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ZÁPISNICA 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 16. decembra 2020 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 
___________________________________________________________________________ 

1) Otvorenie a schválenie programu rokovania 
19. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ing. Jana Maršálková, ktorá 
privítala prítomných poslancov ako aj občanov obce. Prítomní boli 6 poslanci obecného 
zastupiteľstva, z rokovania sa ospravedlnili: Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. 
Anton Zaťko. Počet prítomných poslancov bol 6 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)      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 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 
 
Starostka sa spýtala, či má niekto z poslancov k programu pripomienky a návrhy na 
doplnenie.  
Poslanci nemali k programu rokovania žiadne ďalšie návrhy a pripomienky. 
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Uznesenie č. 51/19/2020 – OZ  
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

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

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje 
program 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
konštatuje  
že rokovania OZ sa z celkového počtu poslancov 9 sa zúčastňuje 6 poslancov, čím je 
rokovanie obecného zastupiteľstva uznášania schopné. Ospravedlnili sa: Mária Balážová, 
Ing. Anton Zaťko, Mgr. Marta Horníková. 

 

Hlasovanie: 

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. 
Viera Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Stanislav Kurek  
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 
 

2) Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba     

overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa) 

 
Starostka obce  navrhla poslancov do návrhovej komisie: Ing. Antona Zelenaja a Mgr. Vieru 
Kubisovú  a ako overovateľov zápisnice: Mgr. Alenu Černíkovú a Stanislava Kureka. Za 
zapisovateľku zápisnice určila Mgr. Martinu Pňačekovú. 

 
Poslanci nemali námietky a prijali nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie č. 52/19/2020 – OZ  
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

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

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje: 
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Zelenaj PhD., Mgr. Viera Kubisová 
overovateľov zápisnice v zložení: Stanislav Kurek, Mgr. Alena Černíková 
 
berie na vedomie 
menovanie zapisovateľa rokovania: Mgr. Martina Pňačeková 

 
Hlasovanie: 



 

3 

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. 
Viera Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Stanislav Kurek  
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

3) Informácie starostky obce 

Starostka obce informovala o kultúrnych akciách:  

- Mikuláš, bola to vydarená akcia, Mikuláš chodil po obci, bolo  
to zaujímavé, poďakovala ktorým pomohli a zúčastnili sa.  

- neplánujeme teraz žiadne akcie kvôli opatreniam, ohrozená je aj tradičná 
zabíjačka. 

Ďalej informovala o:  

- nových informačných tabuliach pri vstupoch do obce – tabule sú čiastočne 
hradené z dotácie z VUC a zvyšok dofinancovala obec,  

- príprave a spracovaní príspevkov do Ivanských zvestí, bude to ročenka. 
Zhrnuli sme to do jedného celku a vychádza to cca 40 strán. Veľa 
príspevkov poskytli organizácie pôsobiace v obci, každý zo zamestnancov 
samozrejme zhrnul to najdôležitejšie za svoju oblasť. Zhrnuli sme tam 
kultúrne akcie a projekty, ktoré sa nám podarilo zrealizovať. Občan to 
uvíta a v rámci medzisviatočného obdobia to snáď ľudí poteší.  

- schválení projektu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom na projekt 
Tradičná zabíjačka vo výške 26.000,-€ a naša spoluúčasť je 4.622€. 
Vďaka projektu by sme mali mať mobilné pódium, pivné sety, stan, 
stoličky a stoly do kultúrneho domu a zariadenie na zabíjačku. 
 
 

4)  Správy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce 

Starostka materiály poskytla poslancom do pracovnej sekcie, mali možnosť  
si ich prezrieť. Požiadala poslancov o pripomienky a otázky. Poprosila hlavného 
kontrolóra o zhrnutie správy z kontrol. 

Hlavný kontrolór: kontrola bola zameraná na kontrolu dodržiavania zákona  
č. 177/2018 Z.z. v skratke ide o protibirokratický zákon, s princípom 1 krát 
a dosť. V podstate to čo si dokáže obecný úrad na sám vyžiadať a zistiť, aby sa 
nevyžadovalo od občanov a hlavne aby nežiadal úrad to, čo sám vydal. 
Najväčšia oblasť, ktorej sa to týka je stavebný úrad. V daňovej agende nie je už  
potrebné predkladať listy vlastníctva. Na úrade nebolo doposiaľ prihlásenie  
na oversi.gov.sk, kde sa obec musí zaregistrovať a čerpať odtiaľ výpisy pre 
svoju činnosť. Ak ste boli na webovej stránke obce, už sa začínajú plniť 
opatrenia, sú tam spracované informácie, aké výpisy sa už nepredkladajú. 
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Nebudú sa ani tlačiť zbytočné papiere, keď je to možné zistiť online. Ostatné 2 
kontroly  
sú rozpracované. 

Ing. Čičová sa spýtala, či sa obec už zaregistrovala na oversi.gov.sk. 

