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ZÁPISNICA 
 

z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  
dňa 14. októbra 2020 o 16:30 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. Prítomní boli 8 poslanci obecného 
zastupiteľstva, z rokovania sa ospravedlnil Mgr. Stanislav Zábojník. Počet prítomných 
poslancov bol 8 z 9. Starostka prečítala program rokovania OZ: 

 
1)        Otvorenie a schválenie programu rokovania 

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

 a určenie zapisovateľa) 

3)        Informácie starostky obce  

4) Návrh zámennej zmluvy na prevod majetku (siete, MK) – lokalita Krásne lúky 

5)    Rôzne  

6)  Diskusia 

7)    Záver 

 
Starostka sa spýtala, či má niekto z poslancov k programu pripomienky a návrhy.  
Poslanci nemali k programu rokovania žiadne ďalšie návrhy a pripomienky. 

 

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

Starostka obce  navrhla poslancov do návrhovej komisie: Ing. Anton Zelenaj a Mgr. Marta  
Horníková a za overovateľov zápisnice navrhla: Mgr. Alenu Černíkovú a Mgr. Vieru 
Kubisovú. 
Za zapisovateľku rokovania určila Mgr. Martinu Pňačekovú. 

 
3) Informácie starostky obce  
- začalo sa s prácami na uliciach v obci, schválené ulice sú vyfrézované, počasie nám 

momentálne nepraje, snáď už budúci týždeň sa to bude asfaltovať. 
V pondelok sme mali horúcu linku, množstvo občanov malo nejaký problém. Všetci 
dotknutí občania na uliciach, kde sa budú vykonávať práce sú oboznámení, že nemôžu 
parkovať na uliciach, ani  pred bytovým domom. 

- v pondelok 12.10.2020 bol u nás pán Briestenský, ktorý nám pomôže so spracovaním 
základnej legislatívy obce a pomôže nám aj so spracovaním organizačnej štruktúry pre 
obec a materskú školu, 

- boli sme v pondelok spolu aj s Ing. Zelenajom u pána Straňáka, kde sme rozoberali 
lokality, ktoré nás trápia v územnom pláne v pripravovaných zmenách a doplnkoch č. 
3. Riešili sme lokalitu p. Uhliarika, ktorú zamietol pre individuálnu bytovú výstavbu, 
taktiež lokalitu spoločnosti RS-lis, ktorá je určená na priemysel, ale nie individuálnu 
bytovú výstavbu. Riešila sa aj žiadosť p. Steinera, ktorého pozemky majú byť 
využívané na priemyselnú zónu. Žiadosť na štrkopiesky zamietol úplne. Obecný park 
nám odsúhlasil, s tým že to vedené ako ostatná plocha. Všetko nám uvedie písomne 
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a potom všetkých účastníkov, ktorí dávali pripomienky a boli im zamietnuté si 
zavoláme a vysvetlíme im to. 

- v utorok nás navštívila pani Alexander zo spoločnosti Billa, bude chcieť 
územnoplánovaciu informáciu, mali zámer postaviť nákupné stredisko na pozemkoch 
p.Steinera – malo by to byť medzi obchodom s pyrotechnikou a dlhou ulicou 
Urbárska. Odporučili sme im aj kontakty na firmu Low&Bonar, ktorý majú tiež 
vhodné priestory pre Billu. 

- dnes tu bol zhodou okolností zástupca firmy Low&Bonar, teraz sa to už volá inak, 
lebo predali spoločnosť číňanom. Budú žiadať územnoplánovaciu informáciu,  lebo by 
mali záujem na voľnej zadnej ploche riešiť individuálnu bytovú výstavbu, po 
vyjadrení budú postupovať ďalej.  

- na zdravotnom stredisku prebiehajú práce, včera tu bol stavbyvedúci, vyberali sme 
farby obkladov a dlažieb. Sú už hotové omietky, teraz budú robiť strechu 
a dokončovať podhľady a fasádu. Pre všetkých sú dvere otvorené, je to veľmi 
priestranné a vyzerá to úplne inak, treba sa tam ísť pozrieť na priebeh prác.  

