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UZNESENIA 

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 
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Uznesenie č. 24/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) schvaľuje: 
program 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva bez pripomienok  

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

 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Mária Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena 

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

Horníková, Stanislav Kurek, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 
 
V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 

starostka obce 
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Uznesenie č. 25/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 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: Mgr. Marta Horníková, Mgr. Stanislav Zábojník 
b) berie na vedomie 

menovanie zapisovateľa rokovania: Mgr. Martina Pňačeková 
 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 
 
V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 

starostka obce 
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Uznesenie č. 26/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
p r e r o k o v a l o  
návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci.  
b e r i e   n a   v e d o m i e  
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci. 
s c h v a ľ u j e  

a) prijatie návratnej finančnej výpomoci na základe Uznesenia vlády Slovenskej 
republiky č. 494 z 12.8.2020 vo výške 47.701,00 €  

b) použitie návratnej finančnej výpomoci: výkon samosprávnych pôsobností  
z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb. 

p o v e r u j e  
starostku obce k podpísaniu zmluvnej dokumentácie k návratnej finančnej výpomoci. 
 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 
V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 

starostka obce 
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Uznesenie č. 27/16/2020 – OZ  
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre  
p r e r o k o v a l o  
Návrh Zmluvy o uskutočnení prác - pojednávajúcej o oprave a rekonštrukcia MK 
a parkoviska pri bytovom dome Beňadikova 1 v Ivanke pri Nitre 
s c h v a ľ u j e  
Zmluvu o uskutočnení prác s Colas Slovakia, a.s. o Rekonštrukcii MK Ivanka pri Nitre 
a parkoviska pri bytovom dome Beňadikova 1 v Ivanke pri Nitre. 

 
Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 
 
 

V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 
starostka obce 
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Uznesenie č. 28/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre  
schvaľuje 
zapojenie finančných prostriedkov Fondu obnovy obce do príjmovej časti rozpočtu obce 
Ivanka pri Nitre, ktorá bude použitá na opravu a rekonštrukciu miestnych komunikácií vo 
výške 40.000,-€. 

 
Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 
 

 

V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 
starostka obce 
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Uznesenie č. 29/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a)  berie na vedomie informáciu o žiadosti o delimitáciu pozemkov v zmysle novely zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov evidovaných na LV 2081  
vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, v k.ú. Ivanka 
pri Nitre na obec Ivanka pri Nitre. 
 
b)  súhlasí s delimitáciou pozemkov v zmysle novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov evidovaných na LV 2081 vo vlastníctve Slovenskej republiky  
v správe Slovenského pozemkového fondu, v k.ú. Ivanka pri Nitre a to pozemky: 
- parc.č. 213/100, druh: ostatná plocha, vo výmere 3658 m2 – účelová komunikácia ul. Na 
Štrkovisko 
- parc.č. 297/102, druh: orná pôda, vo výmere 257 m2 – zastavaná plocha na ktorej je tribúna 
na futbalovom ihrisku 
- parc.č. 119, druh: záhrada, vo výmere 63 m2 – chodník na Novozámockej ulici 
- parc.č. 125, druh: záhrada, vo výmere 211 m2 – chodník na Novozámockej ulici 
- parc.č. 427/201, druh: ostatná plocha, vo výmere 2209 m2 – účelová komunikácia ul. Pri 
Parku 
- parc.č. 81, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 24 m2 – chodník na 
Novozámockej ulici 
- parc.č. 80, druh: záhrada, vo výmere 20 m2 – chodník na Novozámockej ulici + časť 
verejnej zelene 
- parc.č. 79, druh: záhrada, vo výmere 152 m2 – chodník na Novozámockej ulici 
- parc.č. 32, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 15 m2 – chodník na 
Novozámockej ulici 
- parc.č. 33, druh: záhrada, vo výmere 30 m2 – chodník na Novozámockej ulici 
- parc.č. 683/300, druh: orná pôda, vo výmere 440 m2 – chodník na Vinohradskej ulici 
- parc.č. 683/200, druh: orná pôda, vo výmere 325 m2 – chodník na Vinohradskej ulici 
- parc.č. 613, druh: ostatná plocha, vo výmere 8726 m2 – účelová komunikácia ul. Ábelova 
 
