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ZÁPISNICA 
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  
dňa 24. júna 2020, o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

 
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania: 

zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ing. Jana Maršálková, 
ktorá privítala prítomných poslancov ako aj občanov obce. Prečítala program 
rokovania a navrhla doplniť do programu rokovania ako bod č.4 „Vytvorenie nového 
peňažného fondu – Fond obnovy obce Ivanka pri Nitre“ 
Ako dôvod uviedla – nakoľko rozpočtový hospodársky výsledok sa bude rozdeľovať 
do fondov, mali by sme okrem rezervného fondu zriadiť aj fond obnovy obce,  
kde budú uložené finančné prostriedky na obnovu ulíc, chodníkov, budov – na určitý 
účel. 
Poslanci nemali k programu rokovania žiadne ďalšie návrhy a pripomienky a prijali 

nasledovné uznesenie: 

 
Uznesenie č. 12/15/2020 – OZ 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
• schvaľuje: 
program 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
s navrhnutou zmenou doplniť ako bod č.4 – Vytvorenie peňažného fondu s názvom: 
„Fond obnovy Obce Ivanka pri Nitre“. 
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 

 

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 

 
2. Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice 

a určenie zapisovateľa: 
Starostka obce  navrhla poslancov do návrhovej komisie a ako overovateľov zápisnice. 
 
Poslanci nemali námietky a prijali nasledovné uznesenie: 

 
Uznesenie č.13/15/2020-OZ 
 Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
 a) schvaľuje: 
          návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Zelenaj PhD. a Mgr.AlenaČerníková 
      overovateľov zápisnice  v zložení: Ing. Alena Čičová a Stanislav Kurek 
 b) berie na vedomie: 
  menovanie zapisovateľa rokovania: Gabriela Piktorová 
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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 

  
3. Informácie starostky obce: 

• oslavy MDD sa v tomto roku neuskutočnili z dôvodu Koronavírusu.  
Aj napriek tomu sme odovzdali deťom MŠ a ZŠ aspoň malé darčeky  
v podobe sladkosti. 

•  Do 30.06. môžeme organizovať už akcie v počte 500 ľudí a od 01.07. to už 
bude do 1000 ľudí. 

• Dňa 27.06.2020 sa uskutoční 19. ročník turnaja v malom futbale o pohár 
starostky obce. Starostka obce pochválila futbalistov, ktorí dali do poriadku 
exteriér futbalového ihriska, opravila sa tribúna, namontovali sa nové sedačky, 
ktoré sme dostali do daru z FC, vymaľovala sa budova TJ a vymenila sa 
podlaha 

• Vydanie ďalšieho čísla časopisu „Ivanske zvesti“ za prvý polrok 2020 by mali 
vyjsť niekedy v lete 

• 25.07.2020 sa uskutoční ďalší ročník súťaže vo varení gulášu „Naj guláš 
2020“ 
V rámci programu by mal p.Hajden, ktorý nám už robil akciu Mikuláša 
pripraviť v parku v tento deň „Lietajúce divadlo“ a už by malo byť pripravené 
aj nové detské ihrisko, na ktoré sme dostali peniaze z nadácie SPP 

•  07.08.2020  to je v piatok by sa mala v miestnom parku uskutočniť kultúrna 
akcia „Old disko párty“. Oslovil nás Julo Viršík, ktorý navrhol, že si celú akciu 
pod názvom Minifest budú robiť sami vo vlastnej réžii. Zabezpečia si 
občerstvenie, strážnu službu, aparatúru a kompletne celý program. Vystúpiť by 
mali skupina „Smola a hrušky“ a „Kali“ a potom by mala byť diskotéka. 
Vstupné bude pravdepodobne 10,00€. Zabezpečia si aj plagáty. 

• Keďže v tomto roku sme nemali oslavy Medzinárodného dňa detí, chceli by 
sme to vynahradiť akciou v spolupráci s kultúrnou komisiou niekedy koncom 
leta ako Rozlúčka s prázdninami alebo Hurá do školy. Určite by sa deti 
potešili. 

• Plánujeme brigádu na cintoríne,  kde pán Fúskapilčík z našej obce sa ponúkol, 
že to bude bezodplatne a v spolupráci s našimi hasičmi, ktorí musia ustriehnuť 
aj dopravu na hlavnej ceste vypíli všetky staré tuje a opíli staré konáre na 
stromoch, nakoľko už ohrozujú okolité hroby. Žiaľ doteraz bolo nepriaznivé 
počasie neustále pršalo ale táto akcia je veľmi dôležitá a určite sa v krátkej 
dobe uskutoční. 

