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ZÁPISNICA 
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre,  

konaného dňa 18. novembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre  
ako mimoriadne zasadnutie OZ 

 
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 Všeobecne  záväzného nariadenia č. 3/2020 o zákaze umiestnenia herní   

             a kasín v katastrálnom území obce Ivanka pri Nitre 

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: Stanislava Kureka a Ing. Alenu 
Čičovú a za overovateľov zápisnice: Ing. Antona Zelenaja, PhD, Mgr. Martu Horníkovú. 

Za zapisovateľku rokovania určila Mgr. Martinu Pňačekovú. 
 

Poslanci hlasovali za voľbu návrhovej komisie, voľbu overovateľov zápisnice a určenie 

zapisovateľa. 
 

3) Informácie starostky obce 
Starostka obce informovala o:  
- celoplošnom testovaní v našej obci, kde bolo otestovaných 1947 občanov z toho bolo 20 

pozitívnych. Nevieme, či to boli všetko naši občania, alebo aj cudzí, ale na základe tohto 
výsledku, bude opakované testovanie už tento víkend. Musíme mať opäť aj napriek našim 
pripomienkam opäť tri testovacie miesta. Opäť musíme všetko zabezpečiť, zdravotnícky 
personál, dezinfekčné prostriedky a všetko potrebné, tak ako sme to pripravovali na 
naposledy. Tentokrát administratívu zabezpečia ozbrojené sily SR. Veríme, že budeme 
mať teraz nižšie výdavky a uvidíme ako nám preplatia výdavky za posledné kolo, ktoré 
nás stálo skoro 4.700,-€. 

- opravách ciest – akcia je skončená, cesty sú hotové aj parkovisko pri obecných bytovkách.  
Ľudia sú spokojní, sú pozitívne ohlasy. Ale neozvali sa tí, ktorí najviac nadávali, že sa nič 
15 rokov nerobí. Zostalo nám ešte 16.000,-€, ktoré sme ušetrili a neminuli, lebo sme 
všetko premeriavali a kontrolovali. Takže ich minieme budúci rok na rozvezenie 
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asfaltovej drte, ktorú máme odloženú. Drž dáme na cestu vinohrady, na Krakovskú za KD 
krátku, na štrkovisko smerom k retenčnej nádrže.  
- povolení na odvodnenie povrchových vôd do starého koryta rieky Nitra pre firmu 

Ekostaving. Malo by to stáť 22.000,-€. Bude to súčasťou rozpočtu na rok 2021.  
Momentálne sa trocha podarilo znížiť prietok vody počas dažďov. 

- problémoch s kanalizáciou na ulici Mateja Tučku, každý týždeň je tam teraz partia 
opravárov, najbližšie dni pošle prehľad o opravách a treba sa zamyslieť ako to budeme 
riešiť, lebo nevieme už čo s tým, stále tam sú obrúsky, ktoré upchajú čerpadlo. Na tej 
ulici býva len pár občanov. Za rok 2019 sa ulica Mateja Tučku čistila 7x stálo nás to  
4298,-€. V porovnaní napríklad s dlhou ulicou Urbárska, kde oprava stále 50,-€. 
Myrtina ulica dlhá nás stála 146,-€. Za tento rok do októbra bola ulica Mateja Tučku 
opravovaná už 10x a to tam býva najmenej občanov.   
Poslankyňa Kubisová navrhla, aby sa to rozrátalo medzi občanov ulice Mateja Tučku.   
Starostka doplnila, že keď do konca roka prebehnú ešte nejaké opravy, pozveme ich 
na stretnutie a vyčíslime im to koľko to stojí. Nech si hľadajú medzi sebou vinníka. 

- zdravotnom stredisku, kde prebiehajú obkladacie práce, sú položené sádrokartóny, 
robí sa strecha a fasáda. Začneme obstarávať nábytok a zariadenie. V priebehu januára 
by sa mohli postupne sťahovať. Do 16:30 sú tam robotníci, treba sa tam ísť pozrieť. 
Už sa ozývajú aj ďalší lekári špecialisti, ktorí majú záujem tu pracovať. Už nám 
doručili prvú faktúru, pôjde prvá žiadosť o platbu, tak z nášho rozpočtu zaplatíme vyše 
44.000,-€. 

