetlenia v časti Nová Ivanka v znení:  

Obec je ochotná jednať vo veci prevodu vlastníckych práv uvedených sietí, ktoré sú vo 
vlastníctve firmy Transeco a.s., po predložení všetkej stavebnej dokumentácie a kolaudačného 
rozhodnutia, vrátane revíznych správ a tlakových skúšok, za podmienok, že budú obci odpredané 
za 1,- €.  
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Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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., Mgr. Viera Kubisová 
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Starostka obce navrhla doplnenie člena do Komisie stavebnej, verejného poriadku a životného 
prostredia: Mgr. Milana Tomku. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 136/12/2019 – OZ    
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

schvaľuje  
doplnenie člena do Komisie stavebnej, verejného poriadku a životného prostredia:  
Mgr. Milan Tomka. 
 

Hlasovanie: 
Za (9 z 9) 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., Mgr. Viera Kubisová 
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

 

15)  Diskusia:  
Kurek – cenová ponuka na WC na cintorínoch. Na zakúpenie mobilných toaliet na oba cintoríny. 
Objednávali by sme si len ich čistenie. Prenájom je veľmi drahý na celý rok. 
Starostka odpovedala, že sa to ešte zistí a dá sa vedieť poslancom. 
Prebehla diskusia k téme. 
 

Mgr. Černíková sa spýtala ohľadne konvektomatu a varného kotla do školskej jedálne. 
Starostka informovala prítomných, že bola za ňou riaditeľka zo ZŠ ohľadne toho, že im zlyhal 
varný kotol. Žiadali od nás na materiálne vybavenie kuchyne. Sú to ale veľké položky. 
Diskutovali sme o tom s ekonómkou ZŠ a riaditeľkou ZŠ. Postupne im budeme vedieť niečo 
zakúpiť. O 2 týždne na to vypovedal varný kotol. Zadovážili sme tak z Gastrojazu za 4200€ 
varný kotol. Teraz prišla riaditeľka ZŠ s návrhom, že majú ušetrené vlastné zdroje v školskej 
jedálne, z tých čo vybrali. Ušetrené peniaze sa vždy vracajú naspäť a oni by ich vrátili nám, aby 
sme im zakúpili konvektomat za 9.100,-€. Teraz nemáme ekonómku dlhodobo v práci, tak sme 
nemohli pripraviť rozpočtové opatrenie, tak vás prosím o prijatie uznesenia na rozpočtové 
opatrenie, aby sa mohol tento konvektomat zakúpiť.  
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Prebehla diskusia k téme, starostka informovala, že vedúca z jedálne sa bola pozrieť aj v Cabaji, 
kde rozpredávali staré zariadenia zo školskej kuchyne, ale boli to zničené veci a nemalo zmysel 
to kupovať. 
 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 
 

 Uznesenie č. 137/12/2019 – OZ    

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 9  na zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne z kapitálových 
výdavkov (príjem na strane bežných príjmov, ich presun na kapitálový príjem a výdavok na 
strane kapitálových výdavkov).  

 

Hlasovanie: 
Za (9 z 9) 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., Mgr. Viera Kubisová 
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

 

Ing. Zaťko:  
pýtal sa na 611 na tarifné platy, ktoré sú zo zákona navýšené. Dostal som odpoveď, že možno 
príde k zmene organizačnej štruktúry, čo je v kompetencii starostu. Spýtal sa prečo na 614 nie sú 
navrhnuté žiadne odmeny. 
Starostka  mu odpovedala, že ešte nevie, či odmeny bude dávať. 
Ing. Zaťko sa spýtal, že prečo bola objednávka na opravu Hornocintorínskej ulice vystavená už 
17.10.2019, keď sa to schvaľovalo až následne 22.10.2019. Je to v rozpore. Aké sú to praktiky, 
upozorňoval na to už aj za bývalého starostu. 
Starostka odpovedala, že oprava Hornocintorínskej bola prerokovávaná opakovane už viackrát. 
Verejné obstarávanie na opravu tejto cesty bolo vykonané už dlho predtým a všetci boli o tom 
informovaní. Ak by sme neobjednali práce, tak do zimy by nebola hotová.  
Bez toho aby sme sa tu nedohodli, by som si nedovolila žiadnu objednávku urobiť.  
Mgr. Zábojník reagoval, že pani starostka reagovala na už schválené uznesenie z minulého roka, 
keď bola schválená rekonštrukcia Hornocintorínskej ulice. 
Pán Kurek doplnil, že starostka každému, kto sa na mailovú komunikáciu písomne nevyjadril dňa 
16.10. telefonovala a pýtala sa na jeho názor a súhlas s rekonštrukciou Hornocintorínskej ulice. 
Starostka konala len v prospech obce. Ing. Zaťko neodpovedá na mailovú komunikáciu, na 
rozdiel od iných poslancov.  
Ing. Zelenaj doplnil, že zastupiteľstvo bolo plánované na 17.10.2019, ale nakoľko sa ho mnohí 
nemohli zúčastniť, bolo presunuté na 22.10.2019. 
Prebehla búrlivá diskusia k téme. Starostka nič zlé neurobila, všetci s tým súhlasili. 
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Mgr. Kubisová prečítala celú mailovú komunikáciu starostky pre poslancov. 
 

Ing. Zelenaj sa spýtal, či je možné zúčastniť sa na zastupiteľstve formou videokonferencie.  
Na budúce zastupiteľstvo by sa chcel prihlásiť takouto formou, ak by to bolo možné.  
Starostka odpovedala, že by to bolo možné. 
 

Občania nemali nič do diskusie. 
 
16) Záver 
Starostka poďakovala sa poslancom, ktorí sa zúčastňujú na dianí v obci, pomáhajú s projektmi.  
Tých, ktorí sa nezúčastňujú na akciách a nesledujú mailovú komunikáciu, aby si to začali 
sledovať a vyjadrovali sa a komunikovali. Sama sa snaží dopodrobna rozpísať všetky informácie, 
aby ste boli o všetkom informovaní, tak to treba čítať a sledovať.  
 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila 12. Zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20:18 hod.  
 

 

V Ivanke pri Nitre, 23.12.2019 
 

 

 

        Ing. Jana Maršálková 
                starostka obce 

Overovatelia zápisnice:  
 
Mgr. Viera Kubisová   …................................... 
 
Mgr. Marta Horníková  …................................... 
 


