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ZÁPISNICA  
 

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 04.05.2020 (pondelok)  
o 16:00  hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

___________________________________________________________________________ 
 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 
Starostka obce privítala všetkých prítomných na 14. riadnom zasadnutí OZ v Ivanke pri Nitre, 
ktoré sa konalo 04. mája 2020 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre. Zasadnutie 
sa podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR  uskutoční bez účasti občanov, za 
prísnych hygienických opatrení. 
Prítomných, aj podľa prezenčnej listiny bolo 8 z 9 poslancov OZ, z rokovania sa ospravedlnil 
Ing. Anton Zaťko, ktorý je PN.  
 

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)  Správa z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce  
5) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ivanka pri Nitre č. 2/2020 o určení 

názvov nových ulíc v obci Ivanka pri Nitre  

6)  Rôzne  
7)  Diskusia 

8)  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: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
za overovateľov zápisnice navrhla: Stanislav Kurek, Mgr. Marta Horníková. 
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, ktoré prebehli od posledného stretnutia OZ: 
- karneval detí z MŠ 
- obecný ples 
- koncert Spievankovo 
- Valentínska zábava 
- Fašiangy – obecná zabíjačka 
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- fašiangové posedenie a pochovávanie basy MO Jednoty dôchodcov, ktoré bolo 
poslednou kultúrnou akciou. 

- Posedenie pri príležitosti osláv MDŽ sa už kvôli opatreniam v súvislosti s COVID 
19 nekonalo, nezabudli sme na nikoho, dôchodkyniam sme zavesili kvety na 
bránky, aby sa zabránilo kontaktu, do schránok sme občanom rozniesli pozdravy 
pre všetky ženy. Nebola to veľká investícia a boli na to dobré odozvy.  

- viac akcií sa neuskutočnilo, kvôli opatreniam, množstvo akcií sa zrušilo, napríklad:  
stavanie mája – májová veselica, dni rodiny, stolnotenisový turnaj, hasiči 
pripravovali Floriána, takto to bude trvať ešte dlhšie. Takže aj medzinárodný deň 
detí je ohrozený, aj oldies party, aj futbalový turnaj, naj guláš a ďalšie letné akcie. 
Bohužiaľ, kultúrne akcie budú tento rok už len veľmi chabé, ale nedá sa s tým nič 
robiť. Museli sme zrušiť aj verejné prerokovanie Územného plánu – zmeny 
a doplnky č. 3. Uvidíme aké budú rozhodnutia krízového štábu a kedy sa bude 
môcť pokračovať v kultúrnych akciách. 
Ing. Zelenaj doplnil, že dnes spojili 2 a 3 fázu, v ktorej boli 2 týždňové rozostupy, 
takže možno už koncom mája sa dočkáme aj 4 fázy a veľa akcií bude povolených. 

b) Ďalšie informácie:  
- keďže nás postihla pandémia, museli sme venovať veľkú pozornosť všetkým 

opatreniam, dezinfikoval sa celý úrad, rozdávali sa rúška pre občanov. Rúška sme 
nekupovali, ale šili, zapojili sa: Ing. Čičová Alenka, Mgr. Kubisová Vierka, 
Zetochová Janka, Marika Beňová, Slávka Kóňová, p. Magdaléna Sziványiová, ja 
sama starostka som šila, moje kolegyne, samozrejme aj iní, ktorí patrí všetkým 
vďaka. Asi 1400 kusov rúšok sme rozdali. Prichádzalo množstvo mailov 
a telefonátov, tak sme to vždy ráno pekne podľa zoznamu do obálok napočítali 
rúška, napísali adresu a Martin Pagáč to autom poroznášal do schránok občanom, 
do Jednoty sme dali ženám. Samozrejme ľudia sa tešili a bola dobrá spätná väzba, 
potom sa to postupne rozbehlo a boli rúška dostupné v lekárni a aj množstvo ľudí 
si začalo šiť vlastné rúška. Aj osobne sem ľudia chodili a rozdávali sme im rúška. 

- oslovila som aj pani riaditeľku v Zariadení pre seniorov – v Misijnej kongregácii, 
ktorá ma informovala, že nemajú žiadne problémy, len klasicky s jednorazovými 
rúškami a dezinfekčnými prostriedkami a rukavicami. Tak sme im prisľúbili 
pomoc a dnes sme im boli zaniesť dezinfekčné prostriedky na umývanie, 
jednorazové rúška, rukavice a prístroj na dezinfekciu a dezinfekčné gély, aké tu aj 
my používame. Tak za to veľmi pekne poďakovala, tešila sa a všetkých veľmi 
pekne pozdravuje a praje pevné zdravie.  

- dnes sme otvorili úrad pre verejnosť, za prísnych hygienických opatrení, 
vybavujeme občanov hlavne cez okienko na prízemí. Dnes bolo vybavených asi 70 
ľudí za 3 hodiny, rozložili sme vonku stan a stoličky, aby občania nestáli na slnku. 
Zajtra rozložíme aj ďalší stan, aby tam nikomu neprišlo zle od slnka, všetci 
dodržiavajú odstupy, majú rúška. Vonku je k dispozícii dezinfekcia. Kolegovia 
majú k dispozícii rukavice, dezinfekciu a samozrejme rúška. Všetko tak ako má 
byť.  
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- začiatkom roka sme vyčistili za korytom starej Nitry skládku haluziny  
a bioodpadu. Všetko sa podrtilo, teraz je  bioodpad a haluzina za parkom pri 
vstupe  do zberového dvora. Je to veľmi drahé takáto likvidácia odpadu, je 
problém s drtičkou ju sem vôbec dostať. Bio-odpadu je strašne veľa. Stavebný 
odpad, čo tam bol navozený sme museli za nemalé peniaze zlikvidovať. Nemôže 
to ísť takto ďalej, že budú ľudia kade-tade vyvážať odpad a my to budeme 
upratovať, odvážať a platiť. 