• Brigáda sa uskutočnila aj počas pandémie koronavírusu aj v parku, ktorej sme 
sa zúčastnili my – pracovníci obecného úradu, kde sme kosili a čistili park  
od opílených haluzí, ktorých tam bolo za dve vlečky 

• Na dolnom cintoríne v Luku sa bude šmirgľovať plot a v spolupráci s Jednotou 
dôchodcov by sa mal natierať 
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• Oslovila nás firma, ktorá sa zaoberá výstavbou kolumbárií nám ponúkla, že by 
jedno také kolumbárium vedeli urobiť aj na hornom cintoríne v Ivanke pri 
dome smútku. Urobia tam cestičku, osadia lavičky. Obec nebude mať žiadne 
náklady. Po dohode s pánom farárom by mala byť zmluva uzatvorené medzi 
nimi a cirkvou. V budúcnosti plánujeme aj rekonštrukciu domu smútku – 
možno že sa to bude dať zrealizovať cez nejaký projekt. 

• Ing. Čičová Alena – plot na cintoríne je už v rozpadnutom stave. 
Jednotlivé časti sú hrdzavé. Nebolo by dobré, keby si rodiny dali do 
prenájmu jednotlivé časti plota – napríklad tri bloky, lebo ten plot je 
enormne dlhý. Farbu by uhradila obec.  

• Mgr. Horníková Marta – na cintoríne máme predsa správcu, ktorý by sa 
o to mohol postarať. 

• Starostka obce informovala, že pán Domian – správca cintorína končí 
k 30.06.2020, v súčasnej dobe nemáme žiadneho správcu a preto by som 
chcela poprosiť aj poslancov, keby vedeli o nejakom šikovnom občanovi, 
ktorý by bol ochotný robiť túto prácu (samozrejme musí vedieť kosiť) 
budem rada, keď nám pomôžete. Kúpili sme novú vyžínačku ale žiaľ 
máme len troch koscov p.Révaya, p.Čiču, ktorý je teraz už dlhšie na PN 
a p.Stojku, ktorý si musí u nás odpracovať trest ako poverenie zo súdu. 
Traja ľudia nie je možné aby kosili a spravovali celú obec. Pracovníci na 
verejnoprospešné práce už nepracujú od 12.03.2020 a úrad práce nám 
ešte nezaslal prípis, že by už mohli nastúpiť do práce.  Takže zatiaľ 
máme len troch ľudí. 

• p.Kurek Stanislav – areál školy bude kosiť školník? 
• Starostka obce – áno dohodli sme sa s p. riaditeľkou ZŠ - areál základnej 

školy bude kosiť školník a areál materskej školy zostáva v správe obce. 
• Starostka obce ďalej informovala o pripravovaných projektoch:  
• Posledné roky sa v obci uskutočnil,a tzv. Obecná zabíjačka, ktorá má veľmi dobré 

ohlasy. Preto pripravujeme projekt s cezhraničnou spoluprácjou s Maďarsom pod 
názvom „Tradičná zabíjačka“. Maďarská strana prejavila značný záujme a čkáme,  
že dostaneme nejakú finančnú podporu na tento projekt. 

• Pripravujeme aj projekt cez podpredsedu vlády SR pod názvom „Jedlý park“. Projekt 
je zameraný na COVID19.  Jeho podstatou je v miestnom parku dosadenie jedných 
drevín a kríkov, ako je egreš, ríbezle, jahody, josta, rôzne liečivé bylinky. V projekte 
sa plánuje skĺbenie zdravej stravy so športom, tak je tam naplánované aj workoutové 
ihrisko, čo súvisí  so športom a zdravím občanov. 

• Starostka obce informovala o množstve žiadostí o prijatie detí do materskej školy.  
K téme sa vyjadrila riaditeľka MŠ Mgr.Sýkorová Martina, ktorá informovala 
poslancov, že v súčasnosti má 53 žiadostí o prijatie do škôlky a prijať môže len 19 
detí. Ešte aj v priebehu roka sa dohlasujú ďalšie deti. V obci pribúdajú mladé rodiny 
a súčasná kapacita žiaľ nie je postačujúca. Riešením by bolo rozšírenie materskej 
škôlky aspoň o jednu triedu. Predložila starostke obce položkový rozpočet na 
rozšírenie škôlky, pričom budova musí mať priemer cca 200m2.  Musí tam byť šatňa, 
jedáleň, sociálne zariadenie, chodby, WC pre 4 deti a iné.  Chýba tam aj nejaký sklad 
na náradie. Požiadala poslancov o pomoc a spoluprácu. Budova by mala byť 
umiestnená pri starej škôlke, nakoľko to musí byť nová budova. Staré priestory by 
kapacitne nestačili.  
Ďalej informovala, že tie deti, ktoré prijímala musia mať trvalý pobyt v obci Ivanka 
pri Nitre, čo si aj rodičia vybavili. 
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• Ing. Zelenaj Anton, PhD – vyjadril sa k téme, že s touto situáciou bude nutné 
niečo urobiť – ako príklad uviedol, že niektoré obce riešia túto situáciu aj tzv. 
„Kontajnermi“, ktoré spĺňajú všetky hygienické normy a je to certifikované. 
Možno sa to bude dať urobiť aj cez projekt. 