- tom že, kultúrne akcie sú zrušené. Snažili sme sa za prísnych hygienických 
a protipandemických opatrení zrealizovať individuálne vítanie detí. Jeden týždeň sme 
urobili individuálny rozvrh pre rodičov s deťmi, asi 8 detí sa nám nepodarilo privítať, 
tak sme im darčeky a pamätné listy doručili domov.  

- to isté budeme realizovať aj pre seniorov, keďže v októbri sa to nedalo realizovať 
a v novembri boli tiež obmedzené možnosti nákupov. Máme všetko pripravené 
a rozdáme im priamo do domov balíčky s čajom, medom, keksami a pozdravom,  

- riešení Mikuláša, ktorý by prešiel po dedine, pozdravil deti, aby mali zážitok a my im 
porozdávame balíčky. Je nám ľúto najmä detí, ktoré tento rok okrem športového dňa 
v septembri nemali inú možnosť zábavy v obci. Musíme opatrenia rešpektovať 
a chrániť zdravie detí a seniorov.  

- natieraní oplotenia na cintoríne v Ivanke, v Luku to je už hotové. Ľudia píšu 
pochvalné správy, či už cez aplikáciu, sociálne siete a pod. 

- začiatku opravy hrobky Viliama Tótha, v tomto roku sa robí injektáž, je to teraz 
odkopané, odizoluje sa odspodu a pokračovať sa bude budúci rok.  

- priebehu zberu veľkoobjemového odpadu, ktorý prebehol super, ľudia to pekne 
potriedili, bol plný kontajner elektroodpadu, naplnil sa kontajner s plastami, drevom. 
Veľká pochvala pre všetkých občanov, ktorí to takto pekne priniesli a vytriedili. 

- karanténe v našej škôlke, asi ste postrehli, že často zatvárame, otvárame, rieši sa 
zastupovanie, dnes je znova problém, musíme to znovu riešiť. 

- zatvorení potravín kvôli karanténe, obec s tým nemá nič, volali nám aby sme ľudí 
informovali o otvorení vo štvrtok a nakoniec ju v štvrtok opakovane zatvorili a nedali 
nič vedieť. Ľudia sa sťažovali u nás, prečo tu nebudujeme potraviny, ako by sme boli 
podnikateľský subjekt a mohli si hocičo zriadiť. My nemáme možnosti zabezpečiť 
nový obchod. Boli tu zo spoločnosti Billa, kde na poli pri Ružičkových pred Ivankou 
chceli postaviť obchod, ale to im zamietnu, lebo to nie je vhodné miesto.  

- problémoch s parkovaním pri škole a škôlke, je tam osadená značka zákaz vjazdu, 
teraz parkujú pri kostole, pri fare, chodia krížom krážom. Treba sa tomu venovať na 
rade školy a zvážiť to. Ráno je problém zaparkovať aj pri škôlke, hlavne tých 10-15 
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minút, keď môžu deti prísť do školy. Ak sa bude pokračovať s výstavbou novej 
škôlky, tak tam parkovisko bude uzatvorené a bude ešte väčší problém. 
Prebehla diskusia k téme parkovania, aby sa dalo odbočiť do areálu futbalového 
ihriska. Rodičom ide o bezpečnosť svojich detí, tak sa na tom treba zamyslieť a riešiť 
to. 

- príprave návrhu nového VZN o štatúte obce, ktorý nám spracúva Mgr. Briestenský – 
návrh Vám bude poslaný a bude zverejnený, potom by sme to v decembri schvaľovali. 