- obec má staršiu drtičku, ktorá má veľmi málo motohodín, je teraz v servise, ale tá 
oprava má stáť asi 2.500,-€ bez DPH. Servisný pracovník ju odporúča opraviť, 
lebo nová stojí 14.000,-€, nakoľko má málo motohodín.  My by sme potom  mohli 
voziť tú drť aj na družstevné kompostovisko v rámci dobrých vzťahov, máme 
prístup od predsedu družstva, alebo by si to zobrali miestny podnikatelia, občania 
do kompostu, alebo na mulčovanie. V minulosti chodili 2 ľudia do domácností 
s obslužným personálom a drtili to občanom priamo doma, ale potom sa pokazila 
a odvtedy sa nepoužíva. 

- teraz sa musí šetriť a každé euro sa bude musieť aj 4-5x obrátiť, nakoľko máme 
výpadok podielových daní o 10,7%. Bude to mať veľký vplyv pre mestá a obce, 
nevieme ako to bude ďalej pokračovať. 

- Výmery na stočné, smetné a dane boli občanom priamo domov. Pán Čičo a Révay 
to roznášali po pracovnej dobe, za prísnych hygienických opatrení, každá 
domácnosť dostala za 0,16€ perá, aby sa nikto nebál. V rámci výmerov dostali aj 
oznámenie, aby využili možnosť bezhotovostnej platby. Jeden deň to začali 
roznášať a do dvoch dní nám už začali nabiehať platby od občanov. Starostka 
poďakovala občanom, že sú zodpovední a platili bezhotovostne. Od dnes sa dalo 
platiť aj v hotovosti. Tí, ktorí neboli 3x doma, alebo nemali zvonček a nepodarilo 
sa im s nimi skontaktovať, boli im výmery zaslané doporučenou  poštou. 
Pán Kurek sa spýtal, či je to možné posielať elektronicky. 
Starostka odpovedala, že každý človek má elektronickú schránku zriadenú na 
slovensko.sk, ale nikto ju nenavštevuje, málokto si ju aktivoval na doručenie. 
Právnickým osobám sa takto výmery zasielajú, lebo oni by už mali mať túto 
schránku aktivovanú. Pri mailovej pošte, nie je vymožiteľnosť prípadných 
nedoplatkov, tak ako to bolo v minulosti, keď to nebolo doložené doručenou. 
Mgr. Pňačeková doplnila, že v minulom roku si žiadal o doručenie na slovensko.sk 
len jeden občan z celej obce, ktorý aktívne schránku využíva. 
Starostka doplnila, že výber daní a poplatkov za minulý rok bol naozaj efektívny, 
aj na nedoplatkoch sa vybralo veľa. Samozrejme sú aj jedinci, ktorí to 
nerešpektujú a budeme to musieť riešiť zákonnou cestou. Uvidíme ako to pôjde 
tento rok. Výber daní je základ pre náš rozpočet. Staré nálepky na smetných 
nádobách budú platiť až do konca júna 2020 a dovtedy môžu ľudia platiť. 
Kolegynka, ktorí je u nás cez projekt z úradu práce momentálne pripravuje obálky 
so známkami na vývoz smetného presne podľa zoznam úhrad za smetné. Následne 
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vyhlásime v rozhlase, že budeme tieto známky roznášať, aby si ľudia kontrolovali 
poštu. Nechceme, aby si sem pre to museli občania sami chodiť, kvôli bezpečnosti. 

- do pracovnej sekcie som posielala mail od p. Zelenaja z Urbárskej ulice, upozornil 
na to v minulosti aj predseda PD. Pán Zelenaj písal, že zdedil pozemok a keď si 
pozrel na katastrálnu mapu, tak zistil, že cesta Urbárska (dlhá) je s časti na 
pozemkoch občanov a nie je obecná v celej šírke. Starostka uviedla, že má pravdu, 
že ak si na to poslanci pamätajú upozorňovalo sa na to pri rekonštrukcii cesty. Ona 
sama sa vtedy pohádala s bývalým starostom. Teraz sa to vrátilo, nejaké 3 metre je 
cesta na súkromných pozemkoch a budeme to musieť v budúcnosti riešiť, určite na 
najbližšie OZ sem občania prídu a budú chcieť vysvetlenie. Tiež sa pán Zelenaj 
sťažoval, že si na tej ulici robia občania skládky a parkoviská. My teda vyzveme 
občanov, aby si odstránili tie skládky a neparkovali, či nerozširovali sa na druhú 
stranu, keďže je to na súkromných pozemkoch. 
Pán Kurek sa spýtal, či by nemohli občania na druhej strane stavať. 
Ing. Zelenaj uviedol, že to je na „E“ parcele a blízko produktovodu a plynovodu 
a na druhej strane smerom na Nitru je plánovaný zjazd prekládky I/64 a tak by 
prípadné domy neboli od toho zjazdu ani 50m.  
Prebehla diskusia k téme.  
Starostka doplnila, že pred robením Urbárskej ulice sa malo dať geodetovi 
zamerať a vtedy by sa zistilo, že je to na súkromných pozemkoch.  
My budeme pri Urbárskej ulici krátkej takto postupovať a budeme len navážať drť, 
ktorú už máme aj naskladnenú. Pri pánovi Haluzovi je tá cesta široká asi 6 m a na 
konci ulice nemá šírku ani meter. Drť budeme dávať len na naše pozemky. 
Ing. Zelenaj doplnil, že ku koncu ulice je od plotu občanov tak 0,5 m obecnej 
plochy, takže to budeme musieť riešiť. 
Starostka uviedla, že odpovedala pánovi Zelenajovi na mail obratom, ale teraz mu 
musí napísať aj po zasadnutí OZ ako sa k tomu poslanci postavili. 
Poslanci povedali, že to berú na vedomie a budú to riešiť. 