c)  potvrdzuje a čestne prehlasuje, že pozemky: 
- parc.č. 213/100, druh: ostatná plocha, vo výmere 3658 m2 – účelová komunikácia ul. Na 
Štrkovisko 
- parc.č. 297/102, druh: orná pôda, vo výmere 257 m2 – zastavaná plocha na ktorej je tribúna 
na futbalovom ihrisku 
- parc.č. 119, druh: záhrada, vo výmere 63 m2 – chodník na Novozámockej ulici 
- parc.č. 125, druh: záhrada, vo výmere 211 m2 – chodník na Novozámockej ulici 
- parc.č. 427/201, druh: ostatná plocha, vo výmere 2209 m2 – účelová komunikácia ul. Pri 
Parku 
- parc.č. 81, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 24 m2 – chodník na 
Novozámockej ulici 
- parc.č. 80, druh: záhrada, vo výmere 20 m2 – chodník na Novozámockej ulici + časť 
verejnej zelene 
- parc.č. 79, druh: záhrada, vo výmere 152 m2 – chodník na Novozámockej ulici 
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- parc.č. 32, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 15 m2 – chodník na 
Novozámockej ulici 
- parc.č. 33, druh: záhrada, vo výmere 30 m2 – chodník na Novozámockej ulici 
- parc.č. 683/300, druh: orná pôda, vo výmere 440 m2 – chodník na Vinohradskej ulici 
- parc.č. 683/200, druh: orná pôda, vo výmere 325 m2 – chodník na Vinohradskej ulici 
- parc.č. 613, druh: ostatná plocha, vo výmere 8726 m2 – účelová komunikácia ul. Ábelova 
 
vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového fondu sú využívané ako verejné 
priestranstvo a ako účelová komunikácia. Komunikácie a stavba boli vybudované pred rokom 
1970 a Obec Ivanka pri Nitre zabezpečuje starostlivosť a údržbu týchto stavieb a komunikácií. 
 
Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 
starostka obce 
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Uznesenie č. 30/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a)  berie na vedomie informáciu o žiadosti o delimitáciu pozemkov v zmysle novely zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov evidovaných na LV 2081  
vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, v k.ú. Ivanka 
pri Nitre na obec Ivanka pri Nitre. 
b) poveruje starostku obce požiadať Slovenský pozemkový fond o bezplatný prevod 
pozemkov: 
- parc.č. 736/4, druh: trvalý trávnatý porast, vo výmere 3853 m2 – plánovaná výstavba 
verejnoprospešných budov – koniec ul. Myrtina 
- parc.č. 734/302, druh: orná pôda, vo výmere 410 m2 – plánovaná výstavba 
verejnoprospešných budov – koniec ul. Myrtina 
- parc.č. 687 (1360), druh: orná pôda, vo výmere 2673 m2 – plánovaná výstavba 
verejnoprospešných budov – ul. Vinohradská 
 
Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 
starostka obce 
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Uznesenie č. 31/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
a) prerokovalo 

návrh na pridelenie nájomného bytu v bytovom dome na Beňadikovej 1 v Ivanke pri 
Nitre 

b) schvaľuje  
pridelenie nájomného bytu č. 19 v bytovom dome na Beňadikovej ulici č. 1 v Ivanke 
pri Nitre pánovi Jaroslavovi Vaškovi a Žanete Vaškovej na obdobie od 01.05.2020  
do 30.04.2021. 

 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

 

V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 
starostka obce 
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Uznesenie č. 32/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

prerokovalo 
návrh prísediacich na Okresnom súde v Nitre. 
 

v o l í 
prísediacich Okresného súdu v Nitre z radov občanov obce Ivanka pri Nitre: Ing. Eva 
Magdinová a Mgr. Dagmar Szabóová. 
 

