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Milí spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a opäť medzi nás prichádzajú čarovné
chvíle sviatočných, výnimočných a najkrajších sviatkov v roku
- Vianoc. Slávnostná nálada, spev kolied, dodržiavanie zvykov,
vysvietený a ozdobený stromček, darčeky, slávnostne prestretý
stôl sviatočnými a tradičnými jedlami, to všetko patrí k pocitom
domova a lásky v ňom. Všetci sa určite zhodneme, že sú to
sviatky pokoja a lásky.
Očakávaný najkrajší večer roka je už predo dvermi. Verím, že nikde nebude chýbať zapálená
sviečka, ktorej svetlo pomáha nájsť cestu, rybie šupinky pod obrusom, ktoré rodinám prinášajú
hojnosť peňazí a šťastia, oblátky - symbol spoločného pokrmu, med, orechy a jabĺčka zabezpečujúce
zdravie, cesnak - ochranca pred každým zlom, či prestreté jedno miesto pri stole naviac pre
náhodného hosťa. Keď sa rozžiari vianočný stromček, akoby sa čarom v našich srdciach zažali
iskierky ľudského tepla, iskierky, ktoré v nás prebudia úprimnú lásku, nehu a vzájomnú úctu.
Vôňa ihličia, plamienok sviečky, to je čas sviatočný, keď sme si všetci bližší, to je čas vianočný, keď
má vládnuť pokoj a mier. Nezabudnime sa na chvíľu zastaviť, zaspomínať na svojich blízkych, ktorí už
nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach.
Pre mňa osobne je tento čas akosi viac výnimočný, pretože mám prvý krát príležitosť na zhodnotenie
a krátke zhrnutie, aký bol pre mňa prvý rok vo funkcii starostky. Samospráva našej obce si vyžaduje
veľkú zodpovednosť, s ktorou som po celý rok pristupovala pri vedení obce. Táto zodpovednosť sa
preniesla aj do môjho osobného života. Zostalo mi menej času na relax, na moje hobby, na moje
osobné voľno a v neposlednom rade aj pre moju rodinu, ktorej s veľkou láskou ďakujem za podporu.
Každý deň v úrade, každá návšteva občana, každý telefonát, každý email boli dôležité a vyžadovali
si riešenie, často krát veľmi ťažké a vyčerpávajúce, ale pre našu obec vždy podstatné. Práve ich
riešenie ma posúvalo ďalej a nabíjalo energiou a keď sa dostavil úspech a pocit zodpovednosti, ktorý
sa spájal s úspešnými výsledkami to bolo mojim hnacím motorom, aby som išla ďalej s chuťou a s
elánom do každého projektu, do každej novej úlohy, pretože to neovplyvnilo iba môj pracovný život, ale
život v celej obci a všetkých občanov. A mojou veľkou snahou bolo od prvej chvíle robiť pre Vás, pre
našu obec, aby sme boli hrdí na to že tu žijeme. Tešila som sa počas celého roka z každého úspechu,
ktorý priniesol pre našu obec zlepšenie, skrášlenie a úroveň žitia. S veľkou radosťou a častokrát aj s
tajnou slzou radosti som sa tešila Vašej účasti na kultúrnych akciách, ktoré pre Vás obec usporiadala.
Mojou veľkou snahou je spojiť túto obec v jednu veľkú rodinu a práve prostredníctvom verejných
akcií sa ľudia stretnú a spoja. Bolo mi vždy cťou privítať Vás a urobiť pre Vás maximum. Radosť detí,
či dospelých bola tou najväčšou odmenou pre všetkých, ktorí sa na organizácií jednotlivých akcií
podieľali. Samozrejme nesmiem opomenúť, že veľkou oporou mi boli moji kolegovia, ktorým patrí
moja úprimná vďaka za ich snahu, nápady a čas, ktorý venovali pre obec. Vážim si ich prácu, ktorej
často obetovali svoje osobné voľno, ale rovnako ako ja, robili to pre Vás IVANČANOV.
Preto si dovolím v súvislosti s blížiacim sa koncom roka 2019 v krátkosti zhodnotiť výsledky práce,
ktorej som sa venovala naplno, s láskou a s úctou k mojej rodnej obci, k mojim rodákom, k
spoluobčanom.
Ing. Jana Maršálková
Starostka obce

