
                   

  

Obec Ivanka pri Nitre 

Novozámocká 326 

951 12 Ivanka pri Nitre 

 Telefón: 037/ 6564 582 

 E-mail: obec@ivankaprinitre.sk 

 Web: www.ivankaprinitre.sk 

IČO: 31827004, DIČ: 2021253652 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Nitra 

IBAN: SK51 5600 0000 0008 0226 9001 

V Ivanke pri Nitre, dňa 11.12.2020 
  

P O Z V Á N K A 
 

 V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 

z v o l á v a 
starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 

 
19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva,  

ktoré sa uskutoční dňa: 16.12.2020 (streda) o 16:30  hod.  
v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

s nasledovným programom: 
 

1)        Otvorenie a schválenie programu rokovania 
2)        Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice  
            a určenie zapisovateľa) 
3)        Informácie starostky obce  
4) Správy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce 
5) Návrh na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

v zmysle §29 a §30 zákona č. 431/2002 Z.z. 
Menovanie inventarizačnej komisie z radov poslancov OZ 

6)  Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2021 
- stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021 
- stanovisko finančnej komisie k návrhu finančného rozpočtu na roky 
2021,2022,2023 
- návrh finančného rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na roky 2021, 2022, 2023  
- návrh na poskytnutie dotácií pre organizácie pôsobiace v obci Ivanka pri Nitre  

7) Návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi obce 
8) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2021 
9) Návrh na schválenie zmlúv:  

- Návrh Nájomnej zmluvy s LYRA GROUP s.r.o. 
- Návrh Dodatku č. 14 k zmluve o službách vo verejnom záujme 

10) Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 
11)  Návrh na VZN č. 4/2020, ktorým  sa vydáva Štatút obce Ivanka pri Nitre 
12) Návrh VZN č. 5/2020 o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre 

13)    Rôzne  
14)  Diskusia 
15)    Záver                                

                                            Ing. Jana Maršálková 
                                                                                                   starostka obce                   