 
4) Návrh VZN č. 3/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín 

v katastrálnom území obce Ivanka pri Nitre 

 
Starostka uviedla, že na poslednom zasadnutí sme sa venovali problematike umiestnenia herní 
a kasín na území obce. Obec ešte nedávala žiadne stanovisko, lebo žiadna žiadosť tu nebola. 
Hneď ako bola doručená prvá žiadosť, boli o nej informovaní poslanci, pretože sama nemám 
právo rozhodnúť o umiestnení a prevádzkovaní hazardných hier. Prevádzka môže byť 
v zmysle územného plánu v obci umiestnená. Na základe žiadosti doručenej 5. októbra sme sa 
tým začali zaoberať a vyjadrili ste sa k tomu. Na zasadnutí sme sa dohodli, že sa zverejní 
návrh VZN o zákaze, s tým, že od 1.11.2020 platí zákon, že nemusí byť spísaná petícia 
občanov. Na poslednom zastupiteľstve ste sa mali možnosť každý z vás vyjadriť. 
Doručená vám bola pripomienka pani Moniky Pňačekovej k VZN. Tak dáme priestor aby sa 
osobne vyjadrila: 
Monika Pňačeková: vypočula si nahrávku z OZ, vstup do herne je na členské karty 
spoločnosti Sinotip. Máte v podvedomí čo sa dialo v minulosti. Títo majú svoju klientelu, je 
to len na členské karty. Je pre nás len takáto možnosť prenajať tieto priestory, keďže viete, že 
z Nitry sa to vytesňovalo. Pozvali sme aj nových nájomcov. Mohli ste sa kontaktovať s inými 
starostami, kde majú takéto prevádzky, nehrozí žiadny zásah do života občanov Ivanky. 
Nepustili by sme si do blízkosti rodinného domu niečo nevhodné. Vnímam pocity ľudí, ktorí 
mali takéto problémy, ale predsa jedna prevádzka by nemala byť problémom. Má to byť 
luxusná herňa so svojou bezpečnostnou službou a klientelou. 
Starostka: starostka sa spýtala, že čo to má vlastne byť, lebo raz je uvedená herňa, potom 
kasíno, tak aby to bolo jasné. 
Monika Pňačeková: má to byť herňa, ale luxusná herňa. 
Gabriela Keszler: doplnila, že by ponúkli obci minimálne 10.000,- € sponzorsky dar pre obec.  
Budú potrebovať aj zamestnancov, budú obsadzovať pracovné miesta. Oni majú vlastných 
členov, nebudú brať nových. 
Monika Pňačeková: doplnila, že preto im vyšla v ústrety, lebo je to najbezpečnejšie, majú aj 
vlastnú SBS, nebudú narúšať pokoj v obci. Je tam vlastné veľké parkovisko.  Nie je to 
vystrčené na ulici, a je to vedené na úrovni.  
Gabriela Keszler: uviedla, že aj v iných obciach je to v poriadku a nemajú s tým problém: 
napr. Medveďov, Abovce, Komárno, Slovenské nové mesto, ... 
Starostka: sa spýtala koľko tam má byť automatov. A či tam budú len takéto hracie prístroje. 
Gabriela Keszler: uviedla, že 15 – 17 ks. Je to v zákone uvedené, koľko ich má byť a budú 
tam len hracie automaty. 
Starostka povedala, že aj páni, ktorí boli na obecnom úrade hovorili o podpore športového 
klubu a sponzorstve obce pri kultúrnych akciách.  
Gabriela Keszler: uviedla, že prispejú aj pre komunitné centrum. 
Strostka uviedla, že mi také centrum nemáme, na zdravotnom stredisku bude priestor pre 
stretávanie mamičiek s deťmi a iných skupín. 
Monika Pňačeková doplnila, že oni všade spolupracujú s obcami a nie je problém obci aj 
finančne pomôcť. Treba sa na to pozrieť reálnejšie. Nie je to ako v minulosti.  