Pre krátky prehľad uvediem, že obecné zastupiteľstvo (OZ) v tomto roku zasadlo 10 krát a z toho 6 krát ako
riadne zasadnutie a 4 krát ako mimoriadne zasadnutie. Veľmi nerada, ale musím konštatovať, že účasť
občanov na zasadnutiach OZ bola veľmi slabá, ale to nemusí byť dôsledok toho, že by občan nemal záujem
čo sa v obci deje. Určite ste veľa informácií čerpali z nášho webového sídla, prípadne zo sociálnych sieti, či
priamo od poslancov, ktorí sa zasadnutí zúčastňovali. Pre stručné zhrnutie o čom všetkom som poslancov
pravidelne informovala uvádzam vybrané informácie starostky, ktoré odzneli postupne na každom
zasadnutí. Boli to tieto informácie:
• o územnom pláne na ktorom pracuje Ing. arch.
Csanda,
• o probléme s kanalizáciou deň pred
Vianocami 2018 a na Štedrý deň v Luku a v
Gergelovej, kde vytápala prečerpávacia stanica
občanov. Bol tam obrovský prítok čistej vody,
• o nelegálnom vypúšťaní odpadovej vody do
obecnej kanalizácie,
• o pripravovanej ponuke od spoločnosti
Transeco, na odkúpenie sietí kanalizácie,
vodovodu a cesty za cca 150.000,00 eur na
základe zmluvy o budúcej zmluve ktorá nebola
schválená na obecnom zastupiteľstve,
• o zaevidovanej petícii občanov z ulice Na
Stanicu o vybudovanie osvetlenia na tejto ulici,
• o sprevádzkovaní obecného rozhlasu po dlhej
pauze,
• o príprave novej webovej stránky obce,
• o fašiangovej akcii - Obecná zabíjačka a
detský karneval. Účasť občanov bola nad
očakávania všetkých a milo nás to prekvapilo,
• o brigáde v obecnom parku. Na čistení,
upratovaní, udržiavaní a oprave oplotenia v
parku sa zúčastnilo cca 80 ľudí. Urobilo sa veľa
práce. Bude potrebné park monitorovať
kamerami, lebo už teraz je tam opäť pokazené a
vylomené drevené zábradlie a je rozbité
osvetlenie na altánku,
• o vykonaných revíziách - bolo zistené, že obec
nemá vykonané revízie od roku 2012 na
obecných budovách. Boli vykonané revízie
elektrických zariadení, bleskozvodov, komínov a
plynových zariadení na obecných objektoch. Je

spísaných veľa závad, postupne ich budeme
odstraňovať. Najväčší problém bol v Materskej
škole, tu bude potrebné investovať minimálne
13.500,- eur, na kultúrny dom a obecný úrad cca
1.600,- eur, pivnice kultúrneho domu sú úplne
nevyhovujúce. Tu treba zvážiť opravu, lebo je
potrebných cca 2.500,- eur, do obecného parku
potrebujeme cca 1.900,-€, na ihrisko TJ cca
1.700,- eur, zdravotné stredisko je tiež v zlom
stave, ale tu zvážime, či to ešte nepočká, keď sa
plánuje komplexná rekonštrukcia v rámci
projektu.
• o kauze Metronom, o ktorej som informovala
poslancov na pracovnom stretnutí.
• o problematike v lokalite Nová Ivanka – Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví sa začal
zaujímať o občanov Novej Ivanky. Títo občania
podali na súd predbežné opatrenie, aby neboli
odpojení od energií,
• o druhom kole brigády v obecnom parku.
Vďaka všetkým zúčastneným občanom, firme
PS-Bau a tímu hráčov stolného tenisu. Popri tom
sa upratal aj cintorín a dokončila sa aj oprava
oplotenia parku,
• o zbere veľkoobjemového odpadu. Ľudia sú k
tomuto úplne ľahostajní a okolo kontajnerov bol
vždy veľký neporiadok. Obec musela odviesť aj
10 vlečiek odpadu navyše na zberové miesto.
Vzhľadom na tento výsledok, to na jeseň
urobíme tak, že dáme kontajnery doviezť len na
zberové miesto a tam sa odpad bude riadne
triediť a strážiť,
• o kontajneroch na bio-odpad na cintoríny a pri
obecnú bytovku. Sú tam umiestnené len týždeň
a občania tam aj napriek jasnému oznamu
dávajú rôzny iný odpad, len nie bioodpad,

• o zabezpečení meračov na TUV a SUV a
podružného merača elektriny – investícia vo
výške 3000,- eur, na povinnosť zabezpečiť ich
nás upozornil Službyt, aby sme nedostali pokutu,

• o zahájení prác na Konopárenskej ulici, ale
kvôli odvodu dažďovej vody museli byť
prerušené a museli sme dobudovať drenážny
systém, aby občanom netiekla voda do dvorov,

• o problémoch s dažďami, ktoré spôsobujú
problém na prečerpávačke v Gergeľovej, kde sa
odčerpáva čistá voda, ktorá tam pretekala zo
zvodov zo striech,

• o projekte „Modernizácia a rozšírenie centra
integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci
Ivanka pri Nitre“ kde prišla výzva na preukázanie
splnenia podmienky časovej oprávnenosti
realizácie projektu – potvrdenie o vyhlásenom
verejnom obstarávaní,

• o zorganizovaní brigády v obecných bytoch a
aktivity na oprave detského ihriska pri
bytovkách. Prišlo síce len asi 8 ľudí, ale urobili
kus práce,
• o
uskutočnenom
stretnutí
v
Západoslovenských vodárňach a vo firme
Ekostaving za účasti zástupcov z Novej Ivanky a
spoločnosti Transeco,
• o problémoch s kanalizáciou v Novej Ivanke,
kde obec v neskorých večerných hodinách
pomáhala spolu s hasičmi pri odčerpávaní vody,
• o sústavnom probléme po veľkých dažďoch.
Obec má k dispozícii 3 cenové ponuky, sú veľmi
vysoké (22.000€, 21.500€ a 14.500€).
Konzultovali sme to aj so starostom z neďalekej
obce, ktorý takúto kontrolu realizoval,
• o príprave projektu cezhraničnej spolupráce,
ktorý sa do 30.6.2019 podáva, kde žiadame
opravu a obnovu hrobky Viliama Tótha na
Ivanskom cintoríne,