- máme zoznam adries majiteľov pozemkov na Urbárskej ulici – dlhej, ktorý sme získali 
aj za pomoci Poľnohospodárskeho družstva – je ich 21, budeme ich listom oslovovať. 
Opakovane ma bombarduje jeden z týchto majiteľov, že obec s tým nič nerieši. Obec 
ale vyzvala občanov bývajúcich na tejto ulici na odstránenie skládok a parkovísk do 
30.9.2020, niektorí to odstránili ale sú tam aj mnohí občania, ktorí to stále ignorujú.  
Prebehla diskusia k tejto téme. 

 

4) Návrh zámennej zmluvy na prevod majetku (siete, MK) – lokalita Krásne 
lúky 

Starostka vysvetlila návrh zámennej zmluvy, ktorý mali poslanci predložený. Všetko bolo 
riadne zverejnené.   
Ing. Zaťko sa vyjadril, že prebehla potrebná lehota a je to v poriadku. 
 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia a poslanci prijali nasledovné uznesenia: 
 

Uznesenie č. 45/17/2020 – OZ  

z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  
dňa 14. októbra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) schvaľuje 
program 17. 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 Mgr. Stanislav Zábojník. 

 

Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Viera Kubisová, Stanislav Kurek, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Mária Balážová, 

Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
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Uznesenie č. 46/17/2020 – OZ  

z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  
dňa 14. októbra 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. Anton Zelenaj, PhD a  Mgr. Marta Horníková 
overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Alena Černíková a Mgr. Viera Kubisová 

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

 

Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Viera Kubisová, Stanislav Kurek, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Mária Balážová, 

Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
Uznesenie č. 47/17/2020 – OZ  

z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 14. októbra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

1) prerokovalo  
Návrh Zámennej zmluvy 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. 

 
2) schvaľuje  

Zámennú zmluvu uzatvorenú podľa ust. § 611 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi 
zmluvnými stranami: 2RD s.r.o., so sídlom Štrková 17, 010 09 Žilina a Obcou Ivanka pri 
Nitre, so sídlom Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre, ktorou zamieňajúci Obec 
Ivanka pri Nitre nadobúda do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti v podiele  
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1/1–ina k celku nachádzajúce sa v okrese Nitra, v obci Ivanka pri Nitre, v katastrálnom území 
Ivanka pri Nitre: 
parcela registra „C“ - parcelné číslo 93/175, o výmere 234 m2 druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, 
parcela registra „C“ - parcelné číslo 93/189, o výmere 233 m2 druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, 
parcela registra „C“ - pozemok parcelné číslo 93/175 o výmere 234 m2, druh: zastavaná 
plocha a nádvoria, 
parcela registra „C“ - pozemok parcelné číslo 93/271 o výmere 1 m2, druh: zastavaná plocha 
a nádvoria. 
a 
zamieňajúci 2RD s.r.o. nadobúda do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti v podiele 
1/1–ina k celku nachádzajúce sa v okrese Nitra, v obci Ivanka pri Nitre, v katastrálnom území 
Ivanka pri Nitre: 
parcela registra „C“ - parcelné číslo 93/172, o výmere 17 m2, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, 
parcela registra „C“ - parcelné číslo 93/174, o výmere 61 m2, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, 
parcela registra „C“ - pozemok parcelné číslo 93/176 o výmere 24 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha 
parcela registra „C“ - pozemok parcelné číslo 93/287 o výmere 46 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha. 
 
Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Viera Kubisová, Stanislav Kurek, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Mária Balážová, 

Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
Prebehla diskusia k téme, Ing. Zelenaj navrhol doplniť k posledným dvom parcelám druh 

pozemku a tak bolo navrhnuté uznesenie schválené. 

