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ZÁPISNICA 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 27. januára 2021 o 15:30 hod. online cez Zoom 
___________________________________________________________________________ 

1) Otvorenie a schválenie programu rokovania 

20. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ing. Jana Maršálková, ktorá 

privítala prítomných poslancov, ktorým sa podarilo pripojiť na zoom. Prítomní boli 8 

poslanci, o chvíľu sa pripojil aj Ing. Zaťko a boli prítomní všetci 9 poslanci obecného 

zastupiteľstva. Starostka vyjadrila úprimnú sústrasť poslancovi Stanislavovi Kurekovi, 

ktorému dnes zomrela matka. Poďakovala, že aj napriek tomu bol dnes ochotný sa takto 

pripojiť a spolupracovať s ostatnými. Všetci poslanci OZ sa pripojili ku kondolencii pánovi 

Kurekovi. 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) Schválenie účasti obce Ivanka pri Nitre v území Udržateľného mestského 

rozvoja Nitra ako integrovaného mestského strategicko-plánovacieho 

regiónu na programové obdobie 2021-2027 

5)    Rôzne  

6)  Diskusia 

7)    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. 

 

Uznesenie č. 62/20/2021 – OZ  
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 27. januára 2021 o 15:30 hod. online cez Zoom 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje 
program 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva bez pripomienok. 

 
konštatuje  
že rokovania OZ sa z celkového počtu poslancov 9 sa zúčastňuje 9 poslancov, čím je 

rokovanie obecného zastupiteľstva uznášania schopné.  
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Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. 

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

Mgr. Marta Horníková, Ing. Anton Zaťko 

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. Martu Horníkovú a Mgr. Alenu Černíkovú. Za 

zapisovateľku zápisnice určila Mgr. Martinu Pňačekovú. 

 
Poslanci nemali námietky a prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 63/20/2021 – OZ  
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 27. januára 2021 o 15:30 hod. online cez Zoom 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje: 
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Zelenaj PhD., Mgr. Viera Kubisová 

overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Marta Horníková, Mgr. Alena Černíková 

 
berie na vedomie 
menovanie zapisovateľa rokovania: Mgr. Martina Pňačeková 

 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. 

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

Mgr. Marta Horníková, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

3) Informácie starostky obce 

Starostka obce informovala o:  

- pravidelnom testovaní antigénovými testami, od 5.1.2021 pravidelne testujeme každý 

víkend. O výsledkoch ste sa dozvedeli na facebooku obce. Pozitivita občanov klesala 

každý týždeň o 10 ľudí (1.kolo: 29, 2.kolo: 19, 3.kolo: 9). Máme šťastie na skvelé 

odberové tímy. Teraz stále čakáme na rozhodnutie, či sa bude aj ďalej testovať. 
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Nemocnica v Nových Zámkoch nás už nebude zastrešovať, tak nevieme ako sa to 

bude riešiť, lebo zriadenie mobilných odberových miest je veľmi náročné, obce si to 

netrúfajú zriaďovať. Ak nám to nenariadi krízový štáb SR, tak dobrovoľne do toho 

nepôjdeme. Nevieme, kde by sme urobili stále odberové miesto. Lebo okrem školy 

a KD nemáme vhodný priestor. Prišla nám vyúčtovacia tabuľka na tretie kolo, kde 

máme dostať 5,-€ za jedného otestovaného, ale odratávajú nám obrovské sumy za 

poskytnuté ochranné pomôcky, tiež nám bude nemocnica v NZ refundovať mzdy 

zdravotníkov. 

 

4) Schválenie účasti obce Ivanka pri Nitre v území Udržateľného 

mestského rozvoja Nitra ako integrovaného mestského 

strategicko-plánovacieho regiónu na programové obdobie 2021-

2027 
 

Starostka: v materiáloch ste mali priloženú dôvodovú správu, v minulosti sme sa o tom už 

rozprávali. Čo sa týka čerpania eurofondov, prostriedky sa naakumulujú do jednotlivých 

regiónov a tie obce, ktoré sú tam, si nastavia požiadavky, čo potrebujú, potom sa to cez UMR 

rozdelí. My sme zadali požiadavky na financovanie novej materskej školy a zariadenia pre 

seniorov. Podmienkou je schválenie účasti obce Ivanka pri Nitre v území Udržateľného 

mestského rozvoja Nitra ako integrovaného mestského strategicko-plánovacieho regiónu na 

programové obdobie 2021-2027.  