• o podanom projekte na vybudovanie malej
ľadovej plochy v našej obci, kde s týmto
nápadom prišla pani poslankyňa Vierka
Kubisová, ktorá ho aj napísala,
• o podanom projekte na opravu šatní a tribún
pre náš futbalový klub, ktorý tiež vypracovala
Mgr. Kubisová,
• o možnosti podania žiadosti na Envirofond,
kde by sme mohli žiadať o malý traktor, ktorý by
nám zabezpečoval zimnú údržbu ciest a
chodníkov, nakoľko s veľkým traktorom sa nedá
všade dostať, nakoľko všade parkujú autá,
• o vykonanej kontrole z prokuratúry, kde bola
skontrolovaná a odovzdaná kompletná agenda a
VZN o odpadoch. Kontrolou neboli zistené
žiadne pochybenia,

• o stretnutí občanov k pripomienkam k
územnému plánu. Zúčastnili sa všetci tí, ktorí
podali pripomienku k územnému plánu za účasti
pána Csandu aj poslancov,

• o možnosti propagácie našej obce v publikácii
Dolná Nitra, kde by bola zmienka o našej obci,
fotografia a text v slovenčine aj v angličtine. Je
to predmetom rozpočtu 2020 a ide o sumu cca
1000,- eur. Publikácia sa bude pripravovať a
vydávať v budúcom roku. V uhradenej cene obec
dostane 70 výtlačkov tejto publikácie,

• o podanom projekte pre dobrovoľný hasičský
zbor obce Ivanka pri Nitre,

• o plánovanej oprave strechy na zelenej
bytovke (ul.Vinohradská),

• o petícii občanov, ktorá prišla na obecný úrad
proti plánovanej výstavbe obytného súboru
„Domčeky“ na Mojmírovskej ceste a o ktorom
boli poslanci oboznámení na jednom zo
zasadnutí OZ,

• o odstránení kontajnerov so sklom od
obecných bytoviek, ktoré tam boli naplnené a
nevyvezené už niekoľko rokov. Kontajnery sa
podarilo vyprázdniť a teraz ich budú môcť
používať na plastový odpad, keďže kontajnery a
plasty sa im už pokazili,

• o plánovanej oprave parkoviska pri oranžovej
bytovke na Beňadikovej ulici. Musíme to
urgentne vyriešiť v roku 2020, potrebujeme
návrh riešenia na odvod vody, lebo títo občania
tam takto nemôžu ďalej existovať,

4 zvody zvedené do obecnej kanalizácie.
Riaditeľku školy sme tiež upozornili, aby sa
odstránilo napojenie zvodov, ktoré vedú do
obecnej kanalizácie. Riaditeľka prisľúbila, že do
konca septembra to bude odstránené,

• o vyradení z evidencie motorových vozidiel vozidlo Multicar, nakoľko bolo neopraviteľné,
jeho oprava by bola nákladnejšia ako nové auto a
neprešlo by ani na STK, tak bolo vyradené a
zošrotované,

• o potrebe vyčistenia odvodňovacieho kanálu,
už na to opakovane upozorňujú aj hasiči,

• o pripravovanom výmaze z katastra
nehnuteľností v minulosti zbúranej stavby
budovy CO skladu v areáli školy. Bolo potrebné
doloženie búracieho povolenia ešte z roku 2012,
kde sa odvtedy s tým nič neurobilo a stavba je
stále zapísaná na liste vlastníctva obce,
• o pripravovanom zapísaní stavby šatní na
ihrisku, kde sa popri geometrickom pláne na
Konopárenskú ulicu vypracoval aj geometrický
plán, predložil sa adresný bod k tejto stavbe a
dnes sa pridelilo aj súpisné číslo, takže šatne
budú čoskoro zapísané na LV obce,
• o stavbe bufetu v parku, na ktorú bolo
poukazované, že nie je zapísaná na LV. Tak táto
stavba na LV zapísaná je, ako budova bez
súpisného čísla,
• o probléme s pracovným autom pre čistenie
kanalizácie Seat Inca, ktorému začiatkom
novembra končí STK. Je potrebné zváženie kúpy
náhradného vozidla pre čistenie kanalizácie. Seat
Inca neprejde na technickej kontrole a bude sa
musieť taktiež zošrotovať,
• o čiernej skládke na ulici Na štrkovisko.
Dostali sme informáciu od občana, že sa tam
vyváža odpad. Tento občan nechcel svedčiť u
policajtov, upozornil len na problém poslanca,
• o začiatku vykonávania dymových skúšok v
obci, kde skúšky boli vykonané dňa 10.09.2019
na uliciach Vinohradská a Beňadikova. Zistili
sme že 3 domy z Beňadikovej ulice majú
napojené zvody do obecnej kanalizácie. Najskôr
sme si skontrolovali naše obecné budovy. Bytové
domy sú v poriadku a v Základnej škole sú

