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ZÁPISNICA  
 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.01.2020 (streda)  
o 17:00  hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

___________________________________________________________________________ 
 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 
Starostka obce privítala všetkých prítomných na 13. riadnom zasadnutí OZ v Ivanke pri Nitre, 
ktoré sa konalo 22. januára 2020 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre.  
Prítomných, aj podľa prezenčnej listiny bolo 7 z 9 poslancov OZ, z rokovania sa ospravedlnili 
Stanislav Kurek a Mgr. Marta Horníková, ktorá príde na rokovanie neskôr.  
Starostka popriala všetkým prítomným všetko dobré do nového roka. 
 

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) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 
6) Návrh na vyradenie majetku 
7) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ivanka pri Nitre č. 1/2020 o miestnom 

poplatku za rozvoj 
8)  Rôzne  
9)  Diskusia 
10)  Záver 
 

Starostka sa spýtala, či má niekto k programu nejakú pripomienku. Neboli žiadne pripomienky. 
Spýtala sa kto je za to, aby sa rokovanie zastupiteľstva riadilo takýmto programom. Prebehlo 
hlasovanie k návrhu programu rokovania OZ. 
 

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

Starostka navrhla do návrhovej komisie menovať: Mgr. Černíková, Ing. Zelenaj, 
za overovateľov zápisnice navrhla: Mgr. Kubisovú, Ing. Čičovú. 
Za zapisovateľku zo zasadnutia určila: 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 december sa konal Mikuláš 8.12.2019, vianočný koncert v kostole sv. Martina 
22.12.2019 a ukončenie roka – Silvester. Všetky tri kultúrne akcie boli vydarené. Na 
Mikuláša sú dobré ohlasy, aj napriek tomu, že to bolo neskôr. Ďakuje poslancom, ktorí sa 
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zúčastnili, Ing. Zelenajovi za príspevok na Mikuláša. Vianočný koncert bol nádherný, bol to 
veľký zážitok. Aj na Silvestra bola dobrá odozva, viac detí s rodičmi bolo na detský ohňostroj 
potom ich prestriedali dospelí. Ohňostroj našu obec nestál nič, venoval nám ho pán Šmitala, 
tak ako po minulé roky. 

• ku koncu roka ste do schránok dostali Ivanske zvesti, ktoré sme narýchlo pripravili, doslova 
na kolene. Ďakujem aj firme Chillix, ktorá tieto zvesti vo veľmi rýchlom čase spracovala 
a vytlačila, aby ich mali všetci do sviatkov doma. 

• Vianočný večierok sa už tradične uskutočnil u p. Balážovej, za účasti poslancov, 
podnikateľov obce a zamestnancov obce. Poďakovala za účasť všetkým, ktorí sa ho 
zúčastnili. 

b) podaných projektoch a realizovaných projektoch: 

• Projekte rekonštrukcie a modernizácie zdravotného strediska v obci, kde bolo ukončené 
verejné obstarávanie  a je predložené na kontrolu. Súťaž vyhrala firma AB stav, do súťaže sa 
prihlásili len 2 firmy. 

c) ďalších akciách obce: 

• Publikácia Dolná Nitra je v konečnej fáze spracovania a tlače. 

• Zberový dvor máme oficiálne okresným úradom schválený. Prešli sme aj oficiálnou 
kontrolou. 

• Koncom roka sa odstraňovala čierna skládka, kde sme mali určený termín jej odstránenia 
Okresným úradom. Išlo o skládku na konci ulice Luk. 

• Začiatkom roka nám pomohla firma PS-Bau a dobrovoľný hasiči s čistením 
protipovodňového kanála za školou. Poďakovala dobrovoľným hasičom za pomoc. 

• Celá dlžná suma na účet fondu opráv bola vrátená. Niekedy na jar sa stretneme a dohodneme 
s nájomníkmi na ich prioritách opravy bytových domov. 

• Minulý týždeň sme boli aj s Mgr. Pňačekovou na seminári k projektom Úradu práce ohľadne 
zamestnania uchádzačov o prácu, budeme sa snažiť osloviť našich občanov, ktorí sú 
evidovaní na úrade práce a mohli by pracovať na úrade, oslovíme v prvom rade mamičky 
s deťmi do 6 rokov, kde by nás ich zamestnanie stálo len 5% z celkovej ceny práce. 