Hlavný kontrolór odpovedal, že žiadosť je už vyplnená, ale ešte sa musí podať 
na úrad. Musí byť riadne odôvodnenie prečo má pracovník prístup ku konkrétnej 
evidencii a tiež tam treba riešiť zastupiteľnosť. 

Starostka doplnila, že ešte sme si chceli odkonzultovať nejaké veci s firmou, 
ktorá nám zastrešuje ochranu osobných údajov. 

Poďakovala hlavnému kontrolórovi za vysvetlenie. 

 
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 

Starostka vysvetlila, že tento rok sa bude robiť dokladová inventarizácia, minulý 
rok sa robila kompletná inventarizácia majetku. 

Starostka menovala za predsedu ústrednej inventarizačnej komisie Mgr. Vieru 
Kubisovú. Po sviatkoch by sme sa dohodli na stretnutí. Termín ukončenia 
inventarizácie je do 31.1.2021. 

 
       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 

Starostka uviedla, že poslanci mali k dispozícii stanovisko hlavného kontrolóra 
a stanovisko finančnej komisie. Prebehlo aj pracovné prerokovanie návrhu 
rozpočtu. Do materiálov ste dostali rozpočet, je tam aj požadovaný sumár, ktorý 
pripomienkoval Ing. Zaťko. Je predložený aj zoznam organizácií, ktoré si dali 
žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce. Rozpočet je predložený podľa jednotlivých 
programov aj podprogramov. Príjmy sú 1.886.556,- €, čerpanie je v rovnakej 
výške, takže rozpočet by mal byť vyrovnaný, na ďalšie obdobie  
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je predpokladaný prebytok, ale je to len predpoklad. V materiáloch sú rozpísané 
komentáre k bežným a kapitálovým výdavkom. Stále splácame úvery v ŠFRB 
a Prima banke. Budúci rok sa bude budovať prepadový kanál na odvádzanie 
odpadových vôd. Budeme hradiť spolufinancovanie zdravotného strediska 
a rekonštrukcie hrobky. Viac sme si nemohli dovoliť naplánovať. Ak sa počas 
roka podarí niečo ušetriť, presunieme prostriedky tam kam budeme potrebovať. 
Verím, že aj tento rok budeme mať prebytok, ten presunieme do rezervného 
fondu a fondu rozvoja obce, z ktorého potom môžeme riešiť opravu ulíc. Obe 
stanoviská k rozpočtu ste mali k dispozícii, požiadala aby poslanci predniesli 
svoje otázky.  

Stanislav Kurek sa spýtal či nedostane príspevok spevácky súbor Ivančanka. 

Ing. Čičová a starostka odpovedali, že Ivančanka a ZPoZ nie sú registrovanými 
organizáciami a sú financované priamo z rozpočtu obce. Dobrovoľní hasiči 
a futbalisti majú v rozpočte samostatný program, medzi náboženskými 
organizáciami je aj cirkev.  

Mgr. Černíková požiadala o vyšší príspevok pre MO Maticu Slovenskú, ktorá 
robí tiež akcie pre občanov obce. 

Poslanci sa dohodli sa na sume 500,-€ pre Maticu Slovenskú a pre OZ Roháčik 
len 1000,-€. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 53/19/2020 – OZ  
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
 

a) berie na vedomie 
• stanovisko hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre k návrhu rozpočtu na roky 2021-

2023, 
• stanovisko Finančnej komisie k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023. 

 
b) schvaľuje: 

• rozpočet obce Ivanka pri Nitre na rok 2021 vrátane programového rozpočtu na 
rok 2021 ako vyrovnaný. 

Rozpočet na rok 2021 

Bežný rozpočet    

Bežné príjmy    1 886 556,00 € 
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Bežné výdavky  (obec)             1 044 846,00 € 
Bežné výdavky ZŠ       475 700,00 € 
Bežné výdavky škol. klub      43 500,00 €   
Bežné výdavky škol. jedáleň      82 900,00 € 
Bežné výdavky vrátane RO             1 886 556,00 € 
Prebytok bežného rozpočtu     239 610,00 € 
 

Kapitálový rozpočet 

Kapitálové príjmy     0,00 € 
Kapitálové výdavky     178 000,00 € 
Schodok kapitálového rozpočtu - 178 000,00 € 
 

Finančné operácie 

Finančné operácie – príjmy       0,00 € 
Finančné operácie – výdavky       61 610,00 € 
Schodok finančných operácií    - 61 610,00 € 
 

c) berie na vedomie 
Viacročný rozpočet na roky 2022-2023 vrátane programového rozpočtu obce.  