- keďže nám momentálna situácia nedovoľuje verejné akcie, tak sme nemohli 
uskutočniť ani verejné prerokovanie Územného plánu – zmeny a doplnky č. 3. 
Preto sme navrhli, aby sme urobili verejné prerokovanie s tým že to bude 
zverejnené na stránke obce a 30 dní sa budú môcť k tomu občania a organizácie 
vyjadriť. Kto bude mať záujem bude to k dispozícii individuálne k nahliadnutiu 
v sobášnej miestnosti. Ale nebude to môcť konzultované verejne v kultúrnom 
dome. Poslala som do sekcie návrhy, ako to má vyzerať, materiály nám poslala 
pani Čuboňová. Už prišiel dotaz od 2 firiem s pripomienkou k UP, ktorí namietajú, 
že v novom dodatku nie je uvedené, že ich pozemky už nie sú určené na výstavbu 
a oni to kúpili v tej viere, že to bude možné, vtedy platil dodatok č. 1 a týmto ich 
poškodíme. Takže to bude na nás, či to povolíme a budeme súhlasiť so zástavbou 
až pri Zeloprodukte smerom k Mojmírovciam. 
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Poslanci sa dohodli, že Územný plán-zmeny a doplnky č. 3 sa bude riešiť 
verejným prerokovaním. Bude to k dispozícii, ak budú pripomienky, urobí sa 
pracovné stretnutie, kde sa to bude riešiť. 

- Počas nestránkového dňa vo štvrtok sa konala brigáda v obecnom parku, chceli 
sme organizovať brigády s občanmi, ale keďže je to možné nie je, riešili sme to 
aspoň takto. Vynosili sme všetku opílenú haluzinu, vydezinfikoval sa altánok, 
pokosil sa park, opravili sa diery na oplotení multifunkčného ihriska. 
Verejnoprospešní pracovníci majú od 10.3.2020 zákaz chodiť do práce kvôli 
pandémii, takže tu nemáme ľudí, ktorí by takéto niečo mohli postupne robiť. 
Mgr. Černíková uviedla, že brány parku sú stále otvorené, preto tam chodia ľudia. 
Majú byť zamknuté.  
Starostka doplnila, že teraz aj počas zákazu bola veľká brána zamknutá a keď tak 
tam chodili, len od hlavnej cesty cez malú bránku, ktorú nemá kto denne otvárať 
a zatvárať, teraz sa t opatrenia sa už uvoľnili a ľudia tam už môžu chodiť, lebo je 
to verejné priestranstvo.  
My sme tam boli fotiť ihriská k zúčtovaniu projektu a ten drevený altánok je ďalej 
rozobraný, je tam množstvo neporiadku, tak sme volali na Obecné siete, aby nám 
namontovali kamery. Hneď na druhý deň boli 3 kamery namontované, len tam 
musia dotiahnuť optiku. Jedna kamera sníma altánok, druhá detské ihrisko a tretia 
multifunkčné ihrisko. Nebude to veľká investícia, ale musíme si chrániť náš 
majetok, ktorý stál nemalé prostriedky. Vo štvrtok počas brigády sme to upratali, 
bolo to zúfalé, takže musíme zamedziť aby sa to neničilo,  

- Dostáva množstvo podnetov, aký neporiadok je za železnicou, všetci sa len 
sťažujú. Tak nech si ľudia, mládež urobia brigádu, nie len na to poukazovať, ale 
treba pre to niečo aj urobiť. Je neporiadok aj okolo stanovíšť na sklo, ľudia to 
nechajú vo vreciach, taškách vedľa kontajnerov. Dali sme vyrobiť tabuľky tipu:  
čo si si so sebou do prírody priniesol, to si aj odnes. Príroda nie je smetisko. Radko 
Szabo sa ponúkol, že to prevŕta a pripevní k tomu hranoly a umiestnime to do 
terénu, ako osvetu.  
Mgr. Zábojník doplnil, že chodí na prechádzky, chcel aby tam sa dopísalo, že sa to 
všetko dá odovzdať na zberový dvor.  
Starostka odpovedala, že o tom ľudia vedia. 

- Pani Leckéšiová a pani Hrubošová upratali samé Mojmírovskú ulicu a priestor 
okolo Jednoty. My sme im poskytli len vrecia, všetko urobili samé.  
Prečo nikoho iného nenapadne takto pomôcť a upratať okolie?  
Mgr. Kubisová tiež chodí behať do prírody a so sebou berie vždy vrece, či tašku  
a  pozbiera odpad, ktorý nájde. Vyjadrila sa, že je to ľuďom jedno, dokonca  
aj priamo pred ňou. 
Mgr. Zábojník doplnil, že pri prechádzke pri židovskom cintoríne našiel odpad 
z jedla, ktorý dojedol traktorista a odhodil tam polystyrén so zvyškom jedla. Treba 
o tom informovať predsedu PD. 
Starostka uviedla, že odpady sú ten najväčší problém v našej obci. 
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- Garážach v Základnej škole, kde na obecnom pozemku sú už dlhé roky 3 garáže 
(p. Vydru, p. Černíka a p. Jonáškovej). Dnes telefonovala s p. Černíkom, ktorý 
preposlal súhlas z roku 1987 z MnV na postavenie garáží, vraj to nemá pevný 
základ a má to 5 panelov. Povedal, aby sme to od neho odkúpili. Bolo by dobré 
aby sme tam mohli mať vlastné stroje uskladnené. 
Pán Kurek sa spýtal, koľko nám platí za prenájom budovy.  
Starostka odpovedala, že presne to sa pýtala, že by to malo byť za to, že nám 
neplatil nájom. Dokonca teraz tam ani nechodí.  Poslanci povedali, aby si tie 
stavby odstránili.  
Ing. Zelenaj sa spýtal, či potrebujeme takú garáž.  
Starostka odpovedala, že by sme potrebovali niečo zakryté na obecné stroje. 
Neviem či to obec bude kupovať, priestor by sa hodil, ale je to montovaná stavba, 
ktorá je jeho.  
Pán Kurek navhol odkúpiť za 10,- € a odpustíme mu nájom. Alebo nech si to 
odvezie. Ing. Čičová sa k nemu pridala, ak by sa mu dodatočne vyrubilo nájomné, 
tak to bude viac, ako je hodnota stavby. 
Prebehla diskusia k téme. Nemôžeme vyrubiť nájomné, lebo nebola na to nájomná 
zmluva, môžeme mu ponúknuť odkup za zostatkovú hodnotu, ak to potrebujeme. 
Poslanci sa dohodli, že akceptujú 200,-€, 300,-€ max. do 400,-€. 