• Na rokovanie OZ prišla o 17:18 hod. Mgr. Horníková. 

• Ing. arch. Csanda predstavil dodatok č.3 k územnému plánu obce Ivanka pri Nitre, s tým, že 
15.2.2020 bude posledný termín na pripomienkovanie. Starostka sa spýtala poslancov akou 
formou sa bude potom občanom oznamovať, že je územný plán pripravený na prerokovanie, 
nakoľko nie všetci chodia na web stránku obce. Poslanci navrhovali, aby sa to vyhlasovalo, tí 
ktorí o to mali záujem si to sledujú. Potom by sme sa dohodli na termíne verejného 
prerokovania. 
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d) pripravované akcie: v piatok bude karneval detí a rodičov z Materskej školy, budúci 
týždeň v sobotu 01.02.2020 je Obecný ples, potom 7.2.2020 je Spievankovo, 14.2.2020 je 
Valentínska zábava, ktorú organizujú futbalisti v spolupráci so základnou a materskou 
školou, obecná zabíjačka bude 22.2.2020 a potom budú mať ešte seniori fašiangové 
posedenie a pochovávanie basy 25.2.2020 a v závere februára 29.2.2020 sú voľby do NR 
SR. Na marec zatiaľ nemáme presný prehľad podujatí, vieme že Červený kríž by mal mať 
výročnú schôdzu, stolnotenisový turnaj Matice slovenskej a oslavy MDŽ. 

 
Na rokovanie OZ prišla Mgr. Horníková o 17:18 hod. 

 

4.  Správy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce  
Hlavný kontrolór obce vysvetlil predložené správy z vykonaných kontrol:  

• Správa č. 7/2019 o výsledku kontroly existencie VZN obce a interných predpisov obce, 
vrátane ich aktuálnosti k všeobecne záväzným právnym predpisom 

• Správa č. 8/2019 o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ Ivanka pri Nitre 
 
Požiadala hlavného kontrolóra aby v skratke predniesol svoje správy, nakoľko ich mali poslanci 
k dispozícii. 
Hlavný kontrolór uviedol hlavné body a zistenia z kontrol.  
Starostka bola o zisteniach informovaná, má už dohodnuté stretnutie s Mgr. Briestenským, ktorý 
je špecialista na túto oblasť a on pomôže tieto hlavné dokumenty ako štatút a organizačný 
poriadok vypracovať  na novo v súlade so všetkými právnymi predpismi.  
Prebehla diskusia k téme. Ing. Zaťko mal pripomienku k forme správy hlavného kontrolóra. 
 
Hlavný kontrolór prečítal druhú správu z kontroly, kde kontroloval plnenie uznesení a zistil, že 
ešte neboli uzatvorené dve schválené zmluvy s fa Econ Consulting a Slobodou zvierat. 
 

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 
Hlavný kontrolór obce predložil Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019.  
Nikto z prítomných k nej nemal pripomienky. 
 

6. Návrh na vyradenie majetku 
Do materiálov ste dostali súpis a zoznamy majetku a stručné vysvetlenie, od 2 týždňa roka 2020 
prebiehala inventarizácia s tým, že tento zoznam sa vypracovával už v priebehu 2.polroka 2019. 
Je tam množstvo vecí, čo evidujeme, ale nenachádza sa tu, je tam návrh aj na preradenie napr. do 
základnej školy. V evidencii je množstvo drobného majetku z rokov 1994 – 2004, ktorý sa tu ani 
nenachádza, v evidencii je projektová dokumentácia za cca 20tis. z roku 1996 a my s ňou 
nemáme ako naložiť, evidujeme tiež budovu CO skladu, ktorá bola už dávno zbúraná. Množstvo 
projektov za 30tis. ešte z roku 2002, ktoré sú nám na nič a niektoré tu už ani nie sú.  
Prebehla diskusia k projektovým dokumentáciám z minulosti. 
Mgr. Szabóová informovala prítomných o priebehu fyzickej inventúry projektových 
dokumentácií ako aj drobného majetku. Upratali sa pivnice, zničené a splesnivené veci sa 
odviezli na zberový dvor. 
Prebehla diskusia k téme. Poslanci nemali námietky k predloženému návrhu. 
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Návrhová komisia dala návrh na uznesenia z doterajšieho priebehu OZ:  

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

Uznesenie č. 1/13/2020 – OZ  
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.01.2020 o 17:00  hod. 