Starostka sa spýtala, či poslanci majú záujem vstúpiť do UMR.  

Poslanci sa vyjadrili, že majú záujem vstúpiť do UMR.  

Starostka prečítala zoznam obcí, ktoré vyjadrili predbežný súhlas s účasťou v UMR: 
Lužianky, Zbehy, Čakajovce, Jelšovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Malý Lapáš, Veľký Lapáš, 
Čechynce, Ivanka pri Nitre, Svätoplukovo, Cabaj Čápor, Jarok, Lehota, Golianovo, Štitáre, 
Branč, Malý Cetín, Pohranice, Kolíňany, Dolné Obdokovce, Mojmírovce, Poľný Kesov.  

 

Poslanci nemali námietky a prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 64/20/2021 – OZ  
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 27. januára 2021 o 15:30 hod. online cez Zoom 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovolo účasť v území Udržateľného mestského rozvoja Nitra 

b) súhlasí s účasťou obce Ivanka pri Nitre v území Udržateľného mestského rozvoja Nitra, 

ako integrovaného mestského strategicko-plánovacieho regiónu na programové obdobie 

2021-2027 a odporúča starostovi podpísať Memorandum o spolupráci na príprave 

Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Nitra v zmysle predloženého 

materiálu.    
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 Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. 

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

Mgr. Marta Horníková, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

5) Rôzne 

 

Starostka: do tohto bodu zaradila problematiku zberu biologicky rozložiteľného kuchynského 

a reštauračného odpadu. Obce budú mať v tomto roku povinnosť vyriešiť zber tohto odpadu. 

PZO sa tomu venuje, obce si to majú spolu s poslancami prediskutovať a rozhodnúť sa. Je 

viacero návrhov na riešenie tejto problematiky: 

- prostredníctvom zberu bio-nádob, ktoré máme, len sa zvýši frekvencia vývozu odpadu 

v letných mesiacoch každý a v zimných to bude 1x za 2 týždne. Občania doma takéto 

nádoby už majú ešte z projektu spred vyše 6 rokov, noví občania si ich musia dokúpiť. 

- ak by sme išli riešiť túto problematiku prostredníctvom kompostérov pre každú 

domácnosť. Jeden kompostér stojí cca 35,-€ a máme cca 1100 domácností, tak si viete 

prepočítať, aká by to bola čiastka, ktorú by obec zaplatila a na druhej strane sa viacerí 

obávajú, že občania, ktorí nechcú kompostovať, tak aj tak kompostovať nebudú. Tí, čo 

chceli kompostovať už dávno kompostujú.  

Triedenie bio-odpadu a kuchynského odpadu ešte nie je na takej úrovni, ako pri iných 

odpadoch. Starostka pochválila občanov, lebo miera vytriedenia odpadu nám v porovnaní  

s rokom 2019 stúpla o 11%. Zo skúseností PZO vieme, že ľudia to až tak netriedia, čo zistili 

pri kontrole komunálneho a bio-odpadu. 

Niektoré obce idú formou takou, že občania podpíšu čestné vyhlásenie, že budú na vlastných 

pozemkoch kompostovať, ale tu je riziko, že to nakoniec aj tak skončí v komunále, alebo bio-

odpade.  

Starostka požiadala poslancov o vyjadrenie k danej problematike. 

Stanislav Kurek: chcel sa spýtať, ako by to bolo s tou frekvenciou vývozu bio-nádob 

s odpadom a či by to išlo s tým odpadom, ktorý tam dávajú ľudia teraz.  

Starostka odpovedala, že by sa tieto hnedé nádoby vyvážali každý týždeň. My neplatíme od 

frekvencie vývozov nádob, ale platíme od hmotnosti odvezeného odpadu. Takže ak odpad 

skončí v nádobe na komunálny odpad, alebo bio-odpad, platíme za kilá, ale bio-odpad je 

o polovicu lacnejší, ako komunál.  