• o vyjadrení poslancov k zapracovaným
pripomienkam a dohodnúť si ďalšie sedenie s
architektom. Je potrebné sa zamerať aj na to, či
má obec záujem o ťažbu štrkopieskov,
• o prijatej petícii občanov obce z ulice Luk,
ktorí žiadajú opravu ulice,
• o výpovedi na polícii, ohľadne výstavby v časti
Nová Ivanka,
• o predložení zmluvy o užívaní z roku 2015,
ktorú nám poskytla firma Obecné siete. Táto
zmluva na obci nikdy nebola, nebola ani
schválená na OZ a zverejnená,
• o vyhodnotení verejného obstarávania na
detské ihrisko v parku a na opravu povrchu
multifunkčného ihriska v parku. Podarilo sa
vysúťažiť detské ihrisko za 8.800,- eur, kde
dostaneme dotáciu 8.000,- eur a oprava
multifunkčného ihriska bude stáť 14.400,- eur a
dotácia je 10.000,- eur,
• o pretrvávajúcom probléme so psami –
uplynulé dva týždne – policajti 5 x zasahovali pri
nahlásení túlavého psa, z toho 2 x ma
kontaktovali osobne a do 23.00 hod. sa riešil
problém so psom,
• o požiadavke obyvateľov ulice Na stanicu o
osadenie značky obytná zóna,
• o zahájení prác na oprave ulice
Hornocintorínska, ktorá bola v minulosti
schválená ako ďalšia v poradí ulíc, ktoré sa majú
rekonštruovať a opravovať. Postupovali sme
podľa schváleného poradia. Pred začatím prác
bolo nutné opílenie zelene na tejto ulici, aby sa
tam dostali mechanizmy,

• o zakúpení náhradného automobilu na
vykonávanie čistenia kanalizácie, keďže
pôvodnému autu končí platnosť STK a EK a
vzhľadom na zlý technický stav nie je možné už
ich obnovenie. Zakúpilo sa auto Peugeot Partner
za 1.800,- eur s čerstvou STK a EK. Pôvodný
automobil bude čoskoro vyradený z evidencie a
zošrotovaný,
• o nutnosti zvýšenia poplatku za komunálny
odpad, z dôvodu, že od začiatku roka sa cena za
komunálny odpad zvyšuje z pôvodnej ceny
21,60 eur za tonu odpadu až na 34,- eur za tonu
a nie je už možné aby to v takejto extrémnej
výške obec naďalej dotovala. Je potrebné robiť
čo najväčšiu osvetu medzi obyvateľmi, aby znížili
tvorbu komunálneho odpadu a viac separovali
plasty a papier za ktoré sa neplatí. Spracovanie
bioodpadu je taktiež veľmi nákladné,
• o nutnosti zvýšenia poplatku za kanalizáciu,
keďže náklady sú ďaleko vyššie ako je
stanovený poplatok. V obci Branč, kam
odvádzame aj my odpadovú vodu je poplatok
40,- eur na osobu a rok. Obec neustále sanuje
poplatky za stočné aj komunálny odpad,

• o dokončení multifunkčného
detského ihriska v obecnom parku,

• o príprave výziev občanom a firmám, ktorí
doposiaľ nemajú zaplatené poplatky, či dane,
tieto výzvy im budú zaslané v najbližšom období,

• o postupnom opilovaní stromov na uliciach,
hlavne tých stromov, ktoré zasahujú do
elektrického vedenia,

• o opilovaní stromov po jednotlivých uliciach,

• o osadení vianočného stromčeka za pomoci
hasičov, Janka Pňačeka (auto s rukou) a firmy z
Veľkého Kýru, ktorý ma auto s plošinou.
Stromček darovala rodina Ružičková,

• o stretnutí s občanmi v oboch nájomných
bytových domoch, kde sme boli jednotlivo v
každom z nich aj spolu s predsedom bytovej
komisie,
• o čiernej skládke na ceste za parkom, kam
neznámy páchateľ vyviezol azbest a iný odpad,
riešila to aj polícia, no zatiaľ bez výsledku,
• o plánovanej likvidácii čiernej skládky na konci
ulice Luk, ktorú musíme zlikvidovať do konca
roka,
• o dorovnaní fondu opráv občanom obecných
bytov, do konca roka im bude vrátená 1/2 a
zvyšok sa dorovná do 31.03.2020,
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• o dokončení Hornocintorínskej ulice, ktorá
bola dokončená v termíne a podľa predloženej
cenovej ponuky,

• o overení účtovnej závierky za rok 2018
audítorom - kladné hodnotenie - Obec Ivanka pri
Nitre konala v súlade s požiadavkami zákona o
rozpočtových pravidlách,
• o správe Regionálnej veterinárnej správy,
ktorá odobrala psov u rómskych občanov na
ulici Luk, kde bolo 5 psov a jeden z nich uhryzol
pani, ktorá sa pohybovala na ulici Luk,
• o liste občanom ulice Mateja Tučku kvôli
opakovaným opravám na prečerpávacej stanici
na tejto ulici.

Čo sa nám podarilo
v roku 2019 realizovať
Hneď na začiatku môjho funkčného obdobia som sa s veľkou dávkou
optimizmu a presvedčenia, že musím zabojovať, pustila do žiadosti o
nenávratný finančný príspevok pre rekonštrukciu zdravotného strediska.

Bola to celoročná práca, ale
úspech sa dostavil a ja som v
mesiaci november podpísala
zmluvu s Ministerstvom
zdravotníctva SR, kde nám
bude poskytnutá dotácia vo
výške 899 tis. €.