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
a) schvaľuje: 

program 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
bez pripomienok. 

b) konštatuje  
že rokovania OZ sa z celkového počtu poslancov 9 sa zúčastňuje 7 poslancov čím je rokovanie 
uznášania schopné. Z rokovania sa ospravedlnil Stanislav Kurek a Mgr. Horníková príde na 
rokovanie neskôr. 

 

Hlasovanie: 

Za (7 z 7) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, 

Ing. Alena Čičová, Mgr. Stanislav Zábojník, 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): 

Uznesenie č. 2/13/2020 – OZ  
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.01.2020 o 17:00  hod. 

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
a. schvaľuje: 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Alena Černíková, Mgr. Stanislav Zábojník 

overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Viera Kubisová, Ing. Alena Čičová 

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

 

Hlasovanie: 

Za (7 z 7) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, 

Ing. Alena Čičová, Mgr. Stanislav Zábojník, Ing. Anton Zelenaj, PhD., Mgr. Viera Kubisová 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
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K bodu č.6 – Návrh na vyradenie majetku: 

Uznesenie č. 3/13/2020 – OZ  
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.01.2020 o 17:00  hod. 

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
schvaľuje  

predložený majetok na vyradenie a preradenie. Zoznamy majetku predloženého na vyradenie  
a preradenie sú prílohou uznesenia. 

Návrh-na-vyradenie-
z-evidencie-majetku.pdf

Kratkodobý-majetok-
na-vyradenie.pdf

  

 

Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, 

Ing. Alena Čičová, Mgr. Stanislav Zábojník, Ing. Anton Zelenaj, PhD., Mgr. Viera Kubisová, 

Mgr. Marta Horníková 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ivanka pri Nitre č. 1/2020  
o miestnom poplatku za rozvoj 

Starostka vysvetlila, že v materiáloch sme predložili návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj, 
takéto VZN majú mnohé obce, je dobré každé euro, ktoré vieme dostať do rozpočtu navyše. 
Samozrejme z uvedeného poplatku je možné hradiť presne definované oblasti rozvoja obce. 
Spýtala sa poslancov na názor na sumy uvedené v návrhu VZN, je možné ich upraviť a doplniť. 

Ing. Zelenaj doplnil, že v mestách sú tie sumy o 100% vyššie, ale súhlasí s predloženým 
návrhom.  

Starostka doplnila, že sa spoplatňuje výmera nad 60m2 a bude sa to týkať len nových 
začínajúcich stavieb, nie tých, ktorí už stavajú. 

Ing. Zelenaj doplnil, že aj na stavebnej komisii sa uvažovalo, ako vyriešiť stavby, ktoré sa 
realizujú  s inými zámermi, ako na individuálnu výstavbu a toto by bolo možné riešenie. 

Ing. Zaťko uviedol, že mnohé obce takéto VZN ani nemajú prijaté, alebo tam nezahŕňajú stavby 
na bývanie, tiež sa spýtal, prečo sa toto VZN neschvaľovalo v decembri. 
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Prebehla diskusia, kde Ing. Zaťko uviedol, že bol metodický pokyn z ministerstva, kde sa 
poplatky majú schvaľovať pred koncom roka, aby nadobudlo VZN účinnosť od 1.1. Zákon 
umožňuje zmenu poplatku len k 1 januáru nasledujúceho roka. 

Prebehla diskusia k téme. 

Ing. Zaťko sa spýtal, prečo obec nevyužíva zákonné nároky a nevyrubuje úroky z omeškania. 

Starostka uviedla, že sme sa na viacerých stretnutiach rozprávali, že prvý rok sa budú posielať len 
upomienky a ako kolegynka uviedla „oplatilo sa“, ľudia začali platiť a peniaze sa nám vrátili.  
Tento rok ani nemusíme vyrubovať úroky z omeškania, môžeme kontaktovať políciu 
a neplatičom bude odobratý vodičský preukaz. 

Prebehla diskusia k téme. 

Mgr. Zábojník uviedol že s VZN nesúhlasí, tieto poplatky zasa vyháňajú občanom peniaze 
z vačku, ľudia platia hypotéky a ešte aj takýto poplatok navyše. Tiež sa informoval na aký účel 
by išiel tento poplatok. 