4 

 

Starostka: pozrieme sa na to reálnejšie, keď sa na to pozeráme cez peniaze, tak je to pre obec 
zaujímavé. Ale nás volili občania, okrem nás je tu 2856 občanov a treba brať ohľad na nich. 
Neviem či sa k vám dostala nejaká kritika a otázky občanov na túto tému, ale my to riešime. 
Stanislav Kurek uviedol, že nikdy sme nemali od občanov pozitívne ohlasy na kasína. 
Dokonca aj keď sa tu robil maškarný ples boli sme tí najhorší, že sme dovolili z KD urobiť 
kasíno.  To bolo len na jeden deň a tak zlé ohlasy boli.  
Starostka doplnila, že za toto sme boli veľmi osočovaní a aj za prevádzku v Campri, pritom 
nemá právo niečo také povoliť. 
Prebehla diskusia k téme. 

Mgr. Alena Černíková uviedla, že ich členom sa môže stať ktokoľvek z našej obce stať 
členom, tak ako majú uvedené na internete a v prevádzke v Komárne.  
Prebehla diskusia k téme.  

Monika Pňačeková: uviedla, že si môžu dať podmienky aké chceme pre našich občanov.  
Ing. Anton Zelenaj: treba si spomenúť prečo vznikli emócie, rozšírili sa rôzne mylné 
a pochybné informácie, že takmer všade tu budú kasína a herne. Reakcia poslancov je taká, že 
občania budú proti tomu. Navštívili ste ma osobne, som proti niektorým veciam proti herniam 
a kasínam. Skúsime vec, kde nemôžeme reagovať emóciami. Myslím si, že by sa malo 
pozrieť na to. Navrhnuté VZN zakazuje akékoľvek kasína a herne na území obce. Môže sa 
však udeliť výnimka. Toto však otvára možnosť tlaku na poslancov OZ a tak som to 
premyslel a navrhujem VZN doplniť o bod: Osobitné ustanovenia, že danné VZN sa 
nevzťahuje na aktívne prevádzky, ktoré boli aktívne pred platnosťou tohto VZN, 
s podmienkou zachovania rozsahu a s tým, že tam bude zakázaný vstup občanom obce Ivanka 
pri Nitre.  
Spýtal sa či sú v obci ešte nejaké aktívne prevádzky s automatmi.  
Starostka odpovedala, že v Bistre boli v minulosti automaty, v súčasnosti nám nikto neplatí 
nič za prevádzkovanie výherných automatov.  
Pňaček Ján uviedol, že teraz to tu neprevádzkuje nikto, lebo podľa platného zákona musí byť 
minimálne 15 automatov. 
Prebehla diskusia k téme. 

Monika Pňačeková povedala, že naša stavba je vedená ako herňa – bar. Ale automaty 
neprevádzkujeme už viac rokov. 
Starostka uviedla, že v územnom pláne je to tak vedené, starostka ale nemá právo vám dávať 
súhlas bez obecného zastupiteľstva.  
Mgr. Alena Černíková doplnila, že ich klientela sa stále rozvíja, u nás to bude detto.  
Pán Pňaček povedal, že veď sa môže zakázať vstup občanom obce Ivanka pri Nitre.  
Pňačeková Monika doplnila, že sú aj online kasína a nikto nevie kto tam chodí. To je ešte 
horšie. 
Prebehla diskusia k téme. 

Starostka uviedla, že je pravda, že klasický hazard vytláčajú online hazardné prevádzky. Do 
herne a kasína nejde nikto kto nemá peniaze. 
Gabriela Keszler doplnila, že to vedia podľa občianskych preukazov skontrolovať, že kto tam 
vstupuje a kto tam bol. 
Monika Pňačeková: nebudú sa tam púšťať domáci občania.  
Starostka odpovedala, že my nemôžeme vyňať z VZN Ivančanov, je to diskriminácia. To si tá 
spoločnosť môže dať do interných predpisov, aby tam nechodili Ivančania. 
Ing. Zelenaj zistil, že sa môže urobiť výnimka, oni jediný tam majú právo zriadiť herňu, lebo 
majú stavbu vedenú ako herňu a bar. Je tu priestor na udelenie výnimky.  
Prebehla diskusia k téme. 