d) schvaľuje 
p.č. Žiadateľ o dotáciu Žiadosť 

predložená 
dňa 

Požadovaná 
čiastka v 
eurách 

Schválené 

1. Miestny spolok SČK 14.10.2020 150,- 150,- 

2. DHZ Ivanka pri Nitre 15.10.2020 8.000,- 4.000,- 

3. MO MS Ivanka pri Nitre 14.10.2020 600,- 500,- 

4. OZ pri MŠ Roháčik v Ivanke 
pri Nitre 

12.10.2020 1.500,- 1.000,- 

5. Slovenský zväz záhradkárov 
– ZO odbor Vinohradnícky 

15.10.2020 700,- 400,- 

6. TJ Družstevník Ivanka pri 
Nitre 

15.10.2020 17.000,- 15.000,- 

7. Rímskokatolícka cirkev – 
Farnosť Ivanka pri Nitre 

15.10.2020 4.000,- 4.000,- 

8. Slovenský zväz chovateľov 15.10.2020 500,- 500,- 

9. ŠK Junior Ivanka pri Nitre 13.10.2020 2.000,- 1.500,- 

10. MO Jednoty dôchodcov 
Ivanka pri Nitre 

15.10.2020 1.000,- 950,- 

11. Spevácky súbor Ivančanka* 15.10.2020 500,- 0,- 
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12. Zbor pre občianske* 
záležitosti 

15.10.2020 400,- 0,- 

 SPOLU  36.350,- 5000,- 

*uvedené spolky nie sú registrovanými organizáciami, patria pod obec a sú financované priamo obcou 
 
Hlasovanie: 

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. 
Viera Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Stanislav Kurek  
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 
 
7)        Návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi obce 
 
Návrh predložil Ing. Anton Zelenaj PhD. Je tam návrh na odmenu vo výške 400,-€ je to 
v súlade so zákonom.  
Ing. Zelenaj sa spýtal, či je to 30%. Starostka odpovedala, že je to omnoho menej ako 30%. 
Mgr. Zábojník sa spýtal, či je to odmena pravidelná alebo jednorazová. Aby sa to doplnilo do 
uznesenia.  
Starostka a Ing. Zelenaj odpovedali, že je to jednorazová odmena na konci roka. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 54/19/2020 – OZ  
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

schvaľuje: 

koncoročnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ivanka pri Nitre za rok 2020 vo výške  
400,-€, ktorá nepresahuje maximálnu výšku odmeny podľa ustanovenia § 18c, ods. 5 zákona 
č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Hlasovanie: 

Za (5 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD, Mgr. Viera Kubisová, Ing. 
Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Stanislav Kurek  
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania (1 z 6) prítomných poslancov OZ: Mgr. Stanislav Zábojník 
 
 
8)        Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2021 
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Materiál bol predložený, zverejnený, Ing. Zaťko mal požiadavky na doplnenie plánu kontrol, 
tak je to tam zapracované.  
Starostka sa spýtala, či má niekto doplňujúci návrh do plánu kontrolnej činnosti. 
Mgr. Zábojník sa spýtal, či kontroluje aj plnenie zmlúv na obecnom úrade.  
Starostka vysvetlila, že kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť hlavne podľa schváleného 
plánu, môže vykonať kontrolu aj z vlastného podnetu a na požiadavku Vás poslancov. 
Prebehla diskusia k téme.  
Hlavný kontrolór: okrem plánu kontrolnej činnosti sa kontroluje webové sídlo obce, úradná 
tabuľa, jednotlivé pracoviská na úrade. 
 
 
8)  Návrh plánu kontrolnej činnosti:  
Hlavný kontrolór predniesol svoj pán kontrolnej činnosti doplnený o návrhy Ing.Zaťka.  

Zábojník sa spýtal či keď vykonáva kontolu na ochranu finančných prostriedkov, či vykonáva 
kontroly aj na základe plnenia zmlúv.  

Starostka: hlavný kontorlór postupuje podľa plánu kontrolnej činnosti, alebo aj  z vlastného 
podnetu, ak by zistil porušenie.  

Hlavný kontrolór: mimo plánu stále prebieha kontrola úradnej tabuli, webového sídla, a pri 
mojej prítomnosti na pracovisku aj pracoviská zamestnancov obecného úradu.  

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 55/19/2020 – OZ  
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 
 
prerokovalo  
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1. polrok 2021. 

schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1. polrok 2021. 

Hlasovanie: 

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. 
Viera Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Stanislav Kurek  
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

9) Návrh na schválenie zmlúv:  

Návrh nájomnej zmluvy s LYRA GROUP s.r.o. 
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Starostka poslala na pripomienkovanie zmluvu pred 3 týždňami, niektorí ste ju 
pripomienkovali obratom, niektorí len teraz predvčerom napríklad pani Balážová, s ňou sme 
pripomienky konzultovali. Bližšie to vysvetlí p. Karol Stýblo, s ktorým sme to skonzultovali. 

V pripomienkach išlo najmä o:- 

- „vyššiu moc“ v článku 12, ods. 9,  
- v preambule „najlepšie podmienky“ v odst.4, malo by byť uvedené „podmienky 

v rámci možností obce“ 
- tiež chýbajú prílohy k zmluve, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.  

Prebehla diskusia k téme. 

Starostka udelila slovo pánovi Stýblovi. 

Karol Stýblo uviedol, že sa to môže upraviť podľa požiadaviek poslancov. Jednou z prílohy je 
vizualizácia, ktorá bola prezentovaná na zastupiteľstve. Teraz robíme dendrologický 
prieskum.  