Prebehla diskusia k téme. 

Po odrátaní 60m2, ľudia za priemerný 120m2 dom zaplatia 320€ poplatok, to je jednorazová 
suma.  

Ing. Zelenaj, navrhol, aby sa VZN schválilo a jeho účinnosť bude od 1.1.2021. 

Ing. Čičová uviedla, že málokto tu stavia 200m2 domy, tak ako povedala Mgr. Kubisová, aby ho 
to zaťažilo, je to primeraná suma a pomôže obci, kde bude bývať. 

Ing. Zelenaj, doplnil, že je dôležité to dať do povedomia ľudí, ďalej sa s tým dá pracovať 
a špecifikovať konkrétne detaily. 

Starostka uviedla, že aj teraz je dosť stavebných povolení, ale budúci rok po schválení Územného 
plánu a bude povolené stavať na miestach, kde dnes nie je, tak to bude veľký stavebný boom. 

Prebehla diskusia k téme.  

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 4/13/2020 – OZ  
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.01.2020 o 17:00  hod. 

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
 
schvaľuje  
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všeobecne záväzné nariadenie obce Ivanka pri Nitre č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj.  

S výškou sadzieb poplatku za rozvoj za každý aj začatý m2 podlahovej nadzemnej časti stavby na 
celom území obce Ivanka pri Nitre v členení podľa druhu stavby nasledovne:  

a) stavby na bývanie1 5,- €  

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo stavby 
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 10,- €  

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 10,- €  

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie  
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 10,- €  

e) ostatné stavby 10,- € 

s účinnosťou od 1.1.2021. 
 

Hlasovanie: 

Za (7 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, 

Ing. Alena Čičová, Ing. Anton Zelenaj, PhD., Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Marta Horníková 

Proti: Mgr. Stanislav Zábojník 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Z rokovania OZ odišla Ing. Alena Čičová o 18:30 hod.. 

 

Ing. Zaťko doplnil, že prípadné zmeny VZN, prijaté v budúcom roku, budú znovu platné až 
v ďalšom roku. 