Hlasovanie: 

Za (8 z 9) 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 (1 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 
starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 33/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
prerokovalo 

obchodnú verejnú súťaž – prenájom časti pozemku v obecnom parku v Ivanke pri Nitre. 

schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, spôsob prenechania do nájmu nehnuteľnosť – časť pozemku obecného 
parku a to: parcelné číslo 1824/1, ostatná plocha, k. ú. Ivanka pri Nitre registra CKN vo 

výmere 11 000 m
2
 z celkovej výmery 24 258 m

2
 vo vlastníctve obce Ivanka pri Nitre, 

Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre, IČO: 31827004 obchodnou verejnou súťažou podľa 
ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka. 
 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 
starostka obce 
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Uznesenie č. 34/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje   

a) v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré sú 
vyhlásené neurčitým osobám na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy. 
Minimálna cena nájmu je stanovená vo výške 0,25 eur/m²/rok. Podmienky obchodnej 
verejnej súťaže budú zverejnené na internetovej stránke obce www.ivankaprinitre.sk 
a na úradnej tabuli obce Ivanka pri Nitre.  

b) podmienky predkladania návrhov do obchodnej verejnej súťaže na prenájom 

pozemku vo vlastníctve obce  

c) hodnotiacu komisiu v zložení: 
Mgr. Viera Kubisová   predseda 
Mgr. Martina Pňačeková členka 
Katarína Klemanová členka 
Mgr. Milan Tomka člen 
Ing. Anton Zelenaj, PhD člen 

 

Prílohy uznesenia č. 34/16/2020 – OZ:  

Podmienky súťaže:  

1) Súťaže sa môžu zúčastniť právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľ. 
2) Predmetný pozemok sa bude môcť využiť po  schválení  zmien a doplnkov č. 3 
k Územnému plánu obce na ľahkú priemyselnú výrobu s orientáciou na potravinársky 
priemysel, 
3) Vyhlasovateľ sprístupní predmet obchodnej verejnej súťaže k ohliadke dňa 14.10.2020. 
4) Návrh do súťaže predkladá navrhovateľ v písomnej forme v zalepenej obálke, na ktorej je 
uvedené meno a adresa navrhovateľa, s označením "Obchodná verejná súťaž – 
NEOTVÁRAŤ".  
5) Návrhy musia byť doručené na adresu vyhlasovateľa: Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 
326, 951 12 Ivanka pri Nitre, najneskôr do 14.00 hod. dňa 26.10.2020       

6) Rozhodujúci je návrh s najvyšším bodovým hodnotením. V prípade rovnakého počtu 
bodov, bude rozhodujúci skorší dátum a hodina doručenia návrhu. 
7) Úspech, resp. neúspech vo verejnej obchodnej súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom 
súťaže bez zbytočného odkladu po vyhodnotení predložených ponúk a následnom schválení 
obecným zastupiteľstvom. 
8) Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej 
súťaži. 
9) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo 
odmietnuť všetky predložené návrhy. Podmienky predkladania návrhov do súťaže sú 
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uverejnené na internetovej stránke obce www.ivankaprinitre.sk. Navrhovateľ si ich môže 
vyžiadať písomne, alebo osobne prevziať na adrese určenej pre doručovanie návrhov. Návrh 
doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo 
stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. Bližšie informácie o obchodnej 
verejnej súťaži na tel. č.: 0910 301 067. Vyvesené na úradnej tabuli dňa 29.09.2020. Zvesené 
z úradnej tabuli dňa ............... 2020 
Podmienky predkladania návrhov do obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku 

vo vlastníctve obce  

Po vyhlásení súťaže záujemca (ďalej len „navrhovateľ“)  o súťaž na prenájom pozemku 
vo vlastníctve vyhlasovateľa na požiadanie dostane od vyhlasovateľa charakteristiku 
prenajímaného majetku, tento „Postup a podmienky pri predkladaní návrhov do obchodnej 
verejnej súťaže“ a „Podmienky súťaže a spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu“ (ďalej len 
„podmienky súťaže“) .  
Predkladateľ má možnosť získať ďalšie informácie o prenajímanom majetku vo vlastníctve 
vyhlasovateľa pri prehliadke majetku v termíne uvedenom vo vyhlásení.  