Mgr. Alena Černíková pokračovala, že prečo by sme mali robiť výnimky.  
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Starostka uviedla, že tu bola aj druhá žiadosť pre Bistro od firmy Excel, tak potom by znovu 
chceli výnimku.  
Stanko Kurek doplnil, že si môžu preklasifikovať stavbu a dať si to dodatočne povoliť. 
Tadiaľto cesta nevedie. 
Starostka odpovedala že to nemôžeme len tak nepovoliť tú zmenu stavby, keď príde žiadosť. 
Ako to odôvodnime? Len to musíme povoliť.  
Ing. Zelenaj: navrhol zmenu a doplnenie k VZN. Aby to bolo s výnimkou pre budovy 
schválené ako herňa, kasíno ešte pred platnosťou novej VZN  a legislatívy. 
Prebehla diskusia k téme. 

Starostka požiadala poslancov o opätovné vyjadrenie k téme.  
Ing. Zaťko: vyjadrenie sme dávali na minulom zasadnutí. Môžeme sa baviť o VZN. My 
žiadne VZN schválené nemáme, starostka sa mohla vyjadriť samostatne. Už skoro rok to 
riešia od marca. 
Starostka: nemala som sa k čomu vyjadrovať, až keď prišla 5. októbra prvá žiadosť. Dovtedy 
tu žiadna žiadosť nebola. V zmysle stavebného zákona prekážka nie je.  
Prebehla diskusia k téme. 

Starostka: boli fámy, hneď sa začala robiť petícia, ale keď nebola žiadosť, nebolo ju k čomu 
robiť. Prišli sa len opýtať, že chcú budovu Campri kúpiť a ako budú reagovať občania na 
zriadenie kasína. Spýtala som sa kvôli čomu, keď nie je žiadna žiadosť.  
Ján Pňaček: kvôli korone sem nemohli z Maďarska prísť.  
Starostka odpovedala, že nám žiadosť mohli poslať elektronicky, tak ako to urobili teraz 
v októbri a boli by sme sa tým skôr zaoberali. S.r.o. majú zaručený elektronický podpis, tak sa 
to dá všetko riešiť. Ak by prišla žiadosť aj minulý rok, tak to aj tak riešim s poslancami, 
o takýchto veciach nemôžem sama rozhodovať. 
Ing. Zelenaj: k zákazu hazardu v Nitre sa vyjadril krajský prokurátor, Nitrianska VZN je už 
upravená tak, že zákaz herní a kasín bude platiť pre určený druh stavieb. To znamená, ak si 
niekto postaví budovu s účelom stavby kasína a herne a mesto im to povolí, tak tam budú 
môcť byť.  
Starostka: v územnom pláne je to zaradené pre obchod a služby. 
Stanislav Kurek: navrhol, aby sa hlasovalo za VZN, ktoré bolo zverejnené. My poslanci im to 
budeme vysvetľovať prečo sa to schváli, či nie, nie vy. Ľudia nás znesú zo sveta. Je to 
postavené na nešťastí ľudí. Sú to nešťastné peniaze. 
Prebehla búrlivá diskusia k téme. 

Monika Pňačeková uviedla, že pani Černíková je proti nim zaujatá. 
Mgr. Černíková: nie je to zaujatosť. Štát 6 násobne viac investuje do opráv škôd spôsobených 
hazardom. Sú to nešťastné peniaze.  
Monika Pňačeková: vieme to zabezpečiť, aby tam nechodili občania obce.  
Ing. Čičová: každé euro je dobré, ale treba si zvážiť, že tie peniaze by boli z príjmu 
a nešťastia iných ľudí.  
Prebehla diskusia k téme. Je to na slobodnej vôli poslancov OZ, je potrebné si to premietnuť 

na hlasy tých občanov ktorí ich volili.  