 
5) Rôzne  

Starostka informovala poslancov o došlých žiadostiach: dňa 5.10. bola doručená žiadosť od 
firmy Ariola a 7.10 zo Sinotipu. Obe boli ohľadne umiestnenia hracích automatov v 2 
prevádzkach: na Novozámockej 27 (asi Bistro) a na Novozámockej ulici v priestoroch 
bývalého Texiplastu (u p. Pňačekovej, ktorá ho dáva do prenájmu). Pani Pňačeková Monika 
prosila, aby som Vám doručila jej list, kde sa vám prihovára.  

Starostka uviedla, že s poslancami už komunikovala a prosila som ich o stanovisko  
a  postoj k tomuto problému. Je tu viac názorov, tak si to treba premyslieť. Od 1.11.  
sa mení zákon, ktorým sa upravuje hazard v obci. Nie je už potrebná petícia, môžeme upraviť 
podmienky, alebo to úplne zakázať. Záleží na tom ako sa obecné zastupiteľstvo rozhodne. 
Požiadala poslancov aby jednotlivo uviedli svoje stanovisko k danej veci. 

Ing. Zaťko sa vyjadril, že nevedel podľa žiadosti identifikovať o aké tipy prístrojov pôjde. 
Citoval ustanovenia zákona. Zatiaľ sa v tej prevádzke prevádzkovali asi len 
tipovacie/stávkové hry. Teraz pôjde asi o výherné prístroje. Zákon je účinný od 1.11.2020, 
zrušilo sa ustanovenie o prijatí VZN na základe petície občanov. Je to v rukách zastupiteľstva, 
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či takéto niečo prijme. Môžu sa upraviť podmienky, čo sa týka blízkosti umiestnenia 
prístrojov v blízkosti škôl a sociálnych zariadení.  

Ing. Zaťko vyjadril názor, že takéto prevádzky s výhernými automatmi tu už boli, chápe 
situáciu v ktorej sa pani Monika Pňačeková nachádza. Vraj bol súhlas zo strany obce, že 
v tom nie je problém.  

Starostka odpovedala, že pani Monika Pňačeková bola na stavebnom úrade ohľadom 
územnoplánovacej informácie. Povedala som jej, aby si podala žiadosť a my sa tým budeme 
zaoberať. Už sme to na zasadnutí OZ predtým riešili, keď nás navštívili zástupcovia firmy, 
ktorí chceli v Campri zriadiť kasíno. Pani Pňačeková Monika sa bola na obci informovať, na 
čo sú tie priestory v územnom pláne určené, vraj tam chcú urobiť noví nájomcovia kaviareň a 
herňu. Keď som o týchto skutočnostiach na OZ informovala, tak  bolo povedané, že bude 
hneď petícia ak si dajú takú žiadosť. Písomnú žiadosť vtedy ani jeden z nich nepodal. Žiadosť 
o umiestnenie automatov, ani iná žiadosť neprišla, tak sme sa nemali k čomu vyjadrovať. 

Ing. Zaťko uviedol, že si to preveroval u iných starostov, treba citlivo zvažovať investície 
podnikateľov. Ide aj o príjem do obce. Popísal ako by taká prevádzka mala vyzerať a byť 
prevádzkovaná. Majú tam byť výherné hracie prístroje, kaviareň. Keď VZN spravíme plošne, 
tak s tým nič neurobíme. Z hľadiska podnikateľov by som to zvažoval, nevidel by v tom 
žiadny problém a priklonil by sa k neprijatiu VZN.  

Ing. Čičová sa spýtala, či z toho, že sa neprijme VZN vyplýva, aby boli automaty v obci 
povolené? 

Starostka uviedla, že Ing. Zaťko je za to, aby sa neprijala VZN na zákaz. 

Mária Balážová uviedla, že tak by to znamenalo, že tu môžu automaty byť. Spýtala sa aký 
príjem by z toho mala obec. 

Prebehla diskusia k téme.  