• Starostka obce uviedla, že bude zverejnená výzva na rozšírenie materských 
škôl prípadne jaslí. Ak chceme ísť do nejakej výzvy, musí sa dať vypracovať 
projekt, ktorý obec bude stáť zhruba 6.000,00€. Žiaľ v poslednom období nám 
štát kvôli pandémii skrátil podielové dane a to dosť radikálne, takže je problém 
relevantne rozdeliť finančné prostriedky rozpočtu obce. Môžeme predbežne 
urobiť nejaký prieskum trhu. 

• Starostka obce vyzvala občana p.EduardaBagina, aby nemusel čakať  
do diskusie do konca zasadnutia, aby predniesol svoju žiadosť. Informovala,  
že má veľmi veľa žiadostí a telefonátov od občanov obce, kedy sa budú 
opravovať ulice, lebo povedzme si to otvorene, takmer všetky ulice  
by potrebovali rekonštrukciu. Dôležité sú hlavne ulice Nosákova, Na 
štrkovisko, Krakovská – krátka,ulica Luk aj Gergelova ulica.... 
V roku 2019 sa opravili dve ulice, ktoré boli ešte restom z minulého obdobia, 
kedy sa ich oprava schválila už v roku 2015 a až minulý rok sa nám ich 
podarilo opraviť. Zvolili sme si poradie ulíc ako sa budú opravovať. Najprv  
to bola Myrtina - krátka, Krakovská ulica, krátka Urbárska ulica a ulica Luk. 

• p.Bagin Eduard – celý život žije na ulici Luk, ktorá je vo veľmi zlom 
technickom stave. Už veľa krát sa písali žiadosti, bola podaná petícia, pýtali 
sme sa telefonicky aj osobne, kedy sa bude táto ulica opravovať. V minulom 
roku sa opravili dve ulice. Postupuje sa veľmi pomaly. Ulica Luk bola robená 
v roku 1959 a odvtedy sa na nej nerobili žiadne úpravy. Už 15 rokov nám 
vedenie obce sľubuje opravu tejto cesty.  Treba sa prísť pozrieť v akom 
dezolátnom stave je tá cesta a treba to prehodnotiť 
Zároveň upozornil, že na konci ulice sa robí skládka odpadu, ktorá sa neustále 
zväčšuje a nevyvážajú to tam len občania ale aj rôzne firmy. 

• Ing. Čičová Alena – je to veľmi nákladná investícia, treba dať vypracovať  
aj nový projekt a bude tam potrebné urobiť aj obrubníky 

• Starostka obce navrhla, že keď sa dokončí rekonštrukcia zdravotného 
strediska, mohli by sme aspoň nejakú časť potiahnuť, pokiaľ budeme mať 
ušetrené nejaké peniažky. 
Chcela by som upozorniť, že ak sme aj dostali nejaké finančné prostriedky zo 
štátu, všetko sú to dotácie účelové, takže napríklad aj dotácia na rekonštrukciu 
zdravotného strediska bola vyslovene účelová dotácia a nemôže sa použiť na 
iný zámer. 

• Ing. Zelenaj Anton PhD. – môžeme Vám sľúbiť, že obecné zastupiteľstvo ešte 
raz prehodnotí poradie rekonštrukcie ulíc a môžeme prípadne prvú ulicu 
opraviť ulica Luk. A čo sa týka skládky, obec nemôže zasahovať a investovať  
do cudzieho pozemku, ten pozemok má viac ako 274 vlastníkov a kúsok 
vlastní štát, takže obec nemôže brať z toho dotácie ani z eurofondov  
na likvidáciu skládok. 

• Pán Bagin Eduard – a ako to robia iné obce, keď si môžu dovoliť opravovať 
ulice? 

• Starostka obce – určite tie obce nedoplácajú také obrovské finančné 
prostriedky za likvidáciu odpadu, zároveň naša obec platí každý rok 
90.000,00€ na mestskú hromadnú dopravu. Okolité obce nemajú takéto 
náklady a môžu si dať za tie peniaze urobiť nové ulice. 



5 

 

• p. Balážová Mária – musíme si uvedomiť, že aj občania, ktorí sa chcú do obce 
prisťahovať, zaujímajú sa o to, či je tu obchod, zdravotné stredisko, škola ale 
zaujíma ich aj aké cesty sú v obci a aký prístup budú mať k svojmu pozemku. 
Napríklad v obci Jelenec starosta obce dal vybudovať a opraviť cesty, je 
pravda že neinvestuje do žiadnych kultúrnych akcií a podujatí, rekonštrukcie 
futbalového štadióna 

• Ing. Zelenaj, PhD. – pravdou je aj to, že Obec Jelenec získala veľké finančné 
zdroje z eurofondov, projekty išli cez Maďarskú koalíciu. 