Ing. Zelenaj: občan môže podať žiadosť o udelenie výnimky z VZN aj počas platnosti VZN. 
Všetky výnimky schvaľuje obecné zastupiteľstvo. VZN je aj samotný územný plán, 
v minulosti bolo postavené množstvo domov, ktorým bola udelená výnimka na stavbu.  
Ing. Zelenaj: je to všetko v rukách poslancov. Nechcem mať z Ivanky Las Vegas, preto som 
navrhol čo sa zakazuje. Je tu ten inštitút o udelenie výnimky. O každej jednej veci musí 
rozhodnúť zastupiteľstvo.  
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Starostka doplnila, že sme sa rozprávali aj o tom, že urobíme anketu medzi občanmi. Potom 
by mohla byť udelená výnimka z platnej VZN. 
Starostka: pred rokovaním OZ sme mali telefonát, že sa sem príde prezentovať ďalšia firma 
ohľadne kasína, no hodinu pred OZ telefonovali, že nakoniec dnes neprídu.  
Ona osobne by k tomu nedala súhlas, nemá na to právo a keby aj mala, bez súhlasu OZ by nič 
neodsúhlasila ani nepodpísala.  
Prebehla diskusia k téme.  

Starostka dodala, že peniaze do rozpočtu sa zídu, každé jedno euro je dobré, spýtala sa či bude 
budúci rok poskytovaná opäť dotácia z Eustreamu. 
Ing. Zelenaj odpovedal, že robia všetko pre to, aby dotácie išli ďalej. 
Prebehla diskusia o vlastnej čistiarni odpadových vôd. Ale to by musela ísť žiadosť  
na slovenský pozemkový fond o vybavenie pozemkov. 
Ing. Zelenaj: uviedol ako príklad VZN o parkovaní na území obce, je tam veľa výnimiek. 
Starostka odpovedala, že presne také VZN o parkovaní by sme potrebovali v našej obci. 
 
Starostka požiadala návrhovú komisiu o návrh uznesenia so zmenou namiesto „katastrálneho 
územia“ len „územie obce“. 
 
Ing. Zaťko: na poslednom zasadnutí OZ sme hovorili o inom znení VZN s uvedením 
výnimiek.  
Prebehla diskusia k téme.  

Ani iné mestá a obce by takéto VZN v takomto znení neprijali, keby to bolo zlé. Ide o zákaz 

herní a kasín, ostatné predaje žrebov a stávkovanie napr. na pošte a iné lotérie zostávajú  

po starom. 

 
Návrhová komisia dala návrh na uznesenia:  

 
Uznesenie č. 48/18/2020 – OZ  

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 18. novembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) schvaľuje: 
program 18. 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, Ing. Anton Zaťko, Mária 

Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Marta 

Horníková, Stanislav Kurek  

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
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Uznesenie č. 49/18/2020 – OZ  

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 18. novembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
 

a) schvaľuje: 
návrhovú komisiu v zložení: Stanislav Kurek a Ing. Alena Čičová 
overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková 
 

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

 

Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Mária 

Balážová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Marta 

Horníková, Stanislav Kurek 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
Uznesenie č. 50/18/2020 – OZ 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 18. novembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) prerokovalo  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o zákaze umiestnenia herní  
a kasín v katastrálnom území obce Ivanka pri Nitre. 

b) schvaľuje  
Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín  
v katastrálnom území obce Ivanka pri Nitre, so zmenou znenia textu:  
„v katastrálnom území obce Ivanka pri Nitre“ zmeniť v celom VZN na znenie: 
„na území obce Ivanka pri Nitre“. Nové znenie VZN bude: Všeobecne záväzne 
nariadenie č. 3/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Ivanka 
pri Nitre. 

 

Hlasovanie: 

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

Černíková, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Marta Horníková, Stanislav Kurek 

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

Zdržal sa hlasovania: nikto 
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5) Rôzne:  
 
Ing. Zelenaj: chcel by odprezentovať návrh preloženia zastávky pri ZŠ – treba to vybrať, 
spevniť gabiónmi. Treba povedať či súhlasíte technickým s návrhom, pripravím rozpočet 
a nákres. Mala by to byť akcia Z, mali by pomôcť občania, ktorí o to žiadali.  
 
Starostka: na obecnej bytovke na Vinohradskej ulici sú už spoločné priestory vymaľované, 
budúci týždeň sa začne s maľovaním aj oranžovej bytovky na Beňadikovej ulici. Potom 
nasleduje oprava strechy, lebo na oboch máme tento problém, podkrovné byty sú 
znehodnotené a zničené. Maľovanie aj opravu strechy si odsúhlasili nájomníci bytoviek.  
 