8.  Rôzne  
Starostka privítala na rokovaní p. Karola Stýbla. Informovala poslancov, že ju navštívil 
začiatkom roka s informáciou, že by potreboval rozširovať svoju výrobu a tie priestory sú mu 
malé, tak sa ma pýtal, či nemáme voľný pozemok, kde by mohol realizovať svoj projekt. Keďže 
nemáme veľa pozemkov na takéto aktivity, našli sme jeden v zadnej časti obecného parku, pred 
zberným dvorom. Nejde o predaj pozemku, ale o prenájom pozemku.  
Z hľadiska turizmu to vidím pre našu obec ako veľmi zaujímavú myšlienku, máte možnosť 
pozrieť si štúdiu a sám pán Stýblo Vám to bližšie vysvetlí.  
p. Stýblo uviedol, že sú v obci už viac ako 5 rokov a darí sa im expandovať a rozvíjať. Priestory 
v ktorých sú im už pomaly nestačia, majú 35 kmeňových zamestnancov a ďalších sezónnych 
dohodárov. Je toho názoru, že obecné pozemky by sa nemali predávať, tak preto prišli s návrhom 
prenájmu, samozrejme, ak príde ponuka na predaj, je možné sa baviť aj o tejto možnosti. 
Nemal by to byť len komerčný priestor, ale samozrejme aj s hlbším významom pre obec 
a občanov. Chceli by sme tam mať okrem samotnej výroby, aj školu čokolády, zapájať sa do 
komunitných a sociálnych programov obce. Máme množstvo známych šéfkuchárov, v blízkosti 
sa nikde nerobí škola varenia, čo sú skvelé akcie. Doteraz sa robil deň otvorených dverí 1x ročne, 
v nových priestoroch by sme chceli mať výrobňu za sklom a otvoriť sa tak verejnosti. 
Chceme sa otvoriť obci, spolupracovať so staršími ľuďmi, či už v oblasti pekárstva, včelárstva 
a chovateľstva. Alebo realizovať projekt čítania rozprávok pre deti seniormi. Prospieva to 
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edukácii detí a znižuje to kriminalitu. Ďalej inklúzia postihnutých občanov pre realizáciu 
jednoduchých činností, ako je obsluha a pod. Tiež je dôležitá práca s deťmi a dorastom, niektoré 
deti nevedia ako rastie rajčina, nakoľko už nie je trend pestovať si vlastnú zeleninu. Časťou 
projektu by mala byť aj reštaurácia, ktorou by sme nechceli konkurovať ostatným, mala by byť 
taká komorná, iná, hlavne pre stravovanie zamestnancov. Tiež tam bude kaviareň. Môžeme 
využiť aj bufet v parku na predaj zmrzlyry, občerstvenia a iných drobností. Chceli by sme aby 
rodina pri návšteve mohla v parku stráviť 1-2 hodiny, chceli by sme urobiť aj mini zoo pre deti, 
obnoviť korčuliarsku dráhu, pridať možnosť bicyklovania. Máte možnosť pozrieť si vizualizáciu, 
ale pre obecný park by sme to upravili ešte viac, aby to zapadlo do prírody. Na tento projekt nám 
boli schválené prostriedky, my teraz len musíme nájsť vhodné priestory, aby sme nemuseli 
z Ivanky odísť. 
Starostka doplnila, že je projektom nadšená, nakoľko nemáme centrum obce a toto by veľmi 
k vytvoreniu centra obce prispelo, aj projektant  pre Územný plán práve tento priestor určil ako 
budúce centrum obce. 
Ing. Zaťko sa spýtal, či je možné do parku umiestniť výrobu.  
Starostka odpovedala, že áno, je to len ľahká potravinárska výroba.  
Prebehla diskusia k téme. 
Ing. Zelenaj doplnil, že keď on robil golfové ihrisko, musel robiť EIU, dotknutým orgánom bolo 
družstvo a z družstva ide niekedy poriadny smrad a musel podpísať zmluvu, že 30 rokov sa na to 
nebude sťažovať.  
Prebehla diskusia k téme a možnosti prenájmu, či predaja pozemkov parku. Poslanci sa dohodli 
na dlhodobom prenájme a schválení zámeru prenájmu. Do územného plánu sa to zakomponuje. 
Starostka doplnila, že sme podávali projekt na dotáciu od vicepremiéra na cestovný ruch na 
označenie ulíc, inštitúcií a zaujímavostí v obci. 
 
Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 5/13/2020 – OZ  
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.01.2020 o 17:00  hod. 

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
a) berie na vedomie  

informáciu o pripravovanom projekte firmy Lyra Group, s.r.o. 
b) schvaľuje  

zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku v priestoroch obecného parku na 
obdobie 50 rokov v súlade s predloženým projektom. 

Hlasovanie: 

Za (7 z 7) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, 

Mgr. Stanislav Zábojník , Ing. Anton Zelenaj, PhD., Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Marta 

Horníková 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
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Starostka informovala o projekte Domu seniorov. Poslala poslancom podklady výpočtu. 
S rozpočtom je možné manipulovať, vyňať napríklad kuchyňu a jej vybavenie.  

Je možná aj kombinácia. 

Do termínu 30.6. je možnosť požiadať dotáciu zo ŠFRB. Potrebujeme mať dovtedy vypracovaný 
projekt a stavebné povolenie.  

Ing. Zaťko doplnil, že do budúceho OZ treba urobiť súťaž na projektovú dokumentáciu 
a vypracovanie projektu. Na iné veci je ešte čas. 

Ing. Zelenaj sa spýtal, kto robil analytiku prepočtov domu seniorov, lebo je veľmi dobre 
spracovaná. Prevádzkové náklady sú okolo 900,-€, čo je životaschopné v porovnaní s ostatnými 
zariadeniami v okolí. 

Starostka odpovedala, že projektant.  A keď sa odstránia náklady na kuchára a pomocné sily, tak 
to ešte pôjde nižšie. 

Prebehla diskusia k téme úhrady za pobyt v zariadení, lebo bežní dôchodci na to nemajú.  

Starostka doplnila, že v takýchto prípadoch dopláca rodina. Boli sme na dni otvorených dverí 
v Obyciach a tam platia ďaleko viac. Obec je povinná doplácať na poskytovanie sociálnych 
služieb, teraz doplácame niektorým na opatrovateľskú službu a ak o to zariadenia požiadajú 
musíme aj doplatiť úhradu napr. domu pre seniorov. Prešli na obec kompetencie, ale bez peňazí. 
Je to odstupňované podľa stupňa odkázanosti klienta, na každého ide aj dotácia od štátu podľa 
tabuľky.  