• Starostka obce - ak aj obec ide do nejakého projektu, nie je zaručené že práve 
naša obec bude vybratá a dostane tie finančné prostriedky a potom celý projekt 
bol v podstate zbytočný. A čo sa týka hlavných kritérií atraktivity obcí, tak 
hlavným kritériom je v prvom rade dostupnosť k mestu a preto  
sú najlukratívnejšími obcami Ivanka, Štitáre, Branč a tie obce, ktoré majú 
MHD. 

• Ing. Zábojník Stanislav - nemohla by sa tá ulica zatiaľ priebežne opraviť tak, 
že by sa zasypali jednotlivé jamy na ulici nejakým štrkom alebo drťou, lebo 
predsa len na ulici Luk je viac domov ako na ulici Na štrkovisko a keď sa to 
dalo tam, prečo by sme to nemohli vykryť takýmto spôsobom aj na tejto ulici. 
Napríklad aj ulica Gergelova, keď sa tam frézovala cesta, občania si urobili 
brigádu a urobilo sa to. 

• starostka obce - Takýmto spôsobom sa urobila ulica Na štrkovisko a teraz je 
tam katastrofálna situácia. Stačí ak tam raz naprší, stále tam vyteká voda, 
zaplavuje tam záhrady a neustále tam musí pán Holka  vyťahovať vodu. Tú drť 
sme dostali zadarmo a bolo nevyhnutné urobiť aspoň takéto opatrenia. 

• Ing. Anton Zelenaj, PhD. - prvoradá bola práve táto cesta, lebo tam by tých 
občanov zaplavilo. A tá drť a zasypanie jám, hneď po prvom daždi  
sa to vyplaví a je to úplne zbytočné. A  v druhom rade, keď sa povie, že by  
sa to malo urobiť, musíme si povedať aj s kým, s čím a ako.... 

• starostka obce - na margo brigády, robili sme aj v minulom roku dve brigády  
• a koľko občanov nám prišlo pomôcť. Občania ak majú nejaký problém utekajú 

sa hneď sťažovať na obecný úrad. Občan príde, že neuhradí dane, lebo mu 
nehrá na ulici miestny rozhlas. Na Novozámockej ulici sú vysielače zanesené 
vtáčimi hniezdami. To treba vymeniť, namontovať nové vysielače, čo tiež 
bude stáť obec nemalé finančné prostriedky. Takmer každý deň buď príde 
občan alebo zavolá a má nejakú novú sťažnosť alebo žiadosť. Ale žiaľ 
všetkým vyhovieť to sa jednoducho nedá. A čo sa týka napríklad obnovy 
ihriska alebo parku, je tu veľmi veľa mladých rodín, chodia tam a je to naša 
vizitka v akom stave to je. Je to náš majetok.  

• Mgr.AlenaČerníková – brána na futbalovom ihrisku je neustále otvorená  
a do areálu školy chodia mladí ľudia, a robia tam strašný neporiadok, všetky 
skalky, bylinky a kvety, ktorí tam boli nasadené sú zničené a rozkopané. 

• Starostka obce – musíme upozorniť správcu futbalového ihriska pána Pagáča, 
aby to zatváral. 

 
4.  Návrh na schválenie Fondu obnovy obce Ivanka pri Nitre 

• Starostka obce - poslanci sa dohodli na názve vytvorenia peňažného Fondu obnovy 
obce a prijali nasledovné uznesenie: 

 
Uznesenie č. 14/15/2020 – OZ  
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
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schvaľuje: 
vytvorenie peňažného fondu pod názvom „Fond obnovy obce Ivanka pri Nitre“ 
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 

 
 

5.  Návrh záverečného účtu za rok 2019: 
Záverečný účet bol podľa zákona 08.06. zverejnený. Doplnila som tam hodnotiacu správu 
programového rozpočtu, kde bol určený cieľ, zámer....  

Nedostala som žiadne pripomienky k návrhu, poslanec Ing. Zaťko mal niektoré drobné 
pripomienky, ktoré sme tam zapracovali a opravili.  

• Ing. Čičová Alena - vyjadrila sa k správe finančnej komisie, ktorá urobila nejaké 
"kozmetické úpravy", ale materiál bol kompletne a veľmi výborne vypracovaný  
a neboli tam žiadne podstatné chyby. 

• starostka obce - informovala poslancov ako bol vypočítaný výsledok hospodárenia. 
Musia sa nasčítať bežné a kapitálové príjmy, odpočítali sa bežné a kapitálové 
výdavky, dostali ste výsledok hospodárenia 115. 546,18€. Podrobne je to rozpísané 
aj v návrhu na uznesenie. tomuto som celému nerozumela, ale ja si myslím, že to 
takto stačí. 

 Preto sme vytvorili nový fond obnovy obce, na ktorý bude zriadený nový účet a budú 
tieto prostriedky účelovo viazané len na obnovu .  
Takže 10.000,00€ bude určených do rezervného fondu a 40.928,50€  bude použitých 
do novovytvoreného Fondu obnovy obce. 