Starostka doplnila, že v žiadosti sú uvedené príjmy obce z takejto činnosti (800€ je poplatok 
za automat ročne, musí tam ich byť 15 kusov – minimálny príjem je 12.000,-€), prečítala 
jednotlivé ustanovenia zákona o tipoch výherných prístrojov, ktoré by tam mali byť 
umiestnené. 

Ing. Zaťko doplnil, že pani Monika Pňačeková to vyčíslila na 18.000,- €. Je to ďalší príjem do 
rozpočtu obce.  

Mária Balážová uviedla, že momentálne nevidí nič, čo by hovorilo, aby im to nebolo 
umožnené. Náhodne sa rozprávala s pani o zmene zákona, závislosť je teraz monitorovaná 
finančným úradom aj políciou. Pozerala si aj novelu zákona o hazarde. Musíme si uvedomiť, 
že primátor Nitry vyhnal z mesta všetky herne, takže je to na zhodnotení, či títo ľudia čo by 
sem prišli by mohli prejaviť nejaké znaky násilia v našej obci. Svoje stanovisko dala v tom 
zmysle, aby sa im to teraz povolilo, alebo aby sa prijalo VZN, kde bude uvedené, že povolíme 
činnosť na ½ roka a keď budú s nimi problémy, tak to zakážeme. Zvažuje obe alternatívy. 

Starostka, zopakovala, či to myslí tak, že vo VZN sa to podmieni tak, že ak by sa porušil 
kľudný život v obci, tak by sa im to následne zrušilo.  
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Prebehla diskusia k téme. Nemôžeme im to pripomienkovať. Pri udelení licencie to musí byť 

na dlhšie obdobie. 

Mgr. Černíková sa jasne vyjadrila, že je striktne proti Ako spomínala poslankyňa Balážová, 
čo všetko sa môže stať, tak budeme riešiť teraz to, čo nás nemusí páliť. Z minulosti vieme, že 
pani Pňačeková mala herňu a pozná pár rodičov detí, ktorí mali problém so závislosťou na 
automatoch. Sama mala problém so svojimi synmi, ktorí tam hádzali mince. Je pedagóg, tie 
deti trpia, tak je zásadne proti. Aj pán Vladko Baláž si to uvedomil a zrušil automaty. 
Častokrát rodičia majú problém zaplatiť deťom nejakú pomôcku do školy. Budeme takto ľudí 
provokovať, je to lákadlo, je to psychológia, že niečo vyhráš,  ľudia sú labilní a podľahnú 
tomu.  

Ing. Čičová sa pridala k názoru  Ing. Černíkovej. Vyjadrila sa aj k návrhu poslankyne 
Balážovej, aby sme im to na 2 mesiace dovolili a potom to zakazovali a budeme zlí a môžu 
nám vyčísliť náklady. Vidina peňazí je zaujímavá, obci by sa zišli, ale radšej ako sa máme do 
toho pustiť, urobme VZN a rázne to zakážme, nedávajme termíny pár mesačné. Tiež osobne 
pozná rodiny, ktoré postihla závislosť na hazarde, je to strašná situácia. Preto vyjadrila svoje 
rozhodné nie.  

Starostka poďakovala za názory a poprosila o vyjadrenie Ing. Zelenaja. 

Ing. Zelenaj uviedol, že ho v prvom rade mrzí a hlavne k úcte k nedávno zosnulej pani 
Balážovej, že sa šíria fámy o zriadení herne a hazardných hier v reštaurácii pani Balážovej. 
Oni videli aká je hazard pliaga a odstránili to, preto ho mrzí, že to je fabulovaná 
a vykonštruovaná lož. 

Mgr. Černíková doplnila, že pani Balážová bola výlučným vlastníkom reštaurácie a pokiaľ 
neprebehne dedičské konania sa s tým nedá nič robiť, preto prevádzku aj zatvorili.  