Starostka: máme tu žiadosť z Rímskokatolíckej cirkvi z Klokočiny, ide o príspevky  
pre krúžky pre deti, ktoré sa krúžkov zúčastňujú.  
Poslanci: krúžková činnosť je zrušená, môžeme sa k tomu vrátiť, keď sa to znovu povolí. 
Niektoré školy to majú prerušené do konca školského roka, ani lyžiarske, ani školy v prírode. 
 
Ing. Čičová: na finančnej komisii sa ide prerokovávať rozpočet obce, v pondelok 30.11.2020 
o 16.30 bude zasadnutie finančnej komisie, požiadala členov aby sa tohto rokovania zúčastnili 
a vyjadrili sa, či im termín a čas vyhovuje.  
 
Starostka: požiadala poslancov, aby sa na ďalší týždeň stretli pracovne k návrhu rozpočtu. 
Navrhla termín streda 9.12.2020 o 16:30 hod.  
 
Ing. Zaťko: požiadal, aby sa prítomní informovali ako to dopadlo.  
Prebehla diskusia k téme, zopakovali, že majú možnosť podať žiadosť o udelenie výnimky. 

 
Starostka požiadala, aby sa poslanci vyjadrili k navrhnutému termínu.  Málo sa stretávame, 
tak by si každý mohol ten čas zariadiť a prísť.  
Poslanci OZ súhlasili s termínom.  

 
Ing. Zelenaj sa spýtal poslancov či súhlasia s jeho návrhom preloženia zastávky pri ZŠ.  
Bude to problém preniesť, možno lacnejšie vyjde, postavať novú.  
Poslanci požiadali o pripravenie návrhu.  

 

Pán Kurek sa spýtal, či to bude realizované ešte do zimy.  
Ing. Zelenaj: ak by pomohli pomôcť viacerí, mohlo by sa to stihnúť.  
Prebehla diskusia k téme. 

 
6) Diskusia:  

 
Mária Balážová: pani Šubová  z predajne potravín sa spýtala, že jej tam stále zateká  
do predajne. Volala na obecný úrad, bolo jej prisľúbené, že sa to bude riešiť.  
 
Starostka: my sme tú sťažnosť hneď dostali, aj sme ju riešili, cesta je hotová. Nemáme to ako 
teraz riešiť. Zajtra bude kontrolný deň na zdravotnom stredisku, tak tam prídeme a pôjdeme aj 
za pani Šubovou. Ona tam vybudovala parkovisko v zelenom páse. Pozrieme a uvidíme, čo sa 
s tým bude dať robiť. Pani volala, keď sa to už asfaltovalo.  
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Prebehla diskusia k téme. Starostka uviedla, že sa pokúsi aby do konca jej volebného obdobia 
bola väčšina ciest v obci v poriadku.  
 
Ing. Zelenaj: sa spýtal na územný plán.  
Starostka: minulý týždeň sme dostali stanovisko od pána Straňáka, v ktorom  zamietol 
lokality na IBV pri bývalom Zeloprodukte a priamo v Zeloprodukte a ťažbu na štrkopieskoch. 
Zavoláme do konca roka všetkým občanom, ktorých žiadostiam nevyhovieme. Ostatným 
nemusíme dávať na vedomie. Ing. Čuboňovej sa spýtame na termín, Ing. Csanda sa prispôsobí 
termínu. Treba to po tých rokoch už konečne dokončiť.  
 

7) Záver 
 
Starosta poďakovala prítomným a poďakovala všetkým za účasť a ukončila 18. Zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. Rokovanie bolo ukončené o 18:31 hod.  
 
Zapísala: Mgr. Martina Pňačeková 
 
 
 

Ing. Jana Maršálková 
       starostka obce 

Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Anton Zelenaj, PhD: ........................................... 
 
Mgr. Marta Horníková: .............................................. 