- na posledných OZ sme sa rozprávali o mobilných toaletách Toi-toi  na cintoríny 
v obci. Našli sme na Bazoši za 550€ kus, ale teraz to nie je asi potrebné, potom na 
sviatok všetkých svätých znovu WC prenajmeme a budeme to riešiť radšej budúci 
rok, teraz sa tam nezdržiava veľa ľudí.  

- ukončila sa kontrola verejného obstarávania. Firma AB-STAV sa bola pozrieť na 
stav miesta. Pýtali sme sa ich, či to nejde riešiť etapovito, ale povedali, že to nie je 
možné, lebo potrebujú odstaviť všetky siete. Uviedli, že za 5-6 mesiacov tu už 
nebudú, lebo to všetko financujú oni, prvá žiadosť o platbu sa môže poslať, až keď 
prestavajú 60% , preto potrebujú voľný priestor, aby nasadili všetku techniku 
a ľudí.  
Potom začal kolotoč, lekári sa pýtali, kam pôjdu, ponúkli sme im priestory na 
Poľnohospodárskom družstve, u p. Pňačeka, v KD – tu bude len MUDr. Žuffa 
vzadu v miestnosti,  

- Magistra má najväčší problém, lebo potrebuje pre lekáreň až 110 m2 a predtým to 
musí dať na schválenie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv a to trvá asi mesiac, 
takže bude musieť prerušiť na pol roka svoju prevádzku, ona sa zamestná. 
Samozrejme s tým nie je spokojná. Potom v projekte je na lekáreň 
naprojektovaných a určených 60 m2, keďže to platíme z vlastných zdrojov 60 m2. 
Dotácia je len na zdravotné stredisko, nie lekáreň. Magistra je z toho nešťastná, že 
sme na ňu nemysleli, ale vysvetľovali sme jej, že je to hradené z rozpočtu, nie 
z dotácie. Ak by sme to vybudovali, stálo by nás to skoro 200.000,-€ a to si my 
nemôžeme dovoliť. Potom sme uvažovali aj s projektovým manažérom, že 
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skúsime urobiť nadstavbu, ale to sú peniaze navyše, ktoré by sme museli my 
znášať. Ale potom by musel byť nájom nie 120,-€, ale 2000,-€. 
Ing. Čičová sa spýtala, koľko má m2 lekáreň Tomáš. A či by sa to nedalo rozšíriť. 
Starostka odpovedala, že on má aj 150m2. Rozšíriť môžeme všetko, len to musíme 
zaplatiť, nakoľko je lekáreň podnikateľská činnosť, na takýto neoprávnený 
výdavok nikto peniaze nedá. Tých 110m2 je určených zákonom. Môže byť 
výnimka pre výdajňu, ak je niekde veľká lekáreň a tam má len výdaj liekov.   
Do materiálov sme vám poslali ceny ako budú vyzerať kontajnery, musíme 
zabezpečiť pripojenie el. energie, od lekárov dostaneme v nájomnom max. tretinu 
nákladov. Napojíme aj vodu. Na odpad bude fekálny tank. Chceli by sme im dať 
podružné merače elektriny. Dodatkom by sme mali vyriešiť spotrebu elektriny, 
lebo ten nájom bude asi zachovaný podľa pôvodnej zmluvy.  
Prebehla diskusia k téme spotreby el. energie, prípadného kúrenia v kontajneroch 
a pod. 
Firma chce čím skôr začať a čím skôr skončiť, potom prehodnotíme nájom nového 
zrekonštruovaného strediska.  
Aj tie náhradné priestory nás budú stáť nemalé priestory. 
Spýtala sa či sa niekto bol pozrieť v priestoroch klubu dôchodcov, kde v kuchynke 
padá strop, všetko je zatuchnuté, plesnivé, zatečené, je to v katastrofálnom stave. 
Je to susedná stena so zubnou ambulanciou. Sám pán Mihalko viackrát sám 
opravoval strechu, keď tam tieklo, tak doktorky nemôžu povedať, že sú spokojné 
so súčasným havarijným stavom.  
Vieme, že to je pre nich teraz náročné sťahovanie a zmeny, ale budú mať krásne 
nové priestory. 

- Od pondelka máme správcu cintorínov – pána Domiana, ten bude mať na starosti 
oba cintoríny. Tých priestorov v obci je strašne veľa a konečne sa nebude 
poukazovať ktorý cintorín je jedy pokosený.  

- Zúčtovali sme 3 projekty z Úradu vlády: detské ihrisko, multifunkčné ihrisko 
a športové potreby. 

- Máme schválený projekt cezhraničnej spolupráce s maďarmi, na opravu hrobky na 
cintoríne, my musíme začať v septembri a môžeme skončiť budúci rok v auguste. 
Aby sme si časť fakturácie mohli preniesť do nasledujúceho obdobia, keďže to 
musíme zaplatiť najskôr z vlastných a potom nám to refundujú.  

- Ešte by sme chceli ísť do ďalšieho podobného projektu na vybavenie zariadenia 
ako stolov, stoličiek, mobilného pódia, predajných stánkov do parku.  

- Podali sme projekt Municipality z Nadácie SPP na projekt detského ihriska, písala 
nám pani Vodičková, že je to momentálne pozastavené, peniaze sa ale budú 
schvaľovať, len nevedia kedy. 