Prebehla diskusia k téme. 

Starostka doplnila, že ešte mala pripomienku pani Balážová, kde v bode 2 čl.11 predkupné 
právo sa odvoláva na článok 5 zmluvy, kde je to vysvetlené a je to logické.  

Starostka odpovedala, že je to v zmluve vysvetlené, predkupné právo má logicky ten, kto do 
toho investoval peniaze.  

Potom článok 12 bod. 7, prenajímateľ nie je oprávnený požadovať to vrátiť do pôvodného 
stavu, ona poukazuje na to, že nám zostane torzo nedostavanej stavby. Ostatné pripomienky 
poslankyne Balážovej sú bezpredmetné. 

Prebehla diskusia k téme. 

Ing. Čičová sa spýtala či to chcú u nás naozaj stavať.  

Pán Stýblo odpovedal, že síce majú aj iné pozemky, kde môžu stavať, ale majú predschválené 
prostriedky na túto stavbu, takže určite chcú stavať.  

Prebehla diskusia k téme. 

Hlavný kontrolór uviedol, že idete prenajímať pozemok,  nikto ho obci neberie, maximálne sa 
pozemok zhodnotí. Nemá pripomienky ani k zrušenému bodu. Reštitúcie už nebudú, ani 
plynovod, ropovod tadiaľ nejde. Ani rozostavaná stavba nie je problém. K vyjadreniu  
p. Balážovej, v zmluve ho zarazila len obcia, ale aj tá by bola možná len pri veľmi 
nekorektných vzťahoch obce voči nájomcovi. 

 

Ing. Zelenaj doplnil, že súhlasí s návrhom hlavného kontrolóra. Pozerali zmluvu dvaja 
podnikový právnici, nie je s tým žiadny problém.  
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Starostka doplnila, aby to bolo v súlade so zámerom na 50 rokov, ako sa to schvaľovalo 
v septembri.  

Prebehla diskusia k téme, zosúladila sa zmluva so zámerom. 

Zábojník sa spýtal, že či tam teda zostane aj tá vyššia moc.  

Ide o nepredvídateľné udalosti, nemalo by sa hovoriť o vyššej moci. Prebehla diskusia k téme. 

Poslanci sa dohodli ešte na úprave časového harmonogramu prác.  

Ing. Zelenaj pochválil eskalačný vzorec v zmluve, na rozdiel od iných dlhodobých zmlúv. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 56/19/2020 – OZ  
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

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

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

prerokovalo  

návrh nájomnej zmluvy víťazného uchádzača obchodnej súťaže na prenájom pozemku 
v obecnom parku na parcele č. 1824/1 v KU Ivanka pri Nitre, vedenej na LV č. 1183 vo 
výmere 11 000 m2 z celkovej plochy 24 258 m2. 

schvaľuje  

Nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov uzatvorenú medzi obcou Ivanka pri Nitre a LYRA GROUP 
s.r.o., so sídlom Konečná 1077, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 44 473 826 s týmito zmenami:  

- preambula, odst.4, kde ruší „najlepšie podmienky“ a nahrádza „podmienky v rámci 
možností obce“ 

- článok 3, odst. 1, kde ruší 25 rokov a nahrádza sa 50 rokov,  
- článok 4, ruší sa október 2020 - december 2020 a nahrádza sa január 2021 
- článok 12, bod. 9, kde sa vypúšťa znenie 2 vety (v prípade, ak dôjde k predčasnému 

zneniu...) 
- článok 13, bod 5, rušia sa 4 prílohy a zostáva jedna príloha a to vizualizácia objektu. 

Hlasovanie: 

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. 
Viera Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Stanislav Kurek  
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

Prebehla diskusia k téme čokoládovne v Ivanke pri Nitre.  

Mgr. Černíková, že aj v súťaži Ivanka očami detí písali deti o čokoládovni.  
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Starostka doplnila, že potom môžeme spoločnosť Lyra zapojiť do projektov oživenia zelene, 
prípadne cyklotrasy popri rieke. Sme radi, že sa park zrevitalizuje. Možno raz budeme robiť 
raňajky v tráve v obecnom parku a vrátiť do parku život. 

Návrh Dodatku č. 14 k zmluve o službách vo verejnom záujme 

Starostka sa spýtala Ing. Kotekovej, či Arriva poslala dodatok č. 14 k zmluve, 
ktorý podpisujeme každý rok.  

Starostka kontaktovala aj prednostu MsU v Nitre s tým, že nás mrzí, že sme 
neboli informovaní o výsledku verejného obstarávania. Dozvedeli sme sa to len 
z médií, že od roku 2021 budeme mať nového prepravcu a Arriva končí. 

Pán prednosta mi vysvetlil prečo nás neinformovali, budeme to mať ešte 
vysvetlené.  

Ing. Zelenaj: týchto dodatkov tu už bolo 13 a všetky boli rovnaké a nemohli sme 
s tým nič urobiť. Obsah je rovnaký, len sa zmení suma podľa ročného 
zúčtovania.  