I. Predkladanie návrhov súťaže: 
1) Účasť na súťaži: súťaže sa môžu zúčastniť právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľ. 
2) Predmetný pozemok sa bude môcť využiť po schválení zmien a doplnkov č. 3 k UP obce 

na ľahkú priemyselnú výrobu, 
3) Využite pozemku musí byť zamerané na ľahkú priemyselnú výrobu so zameraním na účely 

potravinárskeho priemyslu, nakoľko sa jedná o časť pozemku, ktorý je súčasťou obecného 
parku s oddychovou zónou a s multifunkčným a detským ihriskom, 

4) doba nájmu 50 rokov 
5) Obsah návrhu: 

a) obchodné meno, sídlo a IČO (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba),  
b) podnikateľský zámer, 
c) grafickú a urbanistickú štúdiu využitia prenajímanej plochy, spolu s technickou správou,  
d) ponúkaná nájomná cena, pričom minimálna nájomná cena je 0,25 €/m2 /1rok  
e) spôsob a termín úhrady nájomnej ceny. 

6) Spôsob podávania návrhu: Návrh do súťaže predkladá navrhovateľ osobne, alebo poštou 
v písomnej forme spolu s prílohami v zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno a adresa 
navrhovateľa, s označením "Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ". 

7) Miesto, lehota na podávanie návrhov a otváranie obálok: Návrhy musia byť doručené na 
adresu vyhlasovateľa: Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre 
najneskôr do 14.00 hod. dňa 26.10.2020. Obálky sa otvárajú na adrese vyhlasovateľa  
o 13.00 hod. dňa 27.10.2020. 

8) Platnosť súťaže: Obchodná verejná súťaž je platná, ak návrhy podajú minimálne dvaja 
navrhovatelia, ktorí spĺňajú podmienky obchodnej verejnej súťaže. Ak návrh podá len 
jeden navrhovateľ, ktorý spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže, komisia môže 
odporučiť návrh na prenájom nehnuteľností. 

9) Ohliadka predmetu verejnej obchodnej súťaže Vyhlasovateľ sprístupní predmet obchodnej 
verejnej súťaže k ohliadke dňa 14.10.2020.  

II. Kritériá pre hodnotenie návrhov: 
Hodnotenie návrhov vykoná komisia zriadená obecným zastupiteľstvom pre vyhodnotenie 
návrhov do súťaže. Komisia má nepárny počet členov a je maximálne päťčlenná. Komisia 
organizuje súťaž, otvára návrhy pred prítomnými navrhovateľmi súťaže, určí víťaza súťaže a 
poradie ostatných navrhovateľov a spisuje zápisnicu o priebehu súťaže, ktorú odovzdá 
obecnému zastupiteľstvu. Pri osobnej účasti na vyhodnotení navrhovateľ predloží doklad 
preukazujúci jeho totožnosť, resp. overenú plnú moc, ak je poverený zastupovaním 
navrhovateľa. Pri hodnotení návrhov komisia bude bodovať nasledovné kritériá: 
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- podnikateľský zámer       0 až 5 bodov 

- grafická a urbanistická štúdia využitia predmetu nájmu  0 až 5 bodov 
- prínos využitia predmetu nájmu pre obec    0 až 5 bodov 

- výška nájmu za m2/rok a návrh úprav počas doby nájmu  0 až 5 bodov 

III. Postup pri preberaní návrhov Vyhlasovateľ prostredníctvom povereného 

zamestnanca vyhlasovateľa pri preberaní návrhu: 
a) skontroluje  neporušenosť obálky, správne označenie obálky, t.j. Obchodná verejná súťaž – 
NEOTVÁRAŤ. V prípade, že obálka bude porušená, vyhlasovateľ ju vráti navrhovateľovi.  
b) vypíše potvrdenie pri osobnom prevzatí návrhu (dvojmo, z toho jedenkrát pre 
vyhlasovateľa a jedenkrát pre navrhovateľa), kde budú uvedené nasledovné údaje:  dátum, 
presný čas, označenie obálky, t. j. Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ. Potvrdenie sa 
opatrí okrúhlou pečiatkou s erbom vyhlasovateľa a podpisom preberajúceho zamestnanca 
vyhlasovateľa.  
IV. Vybranie najvhodnejšieho návrhu 