Ing. Zelenaj: tak či tak ľudia do hnedých nádob dávajú rôzne haluziny a garantovať, že niekto 

dá niekde na koniec záhrady pri plot susedovi, ktorému to bude smrdieť bio-odpad, tak to aj 

tak budú dávať do hnedých nádob. Preto odporúča zvýšiť intenzitu vývozu nádob.  

Mgr. Černíková: tiež vyjadrila súhlas so zvýšením intenzity vyvážania hnedých nádob.  
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Ing. Zelenaj sa spýtal, koľko stojí ročne občana vyvážanie hnedých nádob. 

Starostka odpovedala, že to je zahrnuté v poplatku za smetné a ten je 26,-€ na občana a rok.  

Ing. Zelenaj uviedol, že ak stojí kompostér 33,-€ a nie je tu garancia, že bude používaný, za 

tie isté peniaze si vieme dovoliť zvýšiť intenzitu vyvážania hnedých nádob.  

Starostka doplnila: 

- treťou možnosťou je separovanie kuchynského odpadu do kýblikov, ale je to veľmi 

finančne náročné, PZO takéto niečo ani nerieši a museli by sme osloviť inú 

spoločnosť, ktorá sa tým zaoberá. Museli by sme kýbliky a rozložiteľné vrecká 

zakúpiť a vývoz takýchto nádob je veľmi drahý.  

Ing. Čičová, uviedla, že videla tento projekt v Senci s vedierkami. Ale to je mesto a preto je 

pre nás výhodnejšie využiť už existujúce hnedé bio-nádoby s častejším vývozom. Aj teraz 

v zime niektorí žiadali, či by sa to nedalo vyvážať a to tam ešte nedávajú kuchynský odpad.  

Mgr. Zábojník: tiež vyjadril názor, že súhlasí s prvou možnosťou, ale časom budeme musieť 

aj tak prejsť k do druhej možnosti nákupu kompostovísk.  

Balážová: tiež súhlasí so zvýšením frekvencie vývozov hnedých nádob. A čo sa týka 

kompostérov, ľudia kompostujú. Skôr treba dať výzvu, aby občania kompostovali 

v chránených kompostéroch, aby sa tam nemnožili potkany a myši. 

Mgr. Kubisová doplnila, že ten, kto chce kompostovať, už dávno kompostuje a tí, čo nechcú, 

ani kompostovať nebudú. 

Mgr. Horníková sa pridala k poslancom s myšlienkou hnedých vývozu hnedých nádob 

častejšie a čo sa týka kompostovania, to bude určite jednou z výziev v ďalšom programovom 

období.  

Ing. Zaťko doplnil, že aj v minulosti boli takéto výzvy.  

Starostka uviedla, že boli a určite aj budú. Obce aj ZMOS bude na toto tlačiť, ale je potrebný 

aj záujem občanov. Takto budeme môcť zakúpiť všetkým občanom kompostéry v rámci 

výzvy. 

Ing. Zaťko sa vyjadril, že nám sa nefakturuje len za spracovanie v kompostárni, ale aj za 

vývozy. Vychádza to 6.500,-€ len za spracovanie 11.600,-€ za vývozy. Tak treba rátať aj 

s navýšením na vývozy – je to okolo 16.000,-€. 

Starostka povedala, že tí občania, ktorí nekompostujú, dávajú takýto odpad aj do komunálu 

a na ten sú náklady 2x drahšie.  Z PZO ma upozorňovali, že sa rátajú len tony, to znamená, že 

ak občan nebude mať nádobu plnú, tak ju nemusí vyložiť, alebo ju dá len poloprázdnu. 

Prestávka v pripojení cez zoom – cca 15 minút. 

Pokračovanie v rokovaní po prestávke:  

Ing. Zaťko upozornil na chybné uznesenie, v ktorom sa odvolávajú na faktúry, nesedia tam 

sumy za vývozy. Je tam 0,79€,  20,-€ je za spracovanie odpadu. 120 l nádob bolo za rok 

vyvezených cca 12 tis., tých 240 l tam bolo len 50 ks. Celkovo tá suma spolu so spracovaním 
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je 16.000,-€. Spýtal sa, keď sa zvýši frekvencia vývozu hnedých nádob, tak to vychádza na 

32.000,-€.  