Ing. Zelenaj pokračoval, že poslal poslancom materiál aj dôvodovú správu z parlamentu o tom 
ako a prečo sa riešia automaty, aké sú tam následky. Hovorí sa o peniazoch, spomínalo sa 
18.000,-€. To však je aj suma, ktorá sa dá ušetriť, ak sa priznajú a skontrolujú čierne prípojky 
na kanalizáciu. Ak by tam občania nepúšťali dažďovú vodu do kanalizácie a my to musíme 
Branču zaplatiť. Je to lepšie riešenie, ako to na pár týždňov povoliť a potom následne riešiť 
psychické problémy, obsedantnokompulzívne poruchy zo zlyhania hráčov a zo závislostí. 
Dokazovanie skutkovej podstaty vandalizmu vo forme trestného činu, alebo prečinu je   
na našej strane a môže trvať celé mesiace.  

Dôvodovú správu poslal poslancom aj z dôvodu, aby sme sa nad tým zamysleli. Termín 
podania žiadosti nám dáva možnosť vyjadriť sa do 30 dní a to už bude v platnosti nový zákon, 
takže v zákonnom termíne im odpovieme s tým, že už bolo vyvesené VZN, ktoré bude toto 
upravovať. Som preto kategoricky proti, aby tu niečo takéto v obci bolo. Tie zmluvy sa robia 
na viac rokov a ulakomiť sa na tie peniaze nemá význam, lebo ich vieme získať inde. Nie je 
o tom, ako budú hlasovať poslanci, ale aj o tom ako budú zodpovední občania v tejto obci. 
Som ochotný pripraviť takéto VZN a dať ho na pripomienkovanie. 

Starostka doplnila, že doteraz musela byť petícia proti hazardu, teraz to bude upravené 
zákonom. Ak by bola prišla v minulosti žiadosť, museli by sme to riešiť, tak ako navrhovala 
Mgr. Černíková a spísať petíciu. Ten pán, ktorý tu bo so zámerom zriadenia kasína v Campri 
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tu nenechal žiadnu žiadosť, ani sa viac neukázal. Ale žiadosti prišli až v októbri tohto roku 
a teraz ich tu riešime. 

Mgr. Horníková uviedla, že pôsobí v sociálnej komisii a vie, že závislosť na hazardných hrách 
je jedna z najhorších a najťažších závislostí, ktorá sa najhoršie lieči, takže je zásadne proti.  

Mgr. Kubisová uviedla, že má taký názor, že nejde len o zvýšenie rozpočtu obce, ale aj 
o dopady na rodiny, takže je zásadne proti. 

Stanislav Kurek sa vyjadril, že svoje stanovisko písal už v maili a je zásadne proti, aby sa 
niečo také povolilo a urýchlene by a malo prijať VZN. Uviedol príklad, že automaty sú 
nastavené tak, aby obec dostala spomínaných 800,-€, musia hráči na automate prehrať 
20.000,-€, takže niekde bude chýbať 20.000,-€ aby sme my dostali tých 800,-€.  

Doplnil, že automaty z Nitry musia niekam odísť, teraz hľadajú miesto kde budú podnikať. 
Ak by sme im to odobrlili, musíme to 3 roky nechať kvôli licencii. Ak by sme to VZN vôbec 
neprijali, tak sa nám obec preplní takýmito aktivitami, máme tu opustené domy, ktoré sa dajú 
na to využiť. Toto nie je kasíno, sú to herne. Takže som zásadne proti.  

Mgr. Černíková prečítala stanovisko z rokovania NR SR, že štát musí potom použiť šesť 
násobne viac prostriedkov na to aby sa zmazali dôsledky hazardu. 

Mária Balážová sa vyjadrila, že je teda dôvod na to aby sa prijalo VZN na zákaz hazardu 
v obci.  

Prebehla diskusia k téme o príprave VZN. 

Starostka uviedla že, podľa starého zákona sa nedal hazard striktne zakázať, až na základe 
petície. Ale od 2.11 môžeme vyvesiť návrh VZN.  