Lehota na oznámenie vybraného návrhu:  
 Výsledky súťaže prerokuje obecné zastupiteľstvo, ktoré na základe stanoviska 
komisie, ktorú zriadilo pre súťaž rozhodne o najvhodnejšom návrhu.  
 Úspech, resp. neúspech v súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom súťaže bez 
zbytočného odkladu po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o najvhodnejšom návrhu. S 
víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie nájomnú zmluvu. 
V. Práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže 
1) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jednotlivé návrhy a prípadne, ak uzná za 
vhodné, aj všetky doručené návrhy. Je oprávnený vybrať si ten návrh, ktorý bude pre 
vyhlasovateľa najvýhodnejší. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s 
účasťou na obchodnej verejnej súťaži. 
2) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť uzavretie nájomnej zmluvy ďalšiemu v poradí 
určenom výberovou komisiou, ak víťaz písomne oznámi, že nemá záujem o uzavretie 
nájomnej zmluvy, ďalej ak nepodpíše nájomnú zmluvu v lehote do 15 dní od schválenia 
nájomnej zmluvy obecným zastupiteľstvom.  
 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 
starostka obce 
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Uznesenie č. 35/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
1) Prerokovalo  

Návrh Kúpnej zmluvy medzi  predávajúcim: Krásne lúky s.r.o. a kupujúcim Obec Ivanka pri 
Nitre kde predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovných Nehnuteľností, nachádzajúcich 
sa v katastrálnom území Ivanka pri Nitre, obec Ivanka pri Nitre, okres Nitra, vedené na liste 
vlastníctva č. 1081 ako pozemky registra „C“ a „E““ evidované na katastrálnej mape, a to: 

a) parc.č. 93/3, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere: 1106 m2, 
b) parc.č. 93/203, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere: 393 m2. 

Inžinierske stavby. Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovných Inžinierskych stavieb 
nachádzajúcich sa v k. u. Ivanka pri Nitre a to: 

a) Stavby „IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre – 102 RD + IS + prístupová 
komunikácia“ v rozsahu nasledovných stavebných objektov:  

IBV Zelený háj - rozšírenie distribučnej siete          

+ pripojovacie plynovody, Ivanka pri Nitre;  
ktorých užívanie bolo povolené Kolaudačným  

rozhodnutím číslo: SP 343/2020-004-Uh,  
vydaným príslušným stavebným úradom Obec Ivanka pri Nitre  
dňa 30.07.2020, právoplatné 30.07.2020; 

b) Stavby „IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre – 102 RD + IS + prístupová 
komunikácia“ v rozsahu nasledovných stavebných objektov: 
          IBV Zelený háj - miestna komunikácia,  Ivanka pri Nitre; 
ktorých užívanie bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím číslo: SP 

342/2020-004-Uh, vydaným príslušným stavebným úradom Obec Ivanka 
pri Nitre dňa 12.08.2020, právoplatné 13.08.2020; 

c) Stavby „IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre – 102 RD + IS + prístupová 
komunikácia“ v rozsahu  nasledovných stavebných objektov: 
IBV Zelený háj - vodovodná a kanalizačná prípojka, Ivanka pri 
Nitre; ktorých užívanie bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím číslo: 
č.  SP 345/2020-004-Uh, vydaným príslušným stavebným úradom Obec 
Ivanka pri Nitre dňa 30.07.2020, právoplatné 30.07.2020;. 

d) Stavby „IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre – 102 RD + IS + prístupová 
komunikácia“ v rozsahu  nasledovných stavebných objektov: 
IBV Zelený háj - vodovodná a kanalizačná prípojka, Ivanka pri 
Nitre; ktorých užívanie bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím číslo: 
č.  SP 344/2020-004-Uh, vydaným príslušným stavebným úradom Obec 
Ivanka pri Nitre dňa 30.07.2020, právoplatné 30.07.2020;. 
 