Zábojník sa spýtal, čo obsahuje tento dodatok.  

Ing. Koteková  je tam časový harmonogram štyroch splátok a zvyšok sa doplatí 
v nasledujúcom roku.  

Poslanci nemali k dodatku č. 14 námietky. Ak bude v ňom doplnené 
vyúčtovanie a rozpis splátok bude to hneď odoslané poslancom na vedomie. 

Prebehla diskusia k téme. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 57/19/2020 – OZ  
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

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

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

prerokovalo  
návrh dodatku č. 14 k zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa 6.3.2007 v znení 
dodatkov 1 – 13 v mestskej autobusovej doprave vykonávanej autobusmi. 

schvaľuje  

Dodatok č. 14 k zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa 6.3.2007 v znení dodatkov 1 – 
13 v mestskej autobusovej doprave vykonávanej autobusmi uzatvorený medzi obcou Ivanka 
pri Nitre a ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, IČO: 36 545 082. 
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Hlasovanie: 

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. 
Viera Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Stanislav Kurek  
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
10)  Návrh harmonogram zasadnutí OZ 

Starostka navrhla harmonogram podľa minulého roku. Je dodržaný maximálny odstup 
jednotlivých zasadnutí 3 mesiace. Je to prvý návrh, ak bude potreba bude ešte mimoriadne 
OZ. Zmenili sme len čas na 15 hodinu, ktorá by platila len pre riadne OZ, pri mimoriadnych 
sa vám prispôsobíme.  

Mgr. Zábojník navrhol zmeny v harmonograme zasadaní OZ. Chcel zmeniť termín 
zastupiteľstva z konca školského roka na inokedy. 

Poslanci o tom diskutovali. Nakoniec sa dohodli na pôvodnom znení. Nie je to nemenné, stále 
sa to dá zmeniť, ak bude potreba.  

Ing. Čičová požiadala aby to bolo aspoň o 15:30 hod. 

Starostka sa dohodla, že sa to bude snažiť takto zvolávať. 

Uznesenie č. 58/19/2020 – OZ  
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

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

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

prerokovalo  

Harmonogram zasadnutí OZ v Ivanke pri Nitre v roku 2021 

schvaľuje 

HARMONOGRAM ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V IVANKE PRI 
NITRE V ROKU 2021: 

• 27. Január (streda) 
• 31. Marec (streda) 
• 30. Jún (streda) 
• 29. September (streda) 
• 8. December (streda) 

 

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA SA BUDÚ KONAŤ V KULTÚRNOM 
DOME V IVANKE PRI NITRE. PRESNÝ ČAS KONANIA OZ BUDE VOPRED 
ZVEREJNENÝ. 

Hlasovanie: 

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. 
Viera Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Stanislav Kurek  
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 



 

13 

11)   Návrh VZN č. 4/2020, ktorým sa vydáva Štatút obce Ivanka pri Nitre 

Starostka informovala už v minulosti poslancov o stretnutí s Mgr. Briestenským, ktorý je 
lektorom RVC pre celé Slovensko, požiadala o termín, ktorý bol až o rok, takže teraz podľa 
dohody pán Briestenský v októbri a novembri navštívil našu obec, venovali sme sa štatútu 
obce a spracoval nám nový Štatút obce. Ten starý dlho nebol obnovený, VZN bolo vyvesené 
na úradnej tabuli, žiadne pripomienky k nemu od občanov ani poslancov neboli. 

Ing. Čičová sa spýtala na veliteľa dobrovoľného hasičského zboru, že ho menuje starosta.  

Starostka odpovedala, že je to tak, že oni si ho vyberú spomedzi seba a starosta ho vymenuje 
za veliteľa DHZ a dá mu menovací dekrét.  

Ing. Čičová sa spýtala sa na kroniku. Ako sme na tom v súčasnosti. 

Starostka odpovedala, že to musí byť Ivančan, je ťažko nájsť takú osobu ako bol pán Ozimák, 
ktorý sa svedomite tomu venoval. Občania veľa kritizujú, ale keď chcete aby boli nápomocní, 
tak nie sú. Skúste nájsť aj vy niekoho vo svojom okolí. Je určite čo uvádzať do kroniky obce, 
dáme aj inzeráty do mobilnej aplikácie aj facebook. Požiadala poslancov, aby oslovili 
občanov aj oni.  

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 59/19/2020 – OZ  
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

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

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

prerokovalo  

Návrh na VZN č. 4/2020, ktorým  sa vydáva Štatút obce Ivanka pri Nitre. 

schvaľuje 

VZN č. 4/2020, ktorým  sa vydáva Štatút obce Ivanka pri Nitre. 

Hlasovanie: 

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. 
Viera Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Stanislav Kurek  
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 
 
Starostka navrhla zaviesť tradíciu oceňovania cien obce, za mimoriadnu činnosť v obci/pre 
obec.  