V marci sme požiadali o dotáciu na úrad vlády na
opravu multifunkčného ihriska, na vybudovanie
detského ihriska a na nákup športových potrieb –
celková výška dotácie 21 500,00 eur. Dotácia
bola schválená a v parku máme nové detské
ihrisko a opravené multifunkčné ihrisko.
V lete sme sa pustili do revitalizácie priestoru pred bufetom v parku a do opravy schodov, ktoré to už veľmi
dlho potrebovali – investícia z vlastných zdrojov bola 11 800,00 eur.

Ďalšou letnou akciou bola rekonštrukcia
Konopárenskej ulice, na ktorú občania túžobne
čakali niekoľko rokov. Vzhľadom k tomu, že na
ulici bol problém s dažďovou vodou, bolo nutné
osadiť na ulici odvodňovacie žľaby a vykopať
väčšiu vsakovaciu jamu. Celková investícia z
vlastných prostriedkov 20 tis. eur.

Koncom leta zmenilo vzhľad aj detské ihrisko pri
obecných bytovkách. Vďaka dobrovoľníkom sa
zmenilo na nepoznanie. V rámci týchto prác na
ihrisku sa opravilo aj oplotenie na lukovskom
cintoríne.

V lete sme stihli komplet zrekonštruovať elektrické
vedenie v budove starej škôlky (revízia elektrického
vedenia zhodnotila, že od septembra nie je možné
prevádzkovať v škôlke vyučovanie). Následne sa
priestory vymaľovali, položila sa v spálni nová
podlaha – investícia z vlastných prostriedkov 16
tis. eur.

Na jeseň sme v rekonštrukcii ciest pokračovali
a v októbri sme opravili Hornocintorínsku
ulicu – celková investícia z vlastných
prostriedkov 25 tis. eur.

Ďalšou jesennou akciou bola úprava –
revitalizácia priestoru pred obecným úradom z
prostriedkov Nadácie SPP – celková výška
dotácie 8 tis. eur.

Z úspešných projektov, ktoré boli schválené v
tomto roku ešte spomeniem:
• dotácia z Nitrianskeho samosprávneho kraja –
na kultúrne dni v Ivanke pri Nitre – 1 600,00 eur,
na šport – 1 300,00 eur, na cestovný ruch – 700,00
eur,
• dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor v našej
obci 29 300,00 eur,
• dotácia pre internetové pripojenie na všetkých
verejných miestach v obci – projekt WIFI PRE
TEBA – dotácia vo výške 10 000,00 eur,
• dotácia zo Slovenského zväzu ľadového hokeja
na vybudovanie malej ľadovej plochy – boli sme
vybraní v skupine B, kde je stanovená podmienka
prekrytia plochy z vlastných zdrojov obce – čo
zatiaľ nie je možné financovať.

Podané projekty, zatiaľ nevyhodnotené:
• oprava hrobky Viliama Tótha na cintoríne pri
kostole sv.Martina cez projekt cezhraničnej
spolupráce s Maďarskou republikou – žiadaná
výška dotácie v tomto projekte 55 tis. eur,
• kúpa malého traktora na údržbu v obci,
zametanie chodníkov, odhŕňanie snehu – žiadaná
dotácia z Envirofondu 53 tis. eur,
• dofinancovanie kanalizácie – podaná žiadosť
na dotáciu z Enviroforndu vo výške 150 tis. eur,
• zateplenie budovy šatní na ihrisku – projekt
energetickej náročnosti z Envirofondu – žiadaná
dotácia 150 tis. eur.

V budúcom roku budeme pracovať na ďalších projektoch v získavaní finančných prostriedkov a v
zabezpečení ďalších investičných akcií ako vybudovanie Domu seniorov, z vlastných zdrojov budeme
financovať úpravu ďalších miestnych komunikácií.

Samospráva obce cez webovú stránku, cez sociálne siete FB informuje občanov o všetkých
aktivitách obce. Súčasťou webovej stránky obce sú aj rôzne informácie, ktoré svojím interaktívnym
spracovaním poskytujú viaceré kontaktné informácie na rôzne inštitúcie.

Informácie z jednotlivých oblastí samosprávy
Matrika

referent: Gabriela Piktorová

PREHĽAD OBYVATEĽOV OBCE IVANKA PRI NITRE ZA ROK 2019
Ku dňu 15.12.2019 eviduje Obec Ivanka pri Nitre 2895 obyvateľov.
• Prihlásení občania k trvalému pobytu: 2824 občanov
• Prihlásení občania k prechodnému pobytu: 71 občanov
• Prihlásení cudzinci v obci Ivanka pri Nitre: 35 občanov
V období od: 01.01.2019 - do: 15.12.2019
• sa prihlásilo k trvalému pobytu 83 nových občanov
• sa prihlásilo k prechodnému pobytu 7 občanov
• sa odhlásilo z trvalého pobytu 74 občanov
• uzatvorilo manželstvo 23 párov. Srdečne blahoželáme...
V období od: 01.01.2019 – do: 15.12.2019 nás navždy opustilo
27 občanov. Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť...
• Ladislav Jasník
• Milan Večera
• Imrich Nagy
• Ing. Juraj Kurek
• Mária Žákovičová
• Ing. Jozef Svorad
• Anton Letko
• Milan Dolník
• Veronika Vlacušková
• Irena Gašková
• Patrik Bednárik
• Jaroslav Guzmický
• Adrian Lerint
• Blažena Blašková
• Michal Bečka
• Edita Kečkéšová
• Július Majdán
• Valéria Večerová
• Silvester Horváth st.
• Jaroslava Belanová
• Veronika Machovcová • Anton Kurek
• Emil Dubač
• Lídia Zelenajová
• Pavel Pagáč
• Anna Kosorúová
• Jozef Dávid