2) Schvaľuje 
Kúpnu zmluvu medzi  predávajúcim: Krásne lúky s.r.o. a kupujúcim Obec Ivanka pri 
Nitre, kde predmetom kúpy sú inžinierske stavby: 
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a) Stavby „IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre – 102 RD + IS + prístupová 
komunikácia“ v rozsahu nasledovných stavebných objektov:  
IBV Zelený háj - rozšírenie distribučnej siete          

+ pripojovacie plynovody, Ivanka pri Nitre;  
ktorých užívanie bolo povolené Kolaudačným  

rozhodnutím číslo: SP 343/2020-004-Uh,  
vydaným príslušným stavebným úradom Obec Ivanka pri Nitre  
dňa 30.07.2020, právoplatné 30.07.2020; 

b) Stavby „IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre – 102 RD + IS + prístupová 
komunikácia“ v rozsahu nasledovných stavebných objektov: 

          IBV Zelený háj - miestna komunikácia,  Ivanka pri Nitre; 
ktorých užívanie bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím číslo: SP 

342/2020-004-Uh, vydaným príslušným stavebným úradom Obec Ivanka 
pri Nitre dňa 12.08.2020, právoplatné 13.08.2020; 

c) Stavby „IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre – 102 RD + IS + prístupová 
komunikácia“ v rozsahu  nasledovných stavebných objektov: 
IBV Zelený háj - vodovodná a kanalizačná prípojka, Ivanka pri Nitre; 
ktorých užívanie bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím číslo: č.  SP 

345/2020-004-Uh, vydaným príslušným stavebným úradom Obec Ivanka pri 
Nitre dňa 30.07.2020, právoplatné 30.07.2020;. 

d) Stavby „IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre – 102 RD + IS + prístupová 
komunikácia“ v rozsahu  nasledovných stavebných objektov: 
IBV Zelený háj - vodovodná a kanalizačná prípojka, Ivanka pri Nitre; 
ktorých užívanie bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím číslo: č.  SP 

344/2020-004-Uh, vydaným príslušným stavebným úradom Obec Ivanka pri 
Nitre dňa 30.07.2020, právoplatné 30.07.2020;. 

 

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy vo výške 1,-€ slovom: jedno 

euro bez DPH. 

 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 
starostka obce 
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Uznesenie č. 36/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

1) Prerokovalo  
Návrh Kúpnej zmluvy medzi  predávajúcim: 2 RD s.r.o. a kupujúcim Obec Ivanka pri Nitre 
kde predávajúci výlučným vlastníkom nasledovných inžinierskych stavieb vrátane ich súčastí 
a to:  
Stavby „Rodinné dvojdomy – 12 dvojdomov – lokalita Zelený háj, Ivanka pri Nitre“ 
v rozsahu nasledovných stavebných objektov:  

- SO.100.001 - 93/215, 93/124, 93/93, 
- SO.100.002 - 93/216, 93/217, 93/218, 
- SO.100.003 - 93/219, 93/220, 93/123, 
- SO.100.004 - 93/221, 93/6, 93/222, 
- SO.100.005 - 93/223, 93/224, 93/122, 
- SO.100.006 - 93/226, 93/11, 93/225, 
- SO.100.007 - 93/227, 93/229, 93/228, 
- SO.100.008 - 93/230, 93/21, 93/121, 
- SO.100.009 - 93/231, 93/233, 93/232, 
- SO.100.010 - 93/234, 93/113, 93/120, 
- SO.100.011 - 93/238, 93/235, 93/236, 
- SO.100.012 - 93/237, 93/114, 93/119, 
- SO.100.013 - 93/239, 93/28, 93/118, 
- SO.100.014 - 93/240, 93/241, 93/242, 
- SO.100.015 - 93/243, 93/29, 93/117, 
- SO.100.016 - 93/244, 93/245, 93/246, 
- SO.100.017 - 93/247, 93/30, 93/116, 
- SO.100.018 - 93/248, 93/249, 93/250, 
- SO.100.019 - 93/251, 93/31, 93/115, 
- SO.100.020 - 93/252, 93/253, 93/254, 
- SO.100.021 - 93/255, 93/32, 93/165, 
- SO.100.022 - 93/256, 93/257, 93/258, 
- SO.100.023 - 93/267, 93/33, 93/164,  
- SO.100.024 - 93/268, 93/270, 93/259, 93/260 

 
Elektrická prípojka, ktorých užívanie bolo povolené kolaudačným rozhodnutím číslo 
SP261/2020–004-Uh. 