Ing. Zaťko uviedol, že tam treba presne definovať výherné, či nevýherné prístroje podľa 
zákona. 

Starostka prečítala zo zákona, čo sú hazardné hry, vymenovala tipy hazardných hier.  

Ing. Zelenaj prečítal z materiálu, ktorý pripravil, kde je to všetko definované a sú pripravené 
vzory VZN. Môže pripraviť návrh VZN. 

Ing. Čičová sa spýtala, aby zostali tipovania na zápasy a losy ktoré si kupujú ľudia na pošte. 

Starostka uviedla, že je to tam definované a vyberú sa paragrafy, ktoré sa ponechajú.  

Ing. Zelenaj sa ponúkol, že pripraví VZN s vyšpecifikovaním a pošle sa to poslancom na 
pripomienkovanie a potom sa to vyvesí.  

Starostka uviedla, že pošleme odpoveď, že obec práve rieši VZN. A na najbližšom OZ VZN 
schválime.  

Prebehla diskusia k téme. 

Ing. Zelenaj doplnil, že ak niekto príde, že chce seriózne kasíno v obci, napríklad v Campri, 
tak nie je problém urobiť dodatok VZN, že sa to povolí. Môžeme uvažovať na tým, ale apriori 
je proti. 
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Ing. Zaťko doplnil, aby sa to nebrala ako prohibícia, bral to hlavne z finančného hľadiska, my 
nepovolíme, lebo to škodí, tak pôjdu inam. Ak niekto je závislý, sadne do taxíka a pôjde inam. 
Závislosť je tragédia, štát dopláca aj na ľudí, ktorí fajčia. Bral som najmä ohľad  
na podnikateľov.  

Starostka uviedla, že chápe, že Ing. Zaťko bral ohľad na podnikateľov, ktoré tie svoje 
priestory nevedia prenajať, aby si takto pomohli.  

Prebehla diskusia k téme a poslanci sa dohodli o pripravení VZN a následnom 

pripomienkovaní.  

Ing. Zelenaj doplnil, že sú to veľmi jednoduché VZN na jednu stranu.  
Ing. Zaťko, sa spýtal, či sa nepredlžovali lehoty kvôli Covidu19.  
Ing. Zelenaj uviedol, že ak by sa predlžovali, tak maximálne na 60 dní s to predĺži. 

 
Starostka predložila žiadosť pani riaditeľky základnej školy, ktorá poslala žiadosť ohľadne 
vyriešenia parkovania v základnej školy.  

Ing. Zelenaj a Ing. Čičová uviedli, že sa o tom rozprávali už na zasadnutí Rady školy.  

Ing. Čičová povedala, že sa touto témou zaoberali na zasadnutí Rady školy. Aj ju samu spolu 
s Andreou Repovou nás takmer zrazilo auto ako tam vbehlo. 

Starostka doplnila,  že v žiadosti uvádza, že by chcela z drte, ktorá nám zostala po frézovaní  
a opravili cesty v škole. Lenže tá drť nebude dobre držať na spevnenej ploche, ako tam je 
starý betón a môže to byť ešte väčší problém.  

Mgr. Černíková uviedla, že ide o problém, ktorý vznikol v tom čase, keď bola materská škola 
zatvorená kvôli Covidu a bol tak zatvorený prechod cez MŠ. Všetci rodičia chodili dozadu na 
parkovisko pri kotolňu a to bol problém, taktiež rodičia detí z 3 triedy MŠ chodia parkovať pri 
kotolňu ZŠ a nevyužívajú parkovisko pri MŠ. Deti sú upozornené, aby tadiaľ do školy 
nechodili, ale vieme aké sú deti, skracujú si cestu. Samej sa mi stalo ako tadiaľ idú deti aj 
autá. V jeden deň išla neskôr do práce aj riaditeľka ZŠ, lebo niečo riešila v Nitre a hovorila, 
že to bolo strašné čo sa tam dialo po pol ôsmej, preto poslala túto žiadosť.  