DO NAŠEJ OBCE
PRIBUDLI NOVÍ OBČANIA
od: 01.01.2019 do: 15.12.
2019 sa narodilo 31 detí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Šimon Kocan
Adam Sabó
Nikolas Sládečka
Karolína Viktóriuszová
Sebastián Drobný
Alex Pilo
Júlia Arpášová
Sofia Nováková
Oskar Ortega
Matej Čavojský
Roman Mészároš
Karolína Pčolková
Andrea Szárazová
Matúš Zvrškovec
Karolína Opoldová
Viktor Pócsik
Nikola Bombiczová
Sofia Smatanová
Liam Guzmický
Jakub Mika
Lukas Innerbichler
Darius Vartík
Ela Verešová
Laura Bírová
Diana Šaturová
Saša Karvayová
Jakub Jiránek
Eliška Gregorová
Nina Medúsová
Martin Tomka
Michal Belák

Sociálna oblasť

referent: Mgr. Martina Pňačeková

AKO SME POMÁHALI NAŠIM OBČANOM V
ROKU 2019 V ICH NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ
SITUÁCII
• V roku 2019 bolo v rozpočte obce vyčlenených
3.000,- € na poskytnutie jednorazových dávok v
hmotnej núdzi. O pomoc požiadalo 17 občanov, z
toho bolo 8 jednotlivcov a 9 rodín. 15-im z týchto
žiadateľov bola poskytnutá jednorazová dávka v
hmotnej núdzi.
• Obec zabezpečuje prostredníctvom Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny dotáciu na stravu pre 166
detí (1. stupeň: 73 detí, 2. stupeň: 72 detí a MŠ: 21
detí).
• Obec dlhodobo poskytuje aj donášku obedov. V
tomto roku sme nosili obedy desiatim seniorom.
• Pre občanov, odkázaných na prepravnú službu
obec zabezpečuje aj prepravnú službu, kde ich
odvezieme z miesta ich bydliska až po zdravotnícke,
alebo iné zariadenie a späť. Službu v priemere
využíva 6 občanov.
• Naša obec poskytovala opatrovateľskú službu
počas nevyhnutnej krátkej doby v domácnosti
klienta (podanie obedu, dohľad, vykonanie
celkového kúpeľa a pod.) u dvoch klientiek. Pre
ďalších 6 klientov zabezpečila poskytovanie
opatrovateľskej služby cez Občianske združenie
Prosocia, alebo Seniorka n.o.
• Obec vykonala v tomto roku posudkovú činnosť
pre občanov a vydala rozhodnutia pre poskytovanie
sociálnej služby na:
- zariadene pre seniorov požiadalo 12 klientov.
- zariadenie opatrovateľskej služby požiadali 3
klienti.
- denný stacionár nepožiadal žiadny klient.
- opatrovateľskú službu požiadalo 12 klientov.
- prepravnú službu požiadali 3 klienti.

• Úprimné poďakovanie patrí občanom, ktorí sa
dlhodobo sami starajú o svojho ťažko chorého
príbuzného, za všetkých spomeniem jednu
obdivuhodnú občianku, ktorá sa takto starala
celých 29 rokov o svoju ťažko zdravotne postihnutú
sestru, aj napriek vlastným zdravotným ťažkostiam.
• V našej obci vykonávalo menšie obecné služby
celkovo 6 nezamestnaných občanov, poberajúcich
dávku v hmotnej núdzi. Podľa dohody s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny tieto práce
vykonávali v pondelok 4 hodiny a v utorok 4 hodiny.
Pomáhali pri likvidovaní odpadu v obci, drobných
výkopových prácach, udržiavaní čistoty a poriadku
v obci, vysádzaní zelene, príprave priestorov pre
kultúrne podujatia a drobných pomocných
kancelárskych prácach na obecnom úrade, za čo im
veľmi ďakujeme. Výkon týchto prác v rozsahu 32
hodín mesačne je podmienený poskytnutím dávky v
hmotnej núdzi, ktorú poskytuje štát. Obec týmto
občanom za vykonané práce odmenu neposkytuje.
• Obec Ivanka pri Nitre na zasadnutí obecného
zastupiteľstva schválila finančnú pomoc pre rodinu,
ktorá pri tragickej udalosti prišla o svoje dieťa.
• MO Slovenského červeného kríža opakovane
poskytovala potravinovú pomoc pre rodiny v
hmotnej núdzi a taktiež zabezpečila pomoc pre
rodiny v núdzi aj z potravinovej zbierky z Kauflandu.
• Koncom roka sa nám podarilo nadviazať
spoluprácu s Diecéznou charitou v Nitre, ktorá
poskytla pre 2 rodiny z našej obce, ktoré sa náhle
ocitli v ťažkej situácii materiálnu pomoc v celkovej
výške 700,-€.