- Podávali sme aj 2 projekty na Slovnaft. Dnes volala s prevádzkovateľom 
benzínovej stanice, ktorý chcel nádobu na bio-odpad. Tak mu vysvetlila náš návrh, 
že by sme sa o ten priestor starali, keď nám oni poskytnú dotáciu na detské ihrisko 
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a úpravu okolia, aby to tam lepšie vyzeralo a bolo využité. Prisľúbil pomoc a bude 
hovoriť manažérom. 

- Podali sme aj projekt na Úrad podpredsedu vlády s názvom Vitajte v našej obci, 
kde sme žiadali na uvítacie tabule do obce a navigačné tabule na označenie ulíc 
a objektov a zaujímavostí v obci.  

- Posielala som vám aj stanovisko, že Slovenská správa ciest bude konečne 
opravovať časť Novozámockej ulice – dolný úsek I/64. Aj pán Guzmický sa s tým 
borí dlhé roky. My sme vydali súhlasné stanovisko, s čiastočnom uzávierkou  
a mali by to robiť asi v júni-júli. 

- Podali sme projekt na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny na Zosúladenie 
rodinného a pracovného života, na základe toho tu máme 3 ženy s deťmi do 6 
rokov z našej obce na polovičný úväzok, nás to bude stáť len 5% a zvyšných 95% 
hradí úrad práce. Dámy nastúpili v marci, pomáhajú nám s administratívou, no 
nakoľko majú malé deti, tak od uzavretia škôlky sú s nimi na OČR, jedna sa nám 
teraz po veľkej noci vrátila, lebo sa na OČR vymenila s manželom. Pomáha nám 
teraz s daňami a poplatkami, je veľmi šikovná.  

- Ostatné doplní v rôznom. Ospravedlnila sa, že to trvalo tak dlho, ale potrebovala 
sa s poslancami poradiť a o všetkom ich informovať. 
Mgr. Zábojník sa spýtal, ktorý úsek Novozámockej ulice sa bude robiť. Či sa bude 
riešiť aj ten kanál pri Vinohradskej ulici. 
Starostka odpovedala, že od p. Guzmického smer na Nové Zámky. 
 

Z rokovania OZ odišla p. Kubisová o 17:45 hod. 

 
4)  Správa z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce  
Starostka informovala o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom, ktorá sa venovala procesu 
verejného obstarávania. Pri každej väčšej akcii robíme riadne verejné obstarávanie, alebo pri 
menších prieskum trhu. Aj na verejné obstarávanie na Zdravotné stredisko nám prešlo bez 
problémov, všetko bolo zverejnené aj vo vestníku. Robila ho pani Mikulová a všetko dopadlo 
dobre aj pri kontrole na ministerstve. 
Hlavný kontrolór svoju doplnil správu, že jediný problém je pri zverejňovaní správ do 
vestníka VO, nakoľko obec nemala žiadne prístupové údaje do vestníka od minulého vedenia. 
Riešilo sa to s úradom pre VO, muselo sa to riešiť priamo s administrátormi úradu pre VO. 
Keď sa nám podarilo urobiť nový prístup, boli spätne všetky správy vo vestníku zverejnené, 
dokonca sme zverejnili aj tie, ktoré tam nemuseli byť. Už je to teda všetko v poriadku asi od 
mája 2019. 
Starostka doplnila, že išlo o obdobie začiatku roka 2019, kedy sa snažila zorientovať na úrade, 
takéto správy sa nikdy nikde nezverejňovali, prístupy neboli, najskôr museli registrovať 
starostku ako štatutára, tak to dlhšie trvalo a to bol problém, že sa nestihol aprílový termín, ale 
potom sa to napravilo a už je to všetko v poriadku. 
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5) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ivanka pri Nitre č. 2/2020 o určení 
názvov nových ulíc v obci Ivanka pri Nitre  

Starostka vysvetlila, že ide o lokalitu Zelený Háj. Firma sa volá Krásne Lúky. Je to veľmi mylné, tak 
sme navrhli ulice s názvami stromov. Ešte nám tam pribudla jedna malá ulička. Takže sú navrhnuté 
ulice: Brezová, Buková, Jaseňová, Dubová, Agátová a Vŕbová. 
Po schválení VZN, to musí kolegyňa poslať na okresný úrad a potom aj dotknutým občanom. Potom 
zavoláme geodeta, ktorý zakreslí adresné body týchto ulíc. Bude sa to postupne riešiť, lebo tiež to 
bude niečo stáť.  
Občania si budú môcť už riešiť trvalý pobyt, keď my schválime tieto ulice, 3 domy sú už aj 
skolaudované. 
Pán Kurek sa spýtal, kedy sa tam bude svietiť. 
Starostka doplnila, že už sa tam svieti asi od decembra, bol problém so zmluvou s firmou Magna, boli 
tam zlé údaje, opakovane tam uvádzali bývalého štatutára, ale už je to v poriadku a zmluva je už 
zverejnená. Je tam spustená aj elektrika kvôli prečerpávacej stanici kanalizácie. 
 
Návrhová komisia dala návrh na uznesenia z doterajšieho priebehu OZ: 

Uznesenie č. 6/14/2020 – OZ  

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 04.05.2020 o 16:00  hod. 

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
a) schvaľuje: 

program 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
bez pripomienok. 

b) konštatuje  
že rokovania OZ sa z celkového počtu poslancov 9 sa zúčastňuje 8 poslancov čím je 
rokovanie uznášania schopné. Z rokovania sa ospravedlnil Ing. Anton Zaťko, ktorý je PN. 

 

Hlasovanie: 

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

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

Horníková, Stanislav Kurek 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 7/14/2020 – OZ  

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 04.05.2020 o 16:00  hod. 

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a. schvaľuje: 
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová 
overovateľov zápisnice v zložení: Stanislav Kurek, Mgr. Marta Horníková 

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

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

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

Horníková, Stanislav Kurek 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Uznesenie č. 8/14/2020 – OZ  

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 04.05.2020 o 16:00  hod. 

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivanka pri Nitre č. 2/2020 o určení názvov nových ulíc 
v obci Ivanka pri Nitre. 