Starostka odpovedala, že by to nemala byť taká suma, lebo ten zdvojnásobený počet vývozov 

sa týka len letných mesiacov.  

Ing. Zaťko sa spýtal, či by teda nebolo lepšie zakúpiť kompostéry, alebo dať to čestné 

vyhlásenie, lebo budeme platiť raz toľko.  

Mgr. Černíková: teraz v zime sa nevyvážal tento odpad, tak by to nemala byť taká suma, ani 

tie nádoby nebudú také plné.  

Poslanci sa vyjadrili, že určite nebudú plné, lebo ten, kto kompostuje tam nedáva trávu 

a podobné veci.  

Starostka: pri tej frekvencii vývozu ide len o to, aby to nesmrdelo. Aj tak sme presvedčení, že 

ide stále v bioodpade aj ten kuchynský odpad. Veľa odpadu sa presunie z komunálneho 

odpadu do bio-odpadu.  

Mgr. Černíková: ak má niekto sliepky, tak kuchynský odpad ani nezostáva, lebo to dáva im. 

Takýto odpad majú len občania z bytoviek a tí, čo nič nechovajú. 

Prebehla diskusia k projektu. 

Starostka: ak bude výzva, kompostéry zakúpime, ale ak by sme ich kúpili teraz a ľudia ich 

nebudú využívať, tak je to zbytočná investícia. Musíme robiť osvetu.  

Poslanci diskutovali o tom, že sme na dedine. Časom možno, pre obyvateľov bytoviek budú 

skôr zaujímavé tie vedierka, lebo nemajú kde kompostovať, ale zatiaľ to nechajme na bio-

nádoby. 

Prebehla diskusia o faktúrach a cenách za vývoz odpadu. Je v priemere 500,-€ za 

spracovanie. Všetci občania majú hnedé nádoby. Nevieme, či toho odpadu bude viacej, ale 

objem by mal byť menší. Treba to vyskúšať a potom sa uvidí. Ak bude výzva, určite sa do nej 

zapojíme.  

Mgr. Zábojníka sa spýtal, či by nebolo možné z tohto kuchynského odpadu chovať na 

družstve obecné prasiatka na obecnú zabíjačku. 

Prebehla diskusia k téme. 

Starostka pochválila občanov za separovanie, výborne pracuje aj zberový dvor a keď je zber 

veľkoobjemového odpadu na zberovom dvore, tak sa to ešte aj tam všetko vytriedi a ušetríme 

tak nemálo peňazí. Nehádže sa to tam všetko dokopy ako v minulosti. Čo sa týka 

kompostovania, musíme robiť veľkú osvetu. Na cintorínoch v kontajneri na bio-odpad 

nájdeme všetko možné, naši zamestnanci, to musia vždy pred zvozom vysypať a pretriediť.  

Poslanci sa dohodli, že sa urobí analýza, či to znovu od budúceho roku zmenili, ak by bolo 

niečo lepšie. Treba u ľudí robiť osvetu, že je v platnosti tento zákon. Budeme občanom 

roznášať aj nový harmonogram vývozu odpadu.  

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  
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Uznesenie č. 65/20/2021 – OZ  
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 27. januára 2021 o 15:30 hod. online cez Zoom 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) prerokovalo spôsoby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 

s katalógovým číslom 20 01 08 

b) určuje spôsob zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 

s katalógovým číslom 20 01 08 formou použitia hnedých bionádob s frekvenciou zberu 1 x za 

týždeň v letných mesiacoch a  1 x za dva týždne v zimných mesiacoch (december, január, 

február). 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. 

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

Mgr. Marta Horníková, Ing. Anton Zaťko 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Starostka doplnila, že s týmto výsledkom budeme informovať predstavenstvo PZO. Určite 

budeme mať k tomu ešte ďalšie rokovanie. 