HROBOVÉ MIESTA
Vážení občania, dovoľujem si vás
požiadať, aby ste si vo vlastnom
záujme preverili, či máte uhradený
poplatok za prenájom hrobového
miesta. Nájomcom, ktorí už mali
uzatvorenú zmluvu o nájme
hrobového miesta, termín úhrady
pripomenieme, ale na cintorínoch
sa nachádzajú aj hrobové miesta
o ktoré sa nikto doposiaľ
neprihlásil a my nemáme tak
koho
kontaktovať.
Tieto
neuhradené hrobové miesta budú
označené nálepkou a následne
zrušené.
NÁJOMNÉ BYTY
Obec v súčasnosti eviduje 27
žiadateľov o pridelenie nájomného
bytu. Žiadatelia sú povinní
každoročne k 31.1. b.r. obnoviť si
svoju žiadosť. V našej obci
nemáme v súčasnosti žiadne
voľné nájomné byty. Nové zmluvy
s aktuálnymi nájomníkmi boli v
priebehu roka 2019 uzatvorené
na obdobie 3 rokov.

Cenník poplatkov za prenájom hrobového miesta
Detský hrob
Jednohrob
Dvojhrob
Trojhrob
Urnové miesto
Dom smútku
Hrobka/krypta

Poplatok
na 10 rokov

nový

6€

obnova ( po uplynutí 10 rokov )

12€

nový

12€

obnova ( po uplynutí 10 rokov )

24€

nový

24€

obnova ( po uplynutí 10 rokov )

48€

nový

36€

obnova ( po uplynutí 10 rokov )

72€

nový

6€

obnova ( po uplynutí 10okov
r
)

12€

poplatok

10€

vo veľkosti jednohrobu

30€

vo veľkosti dvojhrobu

60€

Obecné byty - nájomníci brigádovali...

Stavebný úrad
referent: Angelika Uhrová

PREHĽAD STAVEBNÝCH VYDANÝCH DOKUMENTOV V ROKU 2019
Názov

počet

úhrada v eur

stavebné povolenia

58

2 900,00

kolaudačné rozhodnutia

19

1 545,00

drobné stavby – ohlásenia

59

590,00

potvrdenie veku stavby

4

0,00

dodatočné stavebné povolenia

2

240,00

odstránené stavby

6

120,00

potvrdenie existencie stavby

7

0,00

potvrdenie o neexistencii stavby

1

0,00

reklamy

1

200,00

rozkopávkové povolenia

4

320,00

19

0,00

územné rozhodnutia

2

200,00

zmena stavby pred dokončením

1

400,00

zmena účelu užívania stavby

3

90,00

štátny stavebný dohľad

3

0,00

18

0,00

207

6 605,00

územnoplánovacie informácie

rôzne (odpovede súd, prokuratúra, polícia a pod.)

Kanalizácia
a odpadové hospodárstvo
referent: Peter Varga

POPLATKY ZA KOMUNÁLNY ODPAD A KANALIZÁCIU
rok 2019
Za vývoz komunálneho odpadu pre občanov bolo
vystavených 972 rozhodnutí, v celkovej výške 43.885,10
eur – t.j. príjmy do rozpočtu obce. Z tejto čiastky bolo k
30.11.2019 uhradené je 42.221,10 eur. Dlžná suma k 30.
11. 2019 za rok 2019 predstavuje 1 664,00 eur.
Pre Vašu informáciu uvediem, že výdavky rozpočtu obce
pre nakladanie a likvidáciu odpadu k 30.11.2019 boli 70
163,00 eur.
Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre
občanov bolo vystavených 728 rozhodnutí čo je aj počet
pripojených domácností na kanalizáciu, ktoré sú oficiálne
nahlásené. Celková výška z týchto rozhodnutí bola
62.092,18 eur – t.j. príjmy do rozpočtu obce. K 30. 11.
2019 bolo uhradené 56.955,66 eur. Neuhradených
zostáva 5.096,52 eur.

A tu je prehľad výdavkov rozpočtu obce za odvádzanie
odpadovej vody k 30.11.2019 podľa jednotlivých položiek
rozpočtu:
•spotreba elektrickej energie
na čerpádlách pre kanalizáciu . . . . . . . . . . 10 351,95 eur
•údržba čerpadiel kanalizácie . . . . . . . . . . . .23 193,67 eur
•čistenie kanlizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 354,00 eur
•čistička odpadových vôd Branč . . . . . . . . .96 019,41 eur
spolu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 919,03 eur

V zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
ktorú uzatvára obec a jednotlivé
domácnosti je v predmete zmluvy
definovaný aj zákaz odvádzania dažďovej
vody do verejnej kanalizácie. Táto
skutočnosť sa v zmluve považuje za
porušenie zmluvných povinností a obec
má právo v takomto prípade od zmluvy
odstúpiť. Sankcia za porušenie zmluvy
sa pohybuje až do výšky 3.319,- eur v
súlade s ustanovením § 36 ods. 7 e)
spomínaného zákona.
Odvádzanie dažďovej vody do
kanalizácie spôsobuje jej preťaženie,
ničenie prečerpávacej techniky a značné
škody na majetku obce, ktoré sa
pohybujú v tisícoch eur. Ale spôsobuje
problémy aj samotným obyvateľom,
pretože dochádza k výpadkom systému
odvádzania vôd.
V roku 2020 bude poverenou firmou
prebiehať
kontrola
všetkých
domácností, či nie sú napojené zvody zo
striech do obecnej kanalizácie. V prípade
zistenia takýchto pripojení, bude
občanovi uložená pokuta.