 

12. Návrh VZN č. 5/2020 o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre 

Starostka uviedla, že návrh vypracovala riaditeľka materskej školy, aby tam nebola 
diskriminácia a zjednotili sa poplatky za pobyt dieťaťa v materskej škole. Upravuje sa suma 
školného, je to zjednotené.  VZN bolo vyvesené, neboli žiadne pripomienky.  

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  
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Uznesenie č. 60/19/2020 – OZ  
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

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

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

prerokovalo  

Návrh VZN č. 5/2020 o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre 

schvaľuje 

VZN č. 5/2020 o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre 

Hlasovanie: 

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. 
Viera Kubisová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Stanislav Kurek  
Proti: nikto 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 
13)  Rôzne 
 
Starostka do bodu rôzne zaradila: 
- žiadosť pani Moniky Pňačekovej o udelenie výnimky. 
- návrh nájomnej zmluvy na cintoríny, ktorú pripravil pán farár Linet. Máme navrhnúť výšku 
nájomného, ktoré  bude použité podľa slov pána farára na obnovu cintorínu.  
- územný plán – je tu žiadosť od firmy Pantheon s.r.o. 
 
Žiadosť p.Moniky Pňačekovej o udelenie výnimky z VZN 
Starostka udelila priestor na prezentáciu prítomnej pani Monike Pňačekovej, aby sme sa 
potom mohli venovať iným veciam. 
Prebehla prezentácia plánovanej prevádzky herne s kaviarňou, vo svojej žiadosti požiadali 
o výnimku z prijatého VZN.  
 
Starostka doplnila, že poslanci mali prezentáciu k dispozícii v pracovnej sekcii, medzi 
poslancami prebehla mailová komunikácia k tejto téme. Ak sa chcú ešte poslanci na niečo 
spýtať, tak teraz je tu tá možnosť, aby sme sa zbytočne nezdržiavali. 
  
Mgr. Zábojník sa spýtal na počet herných automatov v herni, počet vytvorených pracovných 
miest a zákaz vstupu občanom obce. 
Malo by tam byť 15 herných automatov, vytvorí sa 5-6 pracovných miest a občania Ivanky 
pri Nitre tam budú mať zákaz vstupu.  
 
Ing. Zelenaj požiadal poslancov, aby upustili od osobných sympatií a antipatií. Volali mu 
viacerí občania, ktorí volili poslancov. Pri rozhovore sa ich spýtal, či oni majú súhlas od 
vlastníka pozemkov na parkovanie ich automobilov, alebo súhlas na vjazd k ich rodinnému 
domu. Pani Monika Pňačeková s rodinou majú ako jediní v obci stavbu určenú na tento účel, 
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udeľujú sa výnimky aj na iné žiadosti. Nie je lobista, ale nenaplnia sa ani obavy poslancov 
o ktorých písali.  
Prebehla diskusia k téme udelenia výnimky. 
 
Hlavný kontrolór uviedol, že žiadna výnimka z VZN nemôže byť podmienená s finančnými 
výhodami pre obec, na to si treba dať pozor. Je už vedený súdny spor s bývalým starostom 
Marianky za podobnú vec. 
Ing. Zelenaj doplnil, že to zrejme podmieňovali zmluvne. 
Hlavný kontrolór odpovedal, že to nebolo zazmluvnené.  
 
Monika Pňačeková uviedla, že nežiadajú o výnimku z VZN za finančnú odmenu ale žiadame 
o výnimku po splnení všetkých podmienok.  
Spýtali sa, akým spôsobom sa dá obec sponzorovať.  
Hlavný kontrolór odpovedal, že určite nie takýmto spôsobom. 
 
Starostka povedala, že nevie ako by sa naformulovala takáto výnimka z VZN, lebo výnimka  
z VZN neexistuje, ale musela by sa zrušiť VZN, a prijať nová VZN, kde to bude presne  
zadefinované. Mali by sa poslanci vyjadriť, či je vôbec vôľa riešiť to.  
 
Prebehla diskusia k téme.  
 
Mgr. Černíková sa spýtala prítomných, či si všimli, že keď sme zverejnili, že sa schválilo 
VZN o zákaze hazardu, že koľko ľudí nám to lajklo.  
 
Prebehla diskusia k téme.  
 
Majitelia majú vlastnú klientelu, sú ochotní splniť všetky podmienky. 
 
Ing. Zelenaj doplnil, že môže sa zahájiť aspoň proces umožnenia prevádzky kasína.  
 
Starostka uviedla, že ak by ste s tým viacerí súhlasili, museli by sme potom zverejniť novú 
VZN, lebo z tejto výnimky robiť nemôžeme.  
 
Stanislav Kurek doplnil, že neexistuje výnimka v zákone, nemôže sa tam citovať, že pani 
Monike Pňačekovej sa udeľuje súhlas, musí to byť na konkrétnu budovu – konkrétny tip 
budovy. 
  
Ing. Zelenaj navrhol v minulosti doplniť do VZN, že výnimku z VZN môže odsúhlasiť len 
obecné zastupiteľstvo, nebolo to tam vložené a odsúhlasené.  
 