• Ing. Zelenaj Anton PhD a Ing.Čičová Alena - pochválili dokonalé vypracovanie  
a grafiku záverečného účtu obce. 

• Ing. Zábojník Stanislav - o použití týchto finančných prostriedkov rozhoduje OZ? 
• starostka obce- peniaze budú uložené na účte obce a len obecné zastupiteľstvo má 

právo rozhodnúť na aký účel budú finančné prostriedky použité. 
Poslanci nemali k záverečnému účtu obce žiadne pripomienky ani návrhy a prijali 

nasledovné uznesenie: 

 
Uznesenie č. 15/15/2020 – OZ  
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre  

a) berie na vedomie 
stanovisko finančnej komisie a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného 
účtu obce Ivanka pri Nitre za rok 2019. 

b) prerokovalo Záverečný účet obce Ivanka pri Nitre za rok 2019 a celoročné 
hospodárenie v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, s výsledkom rozpočtového hospodárenia: 
Výsledok rozpočtového hospodárenia – prebytok v sume 115 546,18 €.  je zistený 
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Vylúčené nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky 
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 18 596,17 €, ktoré  
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je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods.  
4 a 5 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po 
zohľadnení schodku finančných operácií vo výške 46 021,51 €, prebytok rozpočtu 
Obce Ivanka pri Nitre predstavuje zostatok finančných prostriedkov za rok 2019 
v sume  50 928,50 € 
Prebytok rozpočtu v sume 10 000,00 €  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme 
použiť na tvorbu rezervného fondu. 
Prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 40 928,50 € zistený podľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu novovytvoreného Fondu obnovy 
obce Ivanka pri Nitre, ktorého finančné prostriedky budú použité na obnovu obce. 

c) schvaľuje s výrokom 
„Celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad“  

d) schvaľuje 
prevod do Rezervného fondu obce Ivanka pri Nitre 10 000,00 € 
prevod do Fondu obnovy obce Ivanka pri Nitre 40 928,50 € 

e) berie na vedomie 
Hodnotene plnenia programov Obce Ivanka pri Nitre za rok 2019 v súlade s § 16 ods. 
5 písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov.  

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 

 
6. Kontrola plnenia uznesení za 1. polrok 2020: 
Správa o plnení uznesení mali poslanci k dispozícii v materiáloch. Hlavný kontrolór uviedol, 
že sa jednalo o dve uznesenia - (vyvesenie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska,   
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie, poslanci zobrali správu na vedomie. 

 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020: 
Hlavný kontrolór obce informoval o kontrole, ktorá bude vykonaná v najbližšom období. 
Jedná sa o tzv. antibyrokratický zákon, čo v praxi znamená, že občan už nie je povinný 
predkladať pracovníkovi úradu napríklad list vlastníctva a iné doklady, ktoré si môžu 
pracovníci vyhľadať na z informačných systémov verejnej správy na stránkach  
ako je napríklad "Oversi.sk". Bude kontrolované dodržiavanie tohto zákona a odbúranie 
byrokracie voči občanom. 
Poslanci OZ nemali k plánu kontrolnej činnosti žiadne pripomienky a prijali nasledovné 

uznesenie: 

 
Uznesenie č. 16/15/2020 – OZ  
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
schvaľuje 
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Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 2.polrok 2020 
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 

 
8. Správa z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce: 

Poslanci dostali správu z kontroly hlavného kontrolóra obce v materiáloch OZ a nemali 
voči nej žiadne námietky. Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté a správu zobrali 

poslanci na vedomie. 

 
9. Rôzne: 

• Starostka obce informovala poslancov o zmluve ohľadne mestskej hromadnej 
dopravy, do ktorej nás prvý krát zapojilo Mesto Nitra. Týka sa to obcí Ivanka  
pri Nitre, Branč, Hrnčiarovce, Štitáre a Lužianky. V decembri 2021 končí zmluva  
so spoločnosťou Arriva Nitra a.s. a už nie je možné v zmysle smernice európskej únie 
zmluvu predlžovať. Musí byť nové verejné obstarávanie a musia tam byť zapojené 
obce, ktoré sa podieľajú na krytí nákladov spojených s prepravou.  

 Zmluvu mali poslanci k dispozícii na preštudovanie. Návrh na uznesenie poslala 
 právnička Mesta Nitra Mgr. Hodálová. 

Požiadala, aby bol návrh grafikónu prepravy MHD zaslaný aj na obce  
k pripomienkovaniu. Zmluva bude platiť až od 01.01.2022. 