6) Diskusia 
 

Starostka otvorila diskusiu. 

Ing. Čičová sa spýtala, či nám toto heslo do zoom zostane aj nabudúce.  

Starostka: malo by to zostať, ak nevytvoríme nové spojenie. 

 

Ing. Zelenaj, ak bude jasné, že treba respirátory FFP2 pre vybrané kategórie občanov, ponúkol 

sa, že by im to zabezpečil a dali by sme to občanom do schránok.  

Oznámil, že idú robiť opravu bloku na kompreske v našej obci, ale bude sa to riadne 

nahlasovať.  

Doplnil, že celú túto diskusiu sleduje, čo sa stalo pri výstavbe plynovodu na Laborci a teraz sa 

to opravuje a bude to v poriadku. Uviedol, že pani starostka dostane informáciu, že by mohla 

byť aj v tomto roku poskytnutá dotácia z nadácie SPP vo výške 6.000,-€. V minulom roku 

sme sa rozprávali o parkovisku pri cintoríne, na čo by sa to dalo použiť. Ing. Zelenaj to bol 

zamerať, pasujú tam aj tie vysadené kríky. Ak sa to zasype a vyrovná bude to dobré. Pri 

samotnom projekte treba uviesť, že to parkovisko bude slúžiť pre potreby školy, ihriska, 

cintorína a pod. 

Starostka: už sme aj začali robiť prieskum na nákup respirátorov FFP 2 pre našich občanov, 

zakúpili by sme ich všetkým občanom s trvalým pobytom v našej obci a dali by sme im to do 

schránky. Samozrejme s tým, že by sa tam dal oznam, že sa na tom zhodli poslanci OZ, ako 

pomoc pre našich občanov. 

Ing. Zelenaj: nie je to o peniazoch, ale o zdraví a vôli pomôcť.  
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Starostka: za posledný týždeň sa nás denno-denne pýtajú obyvatelia Novej Ivanky, že čo bude 

s cestami a kanalizáciou, kedy to obec odkúpi. Banky od nich požadujú prehlásenie. My sme 

im povedali, že sme to mali záujem odkúpiť za 1,-€ a nie za 300.000,-€. Odvolávajú sa na 

zmluvu, ale tá je neplatná, lebo nie je uzatvorená s obcou, ale obecným úradom, je podpísaná 

bez vedomia obecného zastupiteľstva a ani nebola zverejnená. 

Prebehla diskusia k téme. 

 

Starostka informovala poslancov, že sa budeme musieť zamyslieť nad kúpou chladiaceho 

boxu na cintoríne v Ivanke do Domu smútku. Je problém hlavne umiestniť tých, čo umrú 

doma. Teraz ich vozia do Branču, lebo v Nitre nie je miesto už ani pre tých, čo zomrú 

v nemocnici. 

 

Poslankyňa Balážová: na webovej stránke chýba oddelenie o tom, kde a kedy je pohreb, kto 

zomrel.  

Starostka: kvôli GDPR to nemôžeme robiť. Každého sa pýtame, pri vybavovaní pohrebu, či to 

môžeme vyhlásiť ten pohreb, ale nie každý to nechce. Teraz sme to nedávali ani do Ivanských 

zvestí, ani narodených ani zomrelých, aby sme neporušili zákon. 

Poslankyňa Balážová: mala by nastať aj zmena pri testovaní – malo by sa to robiť na základe 

slín. Či nemá moc podať ZMOS, aby občania dostali do schránky takéto testy na Covid, aby 

si to urobili sami a nemuseli sa chodiť testovať. 

Prebehla diskusia k téme. 

 

Ing. Zaťko: sa spýtal, že v zápisnici PZO čítal, že by sa mala medzi Ivankou a Mojmírovcami 

zriadiť kompostáreň. Či je to pravda. 

Starostka uviedla, že o ničom takom nevie, oficiálne o to nikto nepožiadal. Na najbližšom 

PZO sa na to spýtame. 

Prebehla diskusia k téme. Družstvo tam malo silážny kompostér, oni sami tam kompostujú.  

V prípade, že by sme tu mali kompostáreň, mali by sme nižšie náklady na kompostovanie. 