Prebehla diskusia k téme.  
 
Stanislav Kurek citoval zákon kde možno umiestniť herňu, oni majú vedenú budovu obchod 
a služby. Podľa zákona nemôžeme konkretizovať len na herne. Z obce odišla informácia  
na úrad pre Úrad na reguláciu hazardných hier. Automaticky by im nikto neudelil licenciu  
na tomto úrade, lebo postupujú podľa tohto VZN. Takýchto budov určených pre obchod 
a služby je v obci veľa, sú to takmer všetky podnikateľské subjekty v obci.  
 
Prebehla diskusia k téme.  
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Urobíme anketu medzi občanmi, či by boli za, alebo proti. 
 
Mgr. Černíková navrhla, aby tam bolo fitnescentrum, prečo sa rieši len herňa. Kasíno Las 
Vegas má stále ponuky, aby sa stali ich členmi. 
 
Monika Pňačeková odpovedala, že potrebujú z niečoho žiť, podnikať, nie je možné aby tam 
niekto z občanov Ivanky tam vstúpil. 
 
Starostka uviedla, že bola vyjadrená predbežná vôľa poslancov urobiť prieskum v obci aby sa 
zistil názor občanov.  
 
Mgr. Kubisová je treba urobiť ten prieskum jasne. 
Starostka doplnila, že príspevok na fb môžu zverejniť aj oni sami, aby sa prezentovali.  
 
Stanislav Kurek doplnil, že na peticie.com sa riešia petície a poskytujú možnosť zadarmo 
urobiť petíciu v obci. Môžeme si takto urobiť obraz o názore našich občanov. Tam sa dá 
priložiť aj prezentácia. 
 
Prebehla diskusia k téme. 
  
Monika Pňačeková sa poďakovala za možnosť sa prezentovať.  
 
Návrh nájomnej zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou 
 
Starostka požiadala, aby sa poslanci vyjadrili k zmluve a navrhli sumu. Mala by to byť len 
symbolická suma, lebo my sa o cintorín staráme a robíme údržbu.  V minulosti to bola 1,- Sk. 
Máme teda navrhnúť sumu, je to priestor – plocha na pochovávanie.  
 
Prebehla diskusia k téme. 
Ing. Zelenaj navrhol postupovať podľa vzoru iných obcí, ktoré majú cintoríny od cirkvi 
v prenájme, všetci platia 1,-€. 
 
Mgr. Zábojník uviedol, že si treba uvedomiť, že doteraz nebola zmluva plnená a nebola 
uhradená suma 1,-Sk ročne. Je to trestný čin, keď sa to neplatilo. 
 
Starostka uviedla, že stará zmluva je stále platná, podpisoval ju ešte starosta Guzmický v roku 
2007, my máme vysoké náklady na starostlivosť o cintoríny, tá suma je omnoho vyššia ako 
výber poplatkov za nájom hrobových miest. Starostka ponúkla peniaze pánovi farárovi, keď 
sa dozvedela, že to nebolo platené, že by sme to spätne doplatili, ale pán farár to odmietol, že 
on to už vyriešil ešte keď odchádzal predchádzajúci pán farár. My na kosenie dávame ročne 
vyše 5000,-€. 
Ing. Zelenaj doplnil, že zmluva je platná, ide o 2,50€ aby sme to spätne doplatili aj od roku 
2007, ak treba, aby bol pokoj. Poskytovali sme opakovane dotácie na kostol 
v niekoľkonásobnej výške ako 1,- Sk ročne. 
 
Prebehla diskusia k téme. 
Poslanci súhlasili sumu nájmu na 1,- € od roku 2021 za oba cintoríny. 
Starostka doplnila, že ľudia prídu na pietne miesto a robia na cintoríne neporiadok, nosia tam 
odpad, ktorý tam nepatrí, netriedia odpad, naši chlapi to potom celé vysypú a znovu  
to pretriedia, aby to vôbec smetiari odviezli. Je to smutné ako sa niektorí občania správajú.  
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Obec to kosíme, zveľaďuje, teraz budeme opravovať hrobku.  
 
Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 61/19/2020 – OZ  
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

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

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

prerokovalo 

Návrh Nájomnej  zmluvy uzatvorenej medzi Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Ivanka pri 
Nitre  a Obcou Ivanka pri Nitre, s dobou nájmu na 10 rokov a stanovením ceny nájmu na 1,-€ 
ročne. 

schvaľuje 

Nájomnú  zmluvy uzatvorenú medzi Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Ivanka pri Nitre  
a Obcou Ivanka pri Nitre, s dobou nájmu na 10 rokov a stanovením ceny nájmu na 1,-€ ročne. 

Hlasovanie: 

Za (5 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD, Mgr. Viera Kubisová, Ing. 
Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Stanislav Kurek  
Proti (1 z 6) prítomných poslancov: Mgr. Stanislav Zábojník 
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 
Žiadosť o prehodnotenie stanoviska k zmene územného plánu obce od fa. Pantheon 
Žiadosť podala firma Pantheon, určite požiada o to aj pán Kolík. Stále to chcú mať ako IBV. 
 