 Poslanci nemali žiadne námietky a prijali nasledovné uznesenie: 

 
Uznesenie č. 17/15/2020 – OZ  
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

  a)   prerokovalo 
zámer uskutočnenia príležitostného spoločného verejného obstarávania 
na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia Obce Ivanka pri Nitre mestskou 
autobusovou dopravou v meste Nitra od 01.01.2022 

 b)   schvaľuje 
 pristúpenie Obce Ivanka pri Nitre k zmluvnému záväzku uskutočnenia 
 príležitostného spoločného  verejného obstarávania nadlimitnej zákazky  
na poskytnutie služby  "Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej 

 autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste  Nitra a priľahlých 
 obciach", ktoré bude ako verejný  obstarávateľ riadiť Mesto Nitra a ktorého 
 výsledky budú záväzné aj pre Obec Ivanka pri Nitre za týchto podmienok: 
- výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie samostatnej zmluvy medzi          
dopravcom a Obcou Ivanka pri Nitre 
- Mesto Nitra bezodplatne v mene a na účet Obce Ivanka pri Nitre komplexne 
zabezpečí proces verejného obstarávania predmetnej služby 
-  podieľania sa Obce Ivanka pri Nitre na prípadných platobných povinnostiach 
verejného  obstarávateľa vzniknutých v procese verejného obstarávania (pokuty, 
kaucie), a to v pomere zodpovedajúcom ročnému objemu zákazky v km 
realizovanej na území Obce Ivanka pri Nitre k celkovému ročnému objemu zákazky  
v km realizovanej na území všetkých účastníkov spoločného verejného obstarávania.  
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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 

  
• Starostka obce ďalej informovala poslancov o Mandátnej zmluve pre projekt 

"Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre." 
Z tohto projektu nám vyplývajú úkony, ktoré budú trvať po dobu 5 rokov. Sú tam 
zahrnuté rôzne monitorovacie správy, žiadosti o platbu - ŽOP-ky, úpravy projektu, 
tabuľky, prehľady a určite sa budú prijímať aj rôzne dodatky. Jeden dodatok už prišiel. 
Návrh zmluvy dostali poslanci v materiáloch s tým, že sa jedná o sumu 19.500,00€ 

ale samozrejme rozloženú na etapy. Je to veľmi drahé, projektanti  
len za  vypracovanie ŽOP-ky zoberú až 5.000,00€. 

 Pripomienky neboli žiadne a poslanci prijali nasledovné uznesenie: 

 
Uznesenie č. 18/15/2020 – OZ  
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
 

  a)   prerokovalo 
 zabezpečenie externého manažmentu pre projekt „Modernizácia a rozšírenie centra 

integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre“.  
 
 b)  schvaľuje 
 Mandátnu zmluvu, ktorej predmetom je zabezpečenie externého manažmentu pre 
 projekt „Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci 
 Ivanka pri Nitre“. Mandatár sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje 
 zabezpečiť pre Mandanta externý manažment, najmä nasledovné činnosti: 

 - Riadenie vecnej realizácie projektu 
 -  Riadenie finančnej realizácie projektu 
 -  Zabezpečenie publicity projektu 

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 

 
• Schválenie rámcovej zmluvy a rozpočtového opatrenia.  

Starostka obce poďakovala poslancom za spoluprácu. Informovala poslancov  
o problémoch a starostiach s presťahovaním lekárov zo zdravotného strediska  
do prenajatých kontajnerov a do budovy kultúrneho domu.  

 

Po krátkej diskusii k danému bodu prijali poslanci nasledovné dve uznesenia: 

 
Uznesenie č. 19/15/2020 – OZ  
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre  
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schvaľuje     
rozpočtové opatrenie č. 4 na financovanie prenájmu kontajnerov pre dočasné 
priestory zdravotného strediska v Ivanke pri Nitre: 
- presun rozpočtových výdavkov na položku637004, kód programu 007.01kód zdroja 
41 v sume 9 500,00 eur z položiek: 
-  637005, kód programu 001.01 kód zdroja 41 v sume 4 000,00 eur, 
-  637005, kód programu 001.01 kód zdroja 41 v sume 2 000,00 eur, 
-  632001, kód programu 005.01 kód zdroja 41 v sume 3 500,00 eur, 

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. 20/15/2020 – OZ  
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

  a)   prerokovalo 
 prenájom kontajnerov pre náhradné priestory zdravotného strediska v Ivanke pri Nitre 
 b)   schvaľuje 

 Rámcovú zmluvu o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí NZ č.029-2091065 
–  prenájom obytných, skladových a sanitárnych kontajnerov s firmou KOMA 
SLOVAKIA  s.r.o. 

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 

 
 

• Starostka obce informovala , že dnes nám pán Jankulár zo spoločnosti ARRIVA Nitra 
a.s. doručil vyúčtovanie všetkých nákladov. Predložila poslancom návrh dodatku č.13 
k Zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa 06.06.2007. S tým obec nemôže 
urobiť nič, iba túto zmluvu schváliť v takomto znení. 