Hlasovanie: 
Z rokovania odišla Mgr. Kubisová. Počet prítomných poslancov 7. 

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

Čičová, Mgr. Stanislav Zábojník, Ing. Anton Zelenaj, PhD., Mgr. Marta Horníková, Stanislav 

Kurek 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
6)  Rôzne  
Žiadosť Misijnej kongregácie služobníc ducha svätého o príspevok na prevádzku na 
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre občanov obce Ivanka pri Nitre.  
Majú tu 10 našich občanov, na ktorých žiadajú príspevok. 
Mgr. Pňačeková doplnila, že neuviedli sumu ekonomicky oprávnených nákladov na klienta, 
ani koľko žiadajú, vieme len, že v tomto zariadení doplácajú klienti mesačne na pobyt 
a služby do 480,-€, potom na klientov dostávajú príspevok z Ministerstva, ktorého výška 
závisí od stupňa odkázanosti klienta. 
Prebehla diskusia k téme.  
Starostka navrhla v rámci úsporných opatrení 20 € na osobu.  
Poslanci sa dohodli na sume 20,-€ na občana obce Ivana pri Nitre a mesiac. Teraz je to 200,-€ 
mesačne. Vždy sa vyplatí po ukončení daného mesiaca a po predložení zoznamu obyvateľov 
s trvalým pobytom. Môžeme to hocikedy zmeniť, aj v septembri, keď budeme vedieť v akej 
situácii bude obec ďalej.  
Prebehla diskusia k téme. 
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Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 9/14/2020 – OZ  

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 04.05.2020 o 16:00  hod. 

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
schvaľuje  

mesačný príspevok vo výške 20,-€ na osobu s trvalým pobytom v obci Ivanka pri Nitre – 
klienta Zariadenia pre seniorov Domov sv.Jozefa,  od mája 2020 do decembra 2020 (vrátane) 
na základe predloženej žiadosti Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, Zariadenie 
pre seniorov - Domov sv. Jozefa, Novozámocká 302, 951 12  Ivanka pri Nitre. 

 
Hlasovanie: 

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

Čičová, Mgr. Stanislav Zábojník, Ing. Anton Zelenaj, PhD., Mgr. Marta Horníková, Stanislav 

Kurek 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Starostka doplnila, že v takomto zmysle im pošleme odpoveď. Povieme aj pani riaditeľke, že 
budúci rok to môže byť úplne inak. 

 

Žiadosť o príspevok od centra voľného času z mesta Nitra 

Starostka predložila prijatú žiadosť z centra voľného času aj so zoznamom detí. 
Prebehla diskusia k téme, kde sa poslanci dohodli, že to treba teraz odložiť, nakoľko sa takéto 
aktivity v súčasnosti nevykonávajú. 
 
Žiadosť pani Aleny Kuklovej 
Pani Kuklová dala sťažnosť na suseda, ktorý sa dlhé roky nestará sa o byt a všetko jej tam 
vlhne a plesnivie, ide zápach. Odstúpime to na komisiu stavebnú a verejného poriadku. 
 
Žiadosť p. Bugárovej z Konopárenskej ulice 
Pani Bugárová  podala sťažnosť na p. Šaturu, ktorý si zriadil domáci chov sliepok, je však 
umiestnený pod jej oknami. Je tam veľká prašnosť, je tam zápach. Chová tam 4 sliepky. 
Prebehla diskusia k téme. 
Ing. Zelenaj uviedol, že my nemáme VZN o chov domácich zvierat, ak by sme ju mali, mali 
by dať súhlas susedia na chov sliepok. Dá sa to teraz riešiť len cez zákon o životnom 
prostredí.  
Starostka doplnila, že to tiež odstúpime na komisiu stavebnú a verejného poriadku. 
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Ing. Zelenaj uviedol že §127 Občianskeho zákonníka to rieši. Treba vyzvať občana, aby 
odstránil chov, potom sa to dá riešiť na súde. 
Prebehla diskusia k téme. 
 
Dom dôchodcov  
Mali sme urobiť prieskum trhu na projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu. 
Prieskum sa urobil s výsledkom 8.500,-€ za projekt pre územné rozhodnutie a 1.250,-€ za 
vybavenie územného rozhodnutia bez DPH, plus 1950,-€ DPH, takže spolu najnižšia ponuka 
je na 10.700,-€ s DPH. Prieskum trhu je teda urobený, ak by sa projekty spustili, lebo teraz je 
všetko pozastavené, pôjdeme do toho začiatkom budúceho roka. Uvidíme kedy spustia výzvu 
na projekty na zariadenia pre seniorov. 
 
Oprava krátkej Myrtinej ulice 
Starostka uviedla, že asi opravu odložíme až na jeseň a predtým dáme presne zamerať 
geodetovi.   
Poradie ulíc na opravu ste určili: Krátka Myrtina, Krátka Krakovská a Luk. 
Volali mi občania z Luku, že kedy sa bude robiť ulica Luk, lebo tadiaľ chodil poslanec 
Zábojník zisťoval napojenie na kanalizáciu.  
Prebehla diskusia k téme. 
Poslanci sa dohodli na ulici Myrtinej, na Luk nie je v rozpočte toľko prostriedkov. A aj tú 
Myrtinu necháme na jeseň a uvidíme ako sa to vyvinie. 
Hlavný kontrolór doplnil, že ak si budú ľudia autá parkovať vo svojich dvoroch, budú ulice 
riadne prejazdné. Geodet zameria presný obecný priestor, lebo niektorí majú nasadené 
rastlinky, uložené kamene, zasadené trávniky, zaparkované autá. 
Ing. Zelenaj doplnil, že obecný priestor je od plotu po plot, takže keď príde buldozér, nemôže 
nikto nič povedať, lebo je to obecné. 
Prebehla diskusia o parkovaní. 
Hlavný kontrolór navrhol aj prijatie VZN, ktoré funguje aj v iných obciach a zmení niektoré 
ulice na jednosmerky, alebo určí poplatky za parkovanie na uliciach. 
Prebehla diskusia k téme. 
Ing. Zelenaj navrhol upraviť VZN a riešiť aj skládky stavebného materiálu na uliciach, máme 
ľudí, čo tam majú skládky aj 5 rokov a mali by za to platiť poplatky obci.  
Hlavný kontrolór povedal, že toto je ošetrené ako daň za užívanie verejného priestranstva, ale 
sa to neuplatňuje. Starostka uviedla, že naposledy sa vyzýval pán Lazar z ulice Mateja Tučku 
a materiál odstránil. 
 