Ing. Čičová, doplnila, že tiež je problém, že rodičia detí zo ZŠ zaparkujú pri škôlke a idú 
krížom cez areál MŠ, čo tiež nie je v súlade s predpismi hygieny. 

Mgr. Pňačeková uviedla, že samozrejme je to v rozpore s pravidlami RUVZ, ale doteraz sa to 
ticho tolerovalo. Celý problém vznikol v pondelok, kde pri zlom počasí rodičia prišli na 
parkovisko pri MŠ, tam zistili, že je zatvorený areál, tak aby deti nechodili v tom blate a daždi 
krížom, išli deti odniesť pri kotolňu a tam ich vyložili a odišli. Pri cúvaní behali za autami 
deti, bola zlá viditeľnosť, bol to dopravný kolaps, ďalší deň sa to opakovalo a dnes znova, 
lebo ešte všetci nevedeli, že sa škôlka už otvorila. 

Stanislav Kurek sa spýtal, prečo rodičia nechodia od kostola, keď pokračujú v smere do Nitry, 
do areálu školy od centra obce nie je ani odbočovací pruh. Uviedol, že minule videl ako 
niektorí rodičia prišli autom až k bráničke do školy, cez prechod pre chodcov akoby mali 
problém prejsť pár metrov pešo. 

Prebehla diskusia k téme. 
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Ing. Zelenaj uviedol, že na Rade školy sa ale zaoberali iným problémom parkovania a vstupu 
áut.  Hlavná brána pri prechode pre chodcov má slúžiť škole a na príchod do školy. Tá cesta je 
vo vlastníctve obce Ivanka pri Nitre, túto cestu využívajú na prístup k svojej nehnuteľnosti 
spolumajtelia bytov v bytovke a chodia tak po obecnej ceste, ktorá má slúžiť ako chodník. 
Chodia tam aj iní šoféri, často chodí a vychádza z ulice Ábelova a tie dopravné situácie, ktoré 
tam vznikajú, sú veľmi nebezpečné. Obyvatelia bytovky, ba mali mať vlastný vchod o 35 m 
ďalej v smere na Nové Zámky, novým otvorom v plote, je to parcela, ktorá patrí majiteľom 
bytov, je to za ochrannou zónou prechodu pre chodcov a tým sa to vyrieši. Presne toto sme 
riešili aj na Rade školy, potom sa pri bránu môže osadiť dopravný stĺpik, brána sa môže 
zatvárať a bude vchod určený len pre chodcov. Toto je celé riešenie. My môžeme pomôcť 
majiteľom bytového domu, môžeme im poskytnúť drť na prístup vozidiel k bytovému domu. 
Môžeme bytovkárom vyjsť v ústrety a poskytnime im aspoň drť. Je to o princípe 
a bezpečnosti, videl to x krát, keď tam zastaví autobus.  

Prebehla diskusia k téme, poslanci súhlasili s návrhom. 

Pán Kurek uviedol poznámku, že to robia ľudia, ktorí neboli vychovaní pánom Homolom.  

Starostka doplnila, že parkovisko pri škôlke majú využívať škôlkari. Dobrý nápad od Ing. 
Zelenaja je, že sa oslovia bytovkári a vyrieši sa vstup pre peších, aby to bolo bezpečné.  

Ing. Zelenaj pripraví vizualizáciu, aby to bolo bezpečné. Škola by mala byť od bytovky 
ohradená a nemali by mať prístup do areálu. 

Mgr. Černíková uviedla, že vraj je polovica toho chodníka bytovkárov, preto sa to neriešilo. 
Ing. Zelenaj uviedol, že by sa ti malo správne zamerať. Potvrdil, že v katastrálnej mape je 
hranica obecného pozemku rovnaká s líniou prechodu pre chodcov.  

Starostka pripomenula, aj návrh prekládky autobusovej zastávky pri Základnej škole na čo 
apelujú aj občania.  