Po krátkej diskusii prijali poslanci nasledovné uznesenie: 

 
Uznesenie č. 21/15/2020 – OZ  
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre  

  a)   prerokovalo 
 predložené vyúčtovanie náhrady straty  za rok 2019 v zmysle uzatvorenej zmluvy 

o výkone vo verejnom záujme vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení 
jej dodatkov. 

 b)    schvaľuje 
dodatok č. 13 k Zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa 06.06.2007 v znení 
dodatkov č. 1-12 MHD vykonávanej autobusmi s dopravcom ARRIVA  NITRA a.s. 
Nitra. 
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• 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 

 

• Starostka ďalej informovala poslancov, že ju oslovila pani Kolenčíková s novým 
projektom, ktorý sa bude volať "Nitra z neba". Jedná sa o unikátnu knihu, bude tam  
z vtáčej perspektívy urobená snímka obce z neba, s tým že článok o obci a fotografia 
obce v knihe budú buď na celú stranu a k tomu dostaneme 70 ks kníh zdarma a bude 
to stáť 1.090,00€ alebo dostaneme 35 ks kníh zdarma, bude to na polovičnej strane  
a cena bude 525,00€. Starostka obce venovala poslancom knihu pod názvom "Dolná 
Nitra", kde tiež je jedna stránka venovaná obci Ivanka pri Nitre. Je na poslancoch aby 
zvážili, či sa zapojíme aj do tohto projektu. 

 Poslanci prediskutovali jednotlivé návrhy, skonštatovali, že tieto knihy by sa dali 
 používať aj na reprezentáciu obce pre rôzne návštevy. Bude tam viac ako sto 
 fotografií a bude to vydané v dvoch jazykoch. 
 Poslanci po krátkej diskusii prijali nasledovné uznesenie:  

 
Uznesenie č. 22/15/2020 – OZ  
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
schvaľuje  
uverejnenie prezentačnej plochy obce Ivanka pri Nitre s veľkosťou 24 x 16,5 cm 
v unikátnej knihe „Nitra a okolie z neba“ vo výške 1.050,00 € bez DPH. 
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 

 
• Návrh Ing. Aleny Čičovej - doplniť do finančnej komisie nového člena, nakoľko nie 

všetci členovia finančnej komisie sa zúčastňujú zasadnutí finančnej komisie a preto  
by bolo dobré doplniť ešte jedného člena. Ing. Čičová navrhla Mgr. Zuzanu 
Felberovú, ktorá v tejto komisii pracovala už aj v minulom období. 
Prijaté uznesenie: 

 
Uznesenie č. 23/15/2020 – OZ  
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
schvaľuje 
doplnenie člena – Mgr. Zuzany Felberovej do finančnej komisie OZ v Ivanke pri Nitre 

 

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 
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10. Diskusia: 
• Starostka obce ďalej informovala, že v areáli školy máme zložených 250 ton drte 

určenej na krátku Urbársku ulicu. Dostali sme cenovú ponuku na sumu cca 
10.000,00€. Konopárenská ulica mala tiež stáť zhruba tak isto, ale na Konopárenskej 
ulici sa museli robiť žľaby a obrubníky. Tá Urbárska ulica je asfaltová. 

p. Stanislav Kurek –Chcel by som upozorniť na rozdiel v kvalite a životnosti pri 
použití klasického asfaltu (Hornocintorínska) a vyfrézovanej asfaltovej drte 
(Konopárenská), pričom cenovo tam nie je veľký rozdiel. 

• starostka obce - oslovili ma občania z Konopárenskej ulice, či by sa tam nedali urobiť 
spomaľovače na cestu, lebo autá tam jazdia rýchlo a je to predsa len obytná časť husto 
osídlená. 

• Mgr. Horníková Marta - na Konopárenskej ulici je nejaká veľká jama.... 
• starostka obce - jedná sa o vodárenskú šachtu. Oslovili sme aj Západoslovenskú 

vodárenskú spoločnosť, je to v kompetencii vodární. Mal by sa tam dať poklop, tak 
zisťujeme koľko by to stálo.  

            V rozpočte máme 30.000,00€ na opravu ulíc, uvidíme aká bude na jeseň situácia  
že by sme čerpali aj z Fondu obnovy obce, že by sme riešili ulicu Luk, lebo  
na krátku Urbársku cestu už máme v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. Že by 
sa vynechala teraz krátka ulica Myrtina a opravili by sme v prvom rade ulicu Luk. 

            Nasledovala krátka diskusia ohľadne opravy jednotlivých ulíc. (problém otočenia 
 sa na Myrtinej ulici....). 

• starostka obce - po krátkej diskusii sa starostka obce spýtala poslancov, či nepoznajú 
niekoho, kto by chcel robiť prísediaceho na súde za našu obec. 