Starostka uviedla, že parkovanie na uliciach a psy sú opakovaný problém. Minulý týždeň sa 
ma Urbárskej ulici vlčiak, stará fenka vlčiaka, odmietli ho zobrať zo slobody zvierat do útulku 
aj MVDr. Inštitoris, nemali sme s ním čo robiť, boli sme odčítať čip, ale nemal ho, tak 
nevieme komu patrí. Pani Kiševová nám požičala voliéru, aby sme ho umiestnili na zberový 
dvor, ale potom jej ho prišlo ľúto a voliéru aj so psíkom si zobrala späť a nechala si ho. Pes 
nájdený v katastri obce sa stáva majetkom obce.  
Pani Balážová sa spýtala na zmluvu s útulkom.  
Starostka odpovedala, že z ich strany ju nemáme podpísanú, takže musíme kúpiť minimálne  
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2 voliéry. Jedna stojí okolo 300€, aby sme vedeli takéto prípady pokryť.  
Parkovanie pri Obecných bytovkách.  
Na bytovkách žijú naši občania, ale nemôžu sa neustále spoliehať, že veď ej to obecné, tak 
nech sa stará obec. Pri parkovaní je maximálna nedisciplinovanosť.  
Ing. Čičová uviedla, že nie všetci tam majú aj trvalý pobyt. 
Prebehla diskusia k téme. 
Preto navrhujeme, že pripravíme VZN alebo dodatok, kde budeme riešiť parkovanie pri 
obecných bytoch. Vytlačíme označenie na konkrétny byt a parkovacie miesto. Bude tam len 
parkovanie pre 1 auto na 1 byt a 4 rezervné miesta pre návštevy. Je tam 23 parkovacích miest. 
My sme tam aj podobný oznam umiestnili, ale strhli to a zahodili, lebo im to vadí, že je to ich 
parkovisko a budú si robiť čo budú chcieť. Každý to dostane na vedomie. 
Prebehla diskusia k téme. 
Majú tam aj neporiadok pri smetných nádobách, väčšine je to jedno, keď tak to uprace len 
jedna a tá istá rodina.  
Mgr. Pňačeková doplnila, že vyzvali majiteľa vozidla odparkovaného už viac rokov na 
Beňadikovej ulici na jeho odstránenie, auto nemá platné TK ani EK. Za ďalšou bytovkou má 
zaparkované ďalšie dva vraky. 
Poslanci povedali, aby sme to riešili cez políciu SR. 
Prebehla diskusia k téme. 
Prijmeme VZN o parkovaní áut, označíme miesta, dáme 2 kamery a potom pristúpime aj na 
opravu parkoviska. Budeme hľadať najlacnejšie a najrozumnejšie riešenie. 
Kto nebude spĺňať podmienky, nebude mu obnovená zmluva. V súčasnosti sú vyhradené 
miesta len pre ŤZP občanov.  
Prebehla diskusia k téme. Na jeseň by sme mali vyriešiť aj to parkovisko na Beňadikovej, 
ktoré je stále pod vodou, je potrebné tam dať odvodňovací kanál a drenážnu jamu niekde pri 
cintorín, aby to bolo vyriešené. Budeme hľadať najlacnejšie a najrozumnejšie riešenie. 
 
Zmluva o budúcej zmluve s Alexandrom Verešom 
V marci posielala starostka do pracovnej sekcie, návrh zmluvy o budúcej zmluve 
s Alexandrom Verešom k 14. Zasadnutiu OZ. Ide o to, že pán Vereš ide budovať na konci 
ulice na Štrkovisko individuálnu bytovú výstavbu  s názvom Kračiny, vybuduje tam cesty, 
site, prípojky a potom nám to odovzdá do vlastníctva. Je to v Gergelovej, v smere na 
štrkoviská. 
Je to štandardný postup, tak ako aj pri Krásnych lúkach. 
Pán Kurek sa spýtal, akú šírku komunikácií tam má navrhnutú, aby to bolo v súlade 
s územným plánom a nevznikali nám ďalšie trojmetrové uličky. 
Ing. Zelenaj to pozrel a vyzerá to na 6-7 metrové šírky. 
Prebehla diskusia k téme. 
Starostka požiadala poslancov, aby si sledovali pracovnú sekciu pravidelne, lebo im tam 
pridáva množstvo informácií. 
Prebehla diskusia k téme. 
Starostka upozornila, na opravené pivné sety, ktoré v zime zreparovali naši pracovníci a teraz 
sú dočasne umiestnené v kultúrnom dome. 
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Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 10/14/2020 – OZ  

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 04.05.2020 o 16:00  hod. 

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
schvaľuje  
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky 
zákonník v z.n.p uzatvorenú s Alexandrom Verešom, Novozámocká 85/349, Ivanka pri Nitre 
a Obcou Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre.  
  
Hlasovanie: 

Za (6 zo 7) prítomných poslancov OZ: Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Ing. Anton Zelenaj, PhD., Mgr. Marta Horníková, Stanislav Kurek 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania (1 zo 7) prítomných poslancov OZ: Mgr. Stanislav Zábojník 

 

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska  

Bol predložený len prevádzkový poriadok na schválenie sumy za prenájom na hodinu. Potom k tomu 
pripravíme smernicu, kde to bude podrobne rozpracované.  