 

Ing. Zaťko sa spýtal, či v súvislosti s daňami, či sú občania dostatočne informovaní 

o možnosti podať daňové priznania, či by sa to nemalo ešte vyhlásiť.  

Starostka odpovedala, že občania sa na to pýtajú, telefonujú, občanov vybavíme cez okno, 

máme schránku na budove, kde dávajú poštu, komunikujú aj elektronicky. Môžeme to aj 

vyhlásiť, mali o tom informáciu aj v časopise. 

 

Poslankyňa Balážová sa spýtala, aký súhlas dávajú, ak vyhlasujeme pohreby, či by sa aspoň 

takýto nemohli na stránke zverejňovať. Lebo nevie, či niekto blízky nezomrel. 

Starostka, toto nemôžeme zverejňovať, je málo ľudí, ktorým pohreby vyhlasujeme, mnohí to 

momentálne ani nechcú.  

 

7) Záver 
 

Starostka poďakovala poslancom za takéto operatívne pripojenie. Ani nedúfala, že sa to takto 

podarí na prvý krát a všetko dnes spoločne vyriešime. Je pyšná na poslancov obecného 

zastupiteľstva, že sú technicky zdatní a aj okolití starostovia sa pýtajú, ako to bude u nás. 

 

Všetkým popriala veľa zdravia, aby dodržiavali ROR. Sú rôzne správy o opakovaných 

ochoreniach aj po očkovaní. Treba robiť osvetu medzi susedmi, občanmi, je nesmierne ťažko 

počúvať správy o tom, ktorí občania ležia v nemocnici a bojujú s Covidom a ešte ťažšie je 

počúvať smutné správy o tom, ktorí občania a známi ochoreniu podľahli.  
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Namiesto toho, aby sme chystali plesy, zabíjačky, karnevaly a iné kultúrne akcie, chystáme 

priestory na testovanie, zháňame zdravotníkov, dobrovoľníkov... 

 

Spýtala sa poslancov, či pracujú z domu, alebo sú fyzicky v práci. 

Prebehla diskusia k téme. 

Starostka uviedla, že na úrade to riešime tiež individuálne, ak sa dá sú zamestnanci aj na 

homeoffice, ale väčšina z nich chodí do práce. Nevieme ako to bude teraz ďalej s opatreniami, 

či bude naďalej úrad zatvorený, alebo otvorený.  

Prebehla diskusia k téme.  

 

Ponúkla poslancom, že v prípade, že bude záujem o takéto online zoom stretnutie aj mimo 

plánu zasadania OZ môžeme ho urobiť. 

Prebehla diskusia k téme, poslanci návrh uvítali. 

 

Poslankyňa Balážová požiadala poslancov, aby pri vyjadrovaní názoru na nejakú otázku 

o ktorej sa rokuje, ktorú im pani starostka pošle mailom odpovedali tak, aby to videli aj 

ostatní poslanci OZ. 

Starostka: väčšina to tak robí. Treba zadať odpovedať všetkým a tak to budú môcť prečítať 

všetci.  

 

Starostka doplnila, že strecha na bytovom dome na Vinohradskej 1 je po oprave a pošlem 

poslancom fotografie, v akom strašnom stave to tam bolo a čo bolo príčinou dlhodobého 

zatekania. Firma to predtým všetko nafotila a nacenila opravu. Tá stála 1.300,- €, čo sme boli 

milo prekvapení. Na fotkách vidieť niekoľko mŕtvych holubov a holubacieho trusu, ktorý to 

tam všetko rozožieral, boli tam obrovské diery v podlahe od toho trusu. To isté je aj na 

Beňadikovej 1, takže nás čaká oprava ďalšej strechy. 

 

Starostka ešte raz poďakovala všetkým za účasť a ukončila 20. zasadnutie OZ o 17:05 hod.  

Stretneme sa opäť takýmto spôsobom každý doma pri káve, čaji a počítači. 

 

 

V Ivanke pri Nitre, 18.02.2021 

 

        Ing. Jana Maršálková 

    starostka obce 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Mgr. Marta Horníková ................................... 

 

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