• 19, 15 hod. odišiel Ing. Anton Zelenaj PhD. - poslanec OZ. 
• starostka obce sa poďakovala poslancom, že sa v poslednej dobe stmelili  

a za spoluprácu, že sa všetci snažia o dobrú vec, aby táto obec prosperovala. 
• Ing. Čičová Alena - pochválila, že je veľmi dobre vymyslené, že zber 

veľkoobjemových kontajnerov je len na zberovom dvore a zabránilo sa tak neporiadku 
v celej obci. Je ale vyčerpávajúce, ak na zberovom dvore má mať dozor tri dni jeden 
človek. Navrhla, že by sa aj poslanci mohli podieľať a vystriedať sa napríklad po 
dvoch hodinách na zberovom dvore počas týchto dní. Je to dva krát do roka, takže by 
sa to mohlo nejako rozdeliť. 

• starostka obce - privítala tento nápad, lebo na zberovom dvore nemajú ani sociálne 
zariadenie. Nebudeme dávať mobilné toalety teraz na cintoríny, ale dáme radšej jednu 
na zberový dvor. Teraz, počas zberu veľkoobjemového odpadu, tam boli traja 
pracovníci do večera a robili to úplne zadarmo. 
(Poslanci sa vrátili v diskusii k problému obsadenia miesta správcu cintorínov,  
 údržbára a pomocných prác v obci). Starostka ešte raz vyzvala poslancov,  
ak by o niekom vedeli, aby ho oslovili a obec by s ním uzatvorila dohodu. 

• p. Mária Balážová - spýtala sa, či obec nemá mapu ulíc, ktorá by bol k dispozícii. 
• p. Stanislav Kurek - spýtal sa, či je v poriadku, že sa vydalo územné rozhodnutie  

na rodinné domy na Mojmírovskej ulici. Našiel som na internete obce úradný oznam: 
„VEREJNÁ VYHLÁŠKA „Súbor rodinných domov A1,A2,A3,B1,B2, prípojky  
a areálové stavebné objekty““, chcem sa spýtať aká je tam situácia. 

• starostka obce - už sa to riešilo, bol tam podaný podnet ale je to v súlade s územným 
plánom obce. Stavebné povolenie ešte nie je vydané, rieši sa územné konanie, čakáme 
na vyjadrenie Okresného úradu v Nitre, lebo toto stanovisko je pre nás prvoradé. 

• Mgr. Alena Černíková - opýtala sa na rekonštrukciu sociálneho zariadenia pri jedálni  
v budove základnej školy. Sociálne zariadenie je už veľmi staré, wc aj umývadlo  
a sprcha neboli menené a šíri sa odtiaľ neskutočný zápach.  Rozpočet na opravu by bol 
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asi 2000,00€. Malo by sa to čím skôr opraviť. Už máme na to aj majstrov, ktorí by boli 
ochotní to urobiť. 

• starostka obce - áno diskutovala som na túto tému s riaditeľkou základnej školy  
a ak nám teraz nabehnú nekrátené podielové dane, budeme to určite riešiť. Zároveň 
pochválila občanov, že sa zvýšil ukazovateľ separácie odpadu. Takže tam tiež niečo 
ušetríme. Nedarí sa ale separovať na cintorínoch, občania si nedávajú pozor, nosia tam 
dokonca vrecia domového odpadu. 

p. Bakyta sa vyjadril, že nám to ako separovaný odpad nezoberú a teraz musíme platiť 
vysoké poplatky ako za komunálny odpad. A pritom sú tam až dve nádoby na bio 
odpad. 

p. Mária Balážová – spýtala sa na obytný súbor Mlyny, kde unikala voda do kanalizácie,  
ako sa to vyriešilo. 
starostka obce – vysvetlila, že už je to v poriadku. Nefungovali tam vsakovacie nádrže a voda 
unikala von. Išlo zruba o 24.000 m3. Našťastie je to už odstránené a voda tam už nevteká. 
Tým sa aj menej kazia čerpadlá, lebo to je tiež nová kapitola, kde napríklad na ulici Mateja 
Tučku sa neustále kazilo čerpadlo, ktoré bolo neustále upchaté vlhčenými utierkami. 
Našťastie sa aj občania z tejto ulice spamätali a situácia sa zlepšila. 
Napríklad, keď sa spúšťali Krásne lúky, voda ide cez čerpadlo dolu na ulicu Myrtina a potom 
sa to vracia späť. Potom sú z tej vody na ceste vymyté jamy.  
Starostka obce apelovala na poslancov a poprosila ich aby aj oni vysvetlili občanom  
ako v skutočnosti stoja problémy s kanalizáciou a ako sa ich snažíme riešiť. 
 
11. Záver: 
      Po diskusii starostka obce poďakovala poslancom za účasť a popriala im príjemné prežitie 
letných prázdnin. 
 
V Ivanke pri Nitre, dňa 01.07.2020 
 
Overovatelia zápisnice: 
 

1. Ing. Alena ČIČOVÁ  ................................................. 
 

2. p. Stanislav KUREK     ................................................. 
 

Zapisovateľ: Gabriela Piktorová 
 
 
         
       Ing. Jana Maršálková 
          starostka obce 