Oni to majú rozparcelované a na katastri zapísané ako orná pôda ako extravilán. Hovoria,  
že to mala dať zapísať na kataster obec. 
Ing. Zelenaj uviedol, že podľa UP1 malo byť zahrnuté do intravilánu. Ale nikde to nebolo 
zahrnuté v textovej časti územného plánu. Na obci nie sú takéto dokumenty nikde založené. 
 
Poslanci navrhli aby to bolo ako rezerva pre IBV. 
Prebehla diskusia k téme so záverom, že pánovi Kolíkovi by to zostalo ako to má teraz. Všetko 
môže ísť do rezervy, ak to budú chcieť aktivovať, musia si požiadať o ďalší doplnok 
k územnému plánu. Rezerva neznamená právny podklad pre stavebné povolenia a územné 
rozhodnutie. Je to len výhľad na nasledujúcich 20 rokov. 
 
Prekonzultujeme to s Ing. Csandom.  
Aby to tam bolo aj presne definované. 
 
Ing. Zelenaj prečítal definíciu, ako to má prebiehať. Všetko je to zhrnuté na uzemneplany.sk 
Do výhľadu môžeme dať hocičo, len treba presne definovať podľa zákona, že to nie je 
právnym podkladom pre stavebné povolenie a územné konanie. 
 
Prebehla diskusia k téme. 
Starostka doplnila, že teraz nás bude brzdiť lockdown, ale musíme sa stretnúť ešte s tromi 
ľuďmi, ktorí si dali požiadavku do územného plánu, takže to presunieme po novom roku, keď 
to bude možné. 
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14)  Diskusia 
 
Mgr. Zábojník sa spýtal na sochu p. Márie na cintoríne v Luku. 
Starostka odpovedala, že niekedy vo februári bola pani Jasníková na obecnom úrade 
a hovorila, že tam kedysi bola socha Panny Márie a ona má dostať peniaze z vojska a chcela 
by za ne obnoviť túto sochu. Stavebné povolenie na to nepotrebovala, pýtali sme sa na to na 
stavebnom úrade.  Mala to prísť nahlásiť, keď bude potrebovať vstup na cintorín.  
 
Starostka nevidela žiadny dôvod, prečo by tam tá socha nemohla stáť. Reakcie občanov po 
tom ako sa to tam postavilo boli, že to nikomu nevadí, že veď to tam v minulosti bolo. Pani sa 
teraz bojí aby to niekto teraz nezbúral. Pán farár o tom vraj tiež vedel, ale keďže mu to 
povedala pri sv. spovedi, tak sa to tak neberie.  
 
Mgr. Zábojník povedal, že to sa takto nemôže robiť, že je to čierna stavba. Mala sa poradiť 
s pánom farárom, socha mala byť umiestnená inde, nie pred ústredným krížom, ale vedľa, 
nemala byť farebná, mala by sa zbúrať alebo premiestniť vedľa kríža. 
  
Prebehla diskusia k téme. Ostatným poslancom socha nevadí, ak to bude časom problém bude 
sa to riešiť.  
 
15)  Záver 
 
Starostka poďakovala poslancom za spoluprácu počas roka 2020 a zaželala im pokojné, 
zdravé, milostiplné Vianoce. Aby ste ich strávili so svojimi blízkymi, aby sa nikto zbytočne 
nepresúval, keď nemusí. Do nového roka zaželala všetkým hlavne pevné zdravie, teraz si to 
viac uvedomujeme, každý deň chodím s obavami do práce, či sa niečo niekomu nestalo. 
Poďakovala zamestnancom obce, že ani raz neohrozili chod obecného úradu, mnohí 
z poslancov a občanov pracovali z domu, ale kolegovia chodili poctivo do práce počas celého 
roku, na homeoffice strávili maximálne týždeň, keď som ich prosila aby pracovali z domu.  
Starostka za záver povedala, že ju mrzí, že si tento rok nemôžeme posedieť na vianočnom 
večierku, odporučila všetkým aby sa chránili. V prípade, že by sme nestíhali rozniesť Ivanske 
zvesti, oslovíme poslancov s prosbou o pomoc. Bolo to veľmi náročné skompletizovať to 
a uvidíme kedy to bude vytlačené. Dnes nám prišla administratívna kontrola ministerstvo 
zdravotníctva – je to všetko v poriadku, príde nám platba. V priebehu januára sa budú 
objednávať nábytky, zabrzdili nás dodávky materiálu, všade je problém s pandémiou.  
 
Starostka ešte raz poďakovala všetkým za účasť a ukončila 19. zasadnutie OZ o 19:55 hod.  
 
 
V Ivanke pri Nitre, 30.12.2020 
 
        Ing. Jana Maršálková 

    starostka obce 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
Stanislav Kurek  ................................... 
Mgr. Alena Černíková ................................... 