Ing. Zelenaj uviedol, že pripraví štúdiu, ale zistil, že to bude trocha komplikovanejšie, lebo 
tam bude treba pilotové riešenie, bude treba aj statika. 

6) Diskusia 
Mgr. Černíková pripomenula, že v tomto čase sa každoročne konala recitačná súťaž 
Spomienky na Martu–Myrtu, tento rok kvôli opatreniam  – nebola osobne recitačná súťaž, 
deti maľovali, kreslili a písali na tému Ivanka pri Nitre mojimi očami, výtvarné práce máme 
z MŠ a 1, 2 ročníka. A ostatné deti písali slohové práce. Chystá sa ocenenie detí, inou formou, 
keďže sa nemôže zhromažďovať.  

Ing. Čičová navrhla aby sa to zverejnilo na stránke obce a školy. 

Starostka doplnila, že aj na obecnom úrade sa dnes čítali tieto práce a niektoré z nich boli 
veľmi zaujímavé aj zábavné.  

Prebehla diskusia k téme. 

Kurek Stanko doplnil, že bol prizvaný na kultúrnu komisiu v Cabaj-Čápore, kde chcú všetky 
kultúrne akcie vysielať online, ak by sa trochu uvoľnili opatrenia. Spýtal, sa či sa o niečom 
takom neuvažuje. 
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Starostka uviedla, že ju mrzí, že Mesiac úcty k starším sa po prvý krát nebude oslavovať 
spoločným posedením všetkých dôchodcov, ale budeme sa snažiť vymyslieť inú formu. 

Ing. Čičová videla novinách v Nitriansku informáciu o verejnej súťaži na obecný park. 
Spýtala sa, či sa prihlásil niekto. Požiadala o zverejnenie výzvy darcom krvi na stránke obce 
a facebooku.  

Starostka odpovedala, že máme len jednu obálku. A výzvu zverejníme na úradnej tabuli 
a stránke obce, či obecnom facebooku. 

Ing. Zaťko sa dotazoval ohľadne Urbárskej ulice, je to v stave, že niekde to museli vyrovnať, 
ak tam prídu ťažšie vozidlá, tak sa to posunie znovu a aby sa to nezničilo, či by sa to nemalo 
niečím pokropiť a lepšie upraviť.  

Starostka odpovedala, že firma teraz dofrézovala, prosíme ich, aby to teraz ešte raz 
prevalcovali, a potom nejakým strojom to postriekali či zatavili, ak sa to bude dať.  

Starostka uviedla, že nevedela, že sa budú všetky cesty naraz frézovať, myslela, že postupne 
vyfrézujú, zaasfaltujú a pôjdu na ďalšiu ulicu. Ráno sme to kontrolovali. Mali sme s tým 
včera veľké problémy, nevedel prejsť autobus, jednému autu sa na Vinohradskej odtrhla 
náprava, keď sme mu kázali preparkovať. Takže to chceme všetko doriešiť, chceme aj riešiť 
sklon cestného telesa, aby niektoré domy nevytápalo.  

Doplnila ešte, že tiež musíme niečo robiť s dažďovou vodou, ktorá tečie do obecnej 
kanalizácie. Je to neskutočné množstvo vody, z poslednej kontrolnej šachty na ulici Na 
štrkovisko nám vyteká úplne čistá voda. Boli sme na rokovaní s ČOV Branč a môžeme 
prietok zvýšiť zo 7 l/sek na vyšší, no musia sa vymeniť čerpadlá za výkonnejšie. Ale obávame 
sa, že nám to nepomôže.   

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

Nikto z prítomných nemal nič na doplnenie.  

 
7) Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť na 17. zasadnutí OZ a ukončila rokovanie 
obecného zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 18:17 hod.  

 

V Ivanke pri Nitre, 16.11.2020 

Zapísala: Mgr. Martina Pňačeková 

 

        Ing. Jana Maršálková 
    starostka obce 

 
Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Viera Kubisová .............................................. 

Mgr. Alena Černíková ............................................ 