 
2) schvaľuje 

Kúpnu zmluvu medzi  predávajúcim: 2RD s.r.o. a kupujúcim Obec Ivanka pri Nitre, kde 
predmetom kúpy sú inžinierske stavby: 

- SO.100.001 - 93/215, 93/124, 93/93, 
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- SO.100.002 - 93/216, 93/217, 93/218, 
- SO.100.003 - 93/219, 93/220, 93/123, 
- SO.100.004 - 93/221, 93/6, 93/222, 
- SO.100.005 - 93/223, 93/224, 93/122, 
- SO.100.006 - 93/226, 93/11, 93/225, 
- SO.100.007 - 93/227, 93/229, 93/228, 
- SO.100.008 - 93/230, 93/21, 93/121, 
- SO.100.009 - 93/231, 93/233, 93/232, 
- SO.100.010 - 93/234, 93/113, 93/120, 
- SO.100.011 - 93/238, 93/235, 93/236, 
- SO.100.012 - 93/237, 93/114, 93/119, 
- SO.100.013 - 93/239, 93/28, 93/118, 
- SO.100.014 - 93/240, 93/241, 93/242, 
- SO.100.015 - 93/243, 93/29, 93/117, 
- SO.100.016 - 93/244, 93/245, 93/246, 
- SO.100.017 - 93/247, 93/30, 93/116, 
- SO.100.018 - 93/248, 93/249, 93/250, 
- SO.100.019 - 93/251, 93/31, 93/115, 
- SO.100.020 - 93/252, 93/253, 93/254, 
- SO.100.021 - 93/255, 93/32, 93/165, 
- SO.100.022 - 93/256, 93/257, 93/258, 
- SO.100.023 - 93/267, 93/33, 93/164,  
- SO.100.024 - 93/268, 93/270, 93/259, 93/260 

 

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy vo výške 1,-€  slovom: jedno 

euro bez DPH. 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 
starostka obce 
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Uznesenie č. 37/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

1) prerokovalo  

Návrh zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe ustanovenia 

§9a odst. 8 písm.e zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
konkrétne s 2RD s.r.o., kde zamieňajúci 2RD s.r.o.  je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti 
v podiele 1/1 – ina k celku zapísaných na liste vlastníctva č. 3218, nachádzajúcej sa  
v katastrálnom území Ivanka pri Nitre, obec Ivanka pri Nitre, okres Nitra, vedeného 
Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom ako: 

a) parcela registra „C“ - parcelné číslo 93/172, o výmere 125 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, 

b) parcela registra „C“ - parcelné číslo 93/174, o výmere 16 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie. 

a zamieňajúci Obec Ivanka pri Nitre je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v podiele 1/1 – 
ina k celku zapísaných na liste vlastníctva č. 2125, nachádzajúcej sa v katastrálnom území 
Ivanka pri Nitre, obec Ivanka pri Nitre, okres Nitra, vedeného Okresným úradom Nitra, 
katastrálnym odborom ako: 

a) parcela registra „C“ - parcelné číslo 93/175, o výmere 238 m2 druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, 

b) parcela registra „C“ - parcelné číslo 93/176, o výmere 1 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, 

c) parcela registra „C“ - parcelné číslo 93/189, o výmere 239 m2 druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie. 

 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 
starostka obce 
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Uznesenie č. 38/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
1) prerokovalo  

Žiadosť Základnej školy v Ivanke pri Nitre o navýšenie rozpočtu pre mzdové prostriedky na 
školský klub 

2) schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 4, kde na strane príjmov zvyšujeme položku 111 Podielové dane 
o 9.500,00 Eur a na strane výdavkov zvýšenie položky originálne kompetencie - 
dofinancovanie ŠK o 9.500,00 Eur.  
 
Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 
starostka obce 
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Uznesenie č. 39/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
1) prerokovalo  

Návrh Zmluvy o prevode správy majetku obce Ivanka pri Nitre č. 1/2020 medzi Obcou 
Ivanka pri Nitre a Základnou školou Ivanka pri Nitre 

2) schvaľuje 
Zmluvu o prevode správy majetku obce Ivanka pri Nitre č. 1/2020, kde predmetom zmluvy 
je:  

• kotol elektrický 150 l Bi-90/150E v obstarávacej cene 3.748,80€, 
• konvektomat Orange Vision /O-1011b + PRG s príslušenstvom v obstarávacej cene 

9.099,48€, 
ktorý sa zveruje do správy Základnej školy Ivanka pri Nitre. 
 
Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 
starostka obce 
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Uznesenie č. 40/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
1) prerokovalo  

žiadosť pána Štefana Chlebca o vybudovanie prístrešku pri nájomnom bytovom dome na 
Vinohradskej 1 v Ivanke pri Nitre. 

2) schvaľuje  
tohto prístrešku vo vlastnej réžii s riadnym stavebným konaním. 
 
Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
 
 
V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 

starostka obce 
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Uznesenie č. 41/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
1) prerokovalo  

Žiadosť pani Lucie Poláčkovej o rozšírenie gastroprevádzky na miestnom futbalovom ihrisku. 
2) schvaľuje 
- rozšírenie predmetu nájmu na celkovú plochu nájmu na 142 m2 a sumy nájmu podľa 

schválenej zmluvy 
- doba nájmu sa mení z doby neurčitej na dobu určitú s minimálnou dobu trvania nájmu 

20 rokov pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
3) poveruje  

starostku obce vypracovať dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.3.2019 
uzatvorenej medzi Obcou Ivanka pri Nitre a Luciou Poláčkovou. 

 

Hlasovanie: 

Za (8 z 9) 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 (1 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko 

 
 

 
V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 

starostka obce 
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Uznesenie č. 42/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
1) prerokovalo  

Návrh rozpočtového opatrenia č. 5, kde na strane príjmov zvyšujeme položku 111 Podielové 
dane o 7.500,00 Eur a na strane výdavkov zvýšenie položky 716 projektová dokumentácia  
o 7.500,00 Eur s DPH.  

2) schvaľuje  
rozpočtové opatrenie č. 5, kde na strane príjmov zvyšujeme položku 111 Podielové dane 
o 7.500,00 Eur a na strane výdavkov zvýšenie položky 716 projektová dokumentácia  
o 7.500,00 Eur s DPH.  
 
Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 
starostka obce 
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Uznesenie č. 43/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
1) prerokovalo  

žiadosť Základnej školy v Ivanke pri Nitre o menovanie kandidátov do Rady školy pri ZŠ 
Ivanka pri Nitre z radov poslancov a radov zamestnancov obce Ivanka pri Nitre a návrh 
kandidátov starostky obce do Rady školy 

2) schvaľuje 
menovanie kandidátov do Rady školy pri ZŠ Ivanka pri Nitre: 
Ing. Koteková, Peter Varga, Ing. Čičová, Ing. Zelenaj. 

 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 
starostka obce 
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Uznesenie č. 44/16/2020 – OZ  

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 23. septembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
a) prerokovalo 

• Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby - 
Západoslovenskej distribučnej a.s. , Bratislava 

b) schvaľuje 
Na nasledovných nehnuteľnostiach vo vlastníctve obce: 

• Zaťaženie nehnuteľnosti v prospech Západoslovenská distribučná a.s., vecné bremená 
in personam, predmetom ktorých je povinnosť povinného z vecného bremena ako 
vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na časti zaťažených nehnuteľností 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne vecné bremeno: 

• zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
• užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie. 
Vecné bremeno uvedené sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne: č. 58/2020 zo dňa 21.09.2020, vypracovanom 
geodetom Ing. Viera Púchovská, na: 
Parcely č. 1586/1, 1586/6 
Register: „C“ 
LV: 1183, 1902 
Výmery parciel: 1586/1: 10024 m2, 1586/6: 68 m2 
Druh pozemku: 1586/1 - zastavaná plocha, 1586/6 – ostatná plocha 
Kat. územie: Ivanka pri Nitre 
Obec: Ivanka pri Nitre 
Okres: Nitra 

• zaťaženie nehnuteľnosti v prospech Západoslovenská distribučná a.s., IČO 36 361 518 
vecné bremená in personam, predmetom ktorých je povinnosť povinného z vecného 
bremena ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na časti zaťažených 
nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne: 

• zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
• užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie. 
 
Vecné bremeno uvedené sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom 
v hore uvedenom geometrickom pláne. Vecné bremená sa zriaďujú bezplatne. 
 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) 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, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
V Ivanke pri Nitre, 25.9.2020             Ing. Jana Maršálková 
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starostka obce 