Poslanci sa spýtali, či sa tam už športuje. Starostka povedala, že už sa môže športovať, ak na skupinu 5 
pripadá na športovisku priestor 30x30m podľa nariadenia hygienika. Ak sa schváli suma, tak sa môže 
začať s prenájmom multifunkčného ihriska. Budeme musieť mať dvoch správcov, aby sa vedeli 
zastúpiť. Jeden, alebo druhý príde a otvorí a zatvorí ihrisko.  

Z projektu z úradu vlády sme dostali aj športové potreby, ktoré môžeme tiež prenajímať.  

Pán Kurek sa spýtal na starý povrch ihriska, či ho budeme používať.  

Starostka uviedla, že ho chcú použiť ako podložie a dopadovú plochu okolo detského ihriska. Je to 
veľmi ťažké, nemáme to s kým preniesť. Máme len dvoch koscov a žiadnych iných chlapov, keď 
niečo treba pomáha nám hlavný kontrolór, namontovať, navŕtať a pod. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 11/14/2020 – OZ  

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 04.05.2020 o 16:00  hod. 

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
schvaľuje  
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Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obecnom parku v Ivanke pri Nitre 
s určenými sadzbami za prenájom multifunkčného ihriska:  

10,- €/ 1 hod.  
15,- €/ 1 hod. pri umelom osvetlení. 

  
Hlasovanie: 

Na rokovanie OZ sa vrátila Mgr. Viera Kubisová. Počet prítomných poslancov: 8. 

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

Čičová, Ing. Anton Zelenaj, PhD., Mgr. Marta Horníková, Stanislav Kurek, Mgr. Viera 

Kubisová, Mgr. Stanislav Zábojník 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto  

 

Starostka informovala, že máme zriadenú pre našu obec na skúšku na  3 mesiace zadarmo mobilnú 
aplikáciu. Majú nám dať vedieť, aký je o to záujem a koľko ľudí si ju stiahlo. Spýtala sa na názor 
poslancov. Niektorí poslanci mali problém s inštaláciou aplikácie, starostka im vysvetlila, ako to 
funguje.  

Starostka uviedla, že ju veľmi trápi schátraná ohrada na cintorínoch. Očakávala by, aby sa do 
natierania pustilo viac rodín z obce, farba by sa zabezpečila. 

Pán Kurek uviedol, že bola snaha u mládežníkov, ale do plota zasahuje živý plot, tak im to nešlo. 

 

7) Diskusia:  

 
Ing. Čičová sa spýtala, či boli naši kosci kosiť pri panenke Márii.  

Starostka odpovedala, že áno, boli sa prihlásiť a povedali čo presne robili a aby sme sa išli pozrieť. 

Ing. Čičová v školskom areáli sa vypilovali stromy, je tam tabuľa pri bytovke, drží len na kúsku. 
Nahlásila to na Katke Zaťkovej.  

Ďalej sa spýtala, kto kosí trávu pri parkovisku v ZŠ, tam kde bola socha sv.Antonka. 

Starostka odpovedala, že o tom hovorila s pani riaditeľkou, že to čo je uzatvorené, vždy kosil pán 
Pintér až po bránu do areálu. Takže by to mal kosiť školník.  

Mgr. Černíková povedala, že to robil len preto, lebo tam robila jeho žena v škôlke. Nový školník to 
odmieta kosiť, lebo má veľa práce, aj teraz pripravuje novú triedu pre prvákov. Prebehla diskusia 
o kosení. Je to areál školy, parkujú tam aj rodičia detí zo základnej školy, aj niektoré učiteľky. 
Starostka zhodnotila, že tu nikto neurobí nič automaticky.  

Poslanci sa pridali, že škôlka nemá kapacity na kosenie, nemá vlastného školníka, tak by to logicky 
mala kosiť škola.  

Mgr. Černíková zopakovala, že to školník odmieta, lebo tú časť areálu škola vôbec nevyužíva.  
On bude kosiť, len to čo sa využíva a je oplotené. V areáli školy je veľmi veľa kosenia. 
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Starostka povedala, že teraz by sme to mali asi oplotiť, aby tam mohli chodiť len rodičia z materskej 
školy a zakáže sa prechod do základnej školy, keď hovoria, že to nikto zo školy nevyužíva. 

Ing. Čičová sa spýtala, kto kosí tréningové ihrisko.  

Starostka odpovedala, že pán Pagáč od nás ho kosí, to školník vôbec nerieši. 

Prebehla diskusia k téme, že tak potom tam moc priestoru na kosenie nezostáva. 

Ing. Čičová sa spýtala, či máme kronikára, lebo počula, že nie. 

Starostka uviedla, že je to pravda, pani Sklenková ukončila svoju prácu kronikárky k 1.3.2020, teraz 
hľadáme nového kronikára.  

Ing. Čičová povedala, že možno by mala jeden tip, ale sa s ním musí porozprávať.  

Starostka doplnila, že pani Sklenková mala obecný notebook na prácu kronikárky a teraz žiada o jeho 
odkúpenie za zostatkovú hodnotu. Bude si na to dávať žiadosť. Počítač má asi 8 rokov. 

Prebehla diskusia k téme.  

Ing. Čičová a pán Kurek sa spýtali, či sú v poriadku úzke uličky na krakovskej ulici. Či je možné,  
že takáto ulička je hneď vedľa domu. 

Prebehla diskusia k téme. Ak stojí dom a potom ide urobiť prístupovú cestu, tak taká môže byť 
akákoľvek.  

Starostka sa spýtala, či má ešte niekto niečo do diskusie. 

Nikto nemal už žiadne pripomienky.  

 

8) Záver:  

Starostka poďakovala prítomným za účasť, popriala všetkým veľa zdravia a ukončila 14. riadne 
zasadnutie OZ v Ivanke pri Nitre.  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19:55 hod.  

 

V Ivanke pri Nitre, 07.05.2020      Ing. Jana Maršálková 

     starostka obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

Stanislav Kurek   ................................................. 

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