Prebehla diskusia k téme. 

Žiadosť p. Porubského o pálenicu v obci. 

Poslanci s tým nemajú problém, je sloboda podnikania. 

Žiadosť p. Kuklovej – sťažnosť sme odstúpili komisii verejného poriadku. Mgr. Kubisová to 
konzultovala aj s právnikom, je to občianskoprávny spor a musia si to riešiť medzi sebou. 

Wifi pre teba – Obecné siete – riešia voľnú wifi: futbalové ihrisko, ihrisko pri nájomných 
bytoch, pred obecným úradom, pred kostolom, ihrisko na Myrtinej, ihrisko na Krásnych lúkach, 
v parku a pri zdravotnom stredisku bude až po jeho rekonštrukcii 

Budeme postupne umiestňovať aj kamery – hlavne pri zberovom dvore a na križovatke pri rieke, 
aby sme zaznamenali znečisťovateľov životného prostredia, ďalšie umiestnime do parku a na 
cintorín v luku, kde sa stretáva mládež, ktorá znečisťuje a dehonestuje pietne miesto.  
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9.  Diskusia 
Ing. Zaťko sa spýtal v akom stave je umiestnenie mobilných toaliet na cintoríny v obci, ktoré sme 
riešili už viac krát. 

Starostka odpovedala, že sa zakúpia toi-toi toalety. 

Mgr. Zábojník sa dotazoval, ako je to so žiadosťou ľudí z Myrtinej, ktorí by mohli stavať.  

Starostka odpovedala, že sa na to informoval aj pán Ondrišeje, ktorý prístup má, ale ten by musel 
uvoľniť svoju časť pozemku aby mali prejazd k svojim pozemkom aj ďalší susedia, každý z nich 
by musel na cestu uvoľniť 6-7 metrov pozemku. 

Dnes prišiel pán Švejda s ponukou na zámenu pozemkov na krásnych lúkach – ide o kúsok 
pozemku pri Sole a je tam výstavba radových domov. Navrhol tri varianty. Najlepší variant je 
výmena za pozemok pozdĺž potoka, kde by sa v budúcnosti mohla urobiť chodníček na 
prechádzky. Chceli by sme aj revitalizovať staré koryto rieky Nitry. 

Prebehla diskusia k téme. 

Ing. Zaťko sa spýtal na zmysel okienka vo vestibule.  

Starostka odpovedala, že je to výdajové okienko na akcie, aby sa ľudia netlačili do kuchyne. 
Bude prekryté žalúziou aby nepôsobilo rušivo. 

Ing. Zaťko sa spýtal, kto lepil inventarizačné štítky na inventár a stoličky. Lebo presvitajú, keď 
sú na stoličkách návleky. 

Mgr. Szabóová odpovedala, že ona. Inventarizačný štítok by mal byť viditeľný.  

Ing. Zelenaj povedal, že treba poďakovať, že sú štítky nalepené, doteraz tu nebolo označené nič.  

Starostka doplnila, že už nám v každej miestnosti visí inventúrny súpis majetku. 

Mgr. Tomka sa spýtal na cestu Luk a jej rekonštrukciu. 

Mgr. Szabóová odpovedali, že je realizačný projekt, ale tomu predchádza pripojenie na 
kanalizáciu.  

Starostka uviedla, že poslanci sa na predchádzajúcich stretnutiach rozprávali a dohodli sa na 
uliciach krátka Krakovská, krátka Myrtina, Nosákova, Luk a iné. Ale treba si to všetko prejsť 
a uvidíte, ktoré sú v najhoršom stave. Od poslancov nie je definitívne stanovisko, ktoré ulice sú 
v poradí na opravu. 

Pán Habrman s manželkou žiadali urobiť krátku Urbársku ulicu, ktorá nikdy nebola urobená.  

Starostka odpovedala, že táto ulica nie je z veľkej časti na obecných pozemkoch.  
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Prebehla diskusia k téme. 

Uviedli, že dlhá Urbárska je rovnako problematická a je tam veľa súkromných pozemkov, kadiaľ 
ide cesta. 

Poslanci sa dohodli, že do 31.1.2020 pošlú starostke mailom zoznam ulíc v poradí na opravu. 

Pani Vrábelová sa spýtala na parkovisko pri bytovkách – stále tam stojí voda keď prší, steká tam 
voda z celej Beňadikovej. 

Prebehla diskusia k téme. Parkovisko je potrebné riešiť, lebo je to v zlom stave. 

Poslanci sa dohodli, že do 31.1.2020 pošlú starostke mailom zoznam ulíc v poradí na opravu. 

Treba zoznam ulíc urobiť hneď:  

Ing. Zelenaj a Ing. Zaťko: Krátka Myrtina, krátka Krakovská, ulica Luk. 

Mgr. Černíková: krátka Krakovská, Nosákova, Luk. 

Mgr. Kubisová, Mgr. Horníková, Balážová:  Krátka Myrtina, Ulica Luk, Krátka Krakovská.  

Mgr. Zábojník: Luk, Myrtina, Krakovská. 

Starostka: najviac hlasov na 1 miesto má ulica Myrtina krátka. Občanom na ulici Luk sa 
odpovedalo, že ide plánovaná rekonštrukcia zdravotného strediska a cesta Luk sa bude používať 
na prístup k stavbe, takže by sa aj tak nemohla celá zrekonštruovať. 

Hlavný kontrolór doplnil, že najdôležitejšie je aby na tých uliciach boli už všetci napojení na 
kanalizáciu. Treba poslať výzvu občanom. Poslanci, ktorí majú tú ulicu na starosti, by mali 
upozorniť občanov na tých uliciach. 

Prebehla diskusia k téme, že keď sa bude robiť prvá Myrtina krátka, podmienkou je pripojenie na 
kanalizáciu, lebo potom sa budú musieť ľudia podvrtávať a to je niekoľkonásobne drahšie. 

Pani Vrábelová sa spýtala na jamu ako je križovatka ciest Novozámocká a Vinohradská.  

Starostka odpovedala, že sa to rieši so správou ciest, ten kanál je v dezolátnom stave aj veľká 
časť komunikácie. Písal aj pán Guzmický na správu ciest. Zo správy máme informácie, že 
prebieha verejné obstarávanie a celá časť cesty sa bude opravovať. 

Prebehla diskusia k téme. 

Ing. Zaťko sa spýtal na staré elektrické stĺpy v záhradách občanov. Tiež sa spýtal na neporiadok 
na ulici Pri Tehelni pri pani Zverkovej, kde sa predáva rodinný dom. 
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Starostka uviedla, že sa na ulicu Pri Tehelni bola osobne pozrieť a blato na cestu vynášajú 
z novostavieb rodinných domov. Firma, ktorá robila prípojky si to vraj dala do poriadku. Je 
pravda, že tam je blato. Stavebníci prisľúbili, že to upracú. 
Starostka povedala, že aj ona má 2 stĺpy na pozemku. Obec to odkúpila za korunu a teraz ich 
odstránenie bude stáť množstvo stĺpov. Ing. Zelenaj doplnil, že vtedy nám odmietli elektrárne 
povoliť verejné osvetlenie, rozhlas a internet na ich stĺpoch a odpredali nám staré za 1€ a teraz je 
to na oštaru. 

Pani Habrmanová poprosila, či by sa nedal aspoň ten frézovaný asfalt priviezť na krátku 
Urbársku, keď sa bude robiť krátka Myrtina. 

Prebehla diskusia k téme. Treba to dozorovať, keď sa to bude robiť. 

Pán Švéci upozornil na tabuľu Polyvia, kde je kábel, ktorý tam ohrozuje. Cez víkend tam bola 
dopravná nehoda. Tiež tabuľa Ovčie syry – treba ju odstrániť – vyzvať na to pána Derku. Ide 
o informačný smog a treba to odstrániť z obce. 

Prebehla diskusia, že takých tabúľ je viac po obci a treba ich odstraňovať. 

10. Záver 
Starostka poďakovala poslancom a prítomným za účasť na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20:02 hod.  
 
 
V Ivanke pri Nitre, 05.02.2020 

 

 

 

        Ing. Jana Maršálková 
                starostka obce 

Overovatelia zápisnice:  
 
Mgr. Viera Kubisová   …................................... 
 
Ing. Alena Čičová   …................................... 
 