Tých občanov, ktorí sú napojení na kanalizáciu, ale
oficiálne sa ešte neprihlásili na obecnom úrade
žiadame, aby tak urobili do 31. januára 2020.
Občania, ktorí nie sú pripojení do obecnej kanalizácie
budú v roku 2020 vyzvaní, aby preukázali, akým
spôsobom je ich odpadová voda likvidovaná.
Zároveň žiadame rodiny, ktorých príbuzní pracujú
alebo študujú v zahraničí a nezdržiavajú sa v mieste
trvalého bydliska a chcú, aby im bola uznaná zľava či
na poplatku za odvoz odpadu alebo odvádzaní
odpadových vôd verejnou kanalizáciou, aby

zodpovedajúce podklady aj so žiadosťou na úľavu
priniesli na obecný úrad do 29. februára 2020, tak
ako to ukladá zákon.
Upozorňujeme domácnosti, ktoré sú napojené na
obecnú kanalizáciu a majú zvody zo striech
napojené do obecnej kanalizácie, že konajú v
rozpore s ustanovením § 25 odst.3, pism. a), b)
Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach.

Od nového roka nás čakajú zmeny v poplatkoch
za komunálny odpad a za odvádzanie
odpadových vôd.
Na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva
03.12.2019 bolo schválené zvýšenie poplatku
za komunálny odpad na 0,0713 eur na osobu a
kalendárny deň (26,- eur na osobu a rok).
Tomuto rozhodnutiu predchádzalo už dlhšie
avizovanie zvýšenia cien za uloženie odpadu,
ktoré sa týka všetkých občanov Slovenska. Aj
naša obec každý rok vynakladá nemalé financie
na vývoz odpadu a každý rok z rozpočtu obce
dopláca na nakladanie s odpadom. Za posledné
roky neprišlo k zvýšeniu poplatkov. V porovnaní
s okolitými obcami sme mali doteraz najnižší
poplatok za komunálny odpad 16,00
eur/občan/rok.
Zástupcovia Ponitrianskeho združenia obcí
(PZO) spracovali pre jednotlivé obce, ktorým
zabezpečujú vývoz odpadu návrh nových
poplatkov za komunálny a stavebný odpad.
Postupne boli absolvované stretnutia PZO a 6-7
obcí, kde nás podrobne oboznámili s tým, ako
jednotlivé obce triedia odpad,ktorá obec
produkuje najviac komunálneho odpadu. Naša
obec bola pozvaná na takéto stretnutie so
susednými obcami. V tabuľkovom prehľade,
ktorý vypracoval PZO podľa počtu nádob,
výsypov, podľa ton jednotlivého druhu odpadu,
bola pre každú obec navrhnutá cena za
komunálny odpad na občana.
V tejto cene sú zahrnuté náklady za vývoz
bioodpadu,
stavebného
odpadu,
veľkoobjemového odpadu, drtenie bioodpadu
(haluzina, konáre). Celkové náklady za odpad boli
prepočítané na občana. Pre našu obec vychádza
navrhovaný poplatok za komunálny odpad
34,062 eur/rok, pričom sme mali najviac
zmesového odpadu a najvyššie náklady na
odpad z okolitých obcí ako sú Branč, Veľká
Dolina, Mojmírovce, Štefanovičová, Poľný Kesov
a Svätoplukovo.

Zmeny nás v novom roku čakajú aj v poplatku za
odvádzanie a čistenie odpadovej vody. Spolu so
zvýšením poplatku za komunálny odpad bolo na
12
zasadnutí
Obecného
zastupiteľstva
schválené aj zvýšenie poplatku za kanalizáciu.

Pre krátku informáciu uvediem spôsob
výpočtu ceny za kanalizáciu:

Maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou určil Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) na
1,2983 €/m3 bez DPH, v súlade s ustanovením
§14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z.z. regulácii
oznámenia obce o cene .
Doterajšia cena v našej obci bola na osobu a rok
30,60 eur/osoba/rok – výpočet 0,9 € (cena za
1 m3) * 34m3 (množstvo určené vyhláškou v
prípade že sa množstvo vody nemeria meračom)
Schválená cena od 01.01.2020 je 40,00
eur/osoba/rok – výpočet 1,1765 € (cena za 1
m3) * 34m3.
Náklady na odvádzanie odpadových vôd, opravy
čerpadiel, údržba čerpadiel je v každom roku o
100 % vyššia ako je samotný výber poplatku a
obec každý rok dopláca na tieto výdavky z
rozpočtu obce.
Obec má záujem rozpočtové prostriedky
investovať do opravy komunikácií, ktoré sú vo
veľmi nepriaznivom stave. Financie, ktoré
nebude musieť použiť na úhradu výdavkov za
likvidáciu odpadu a za odvádzanie odpadových
vôd budú využité pre rozvoj obce.
Poslanci Obecného zastupiteľstva našej obce
tento krok zvyšovania poplatkov dôkladne zvážili
na základe dostupných materiálov, ktoré sa
týkali tejto problematiky a odsúhlasili zmeny
poplatkov od 01.01.2020. Mnohí z Vás vyjadria
nespokojnosť s touto zmenou, ale jedná sa o
ročný poplatok a je potrebné sa zamyslieť koľko
platíme mesačne za telefón, internet, televíziu,
tabakové výrobky či iné platby, ktoré vysoko
prevyšujú ročné poplatky schválené Obecným
zastupiteľstvom.

VEĽKOOBJEMOVÝ ZBER ODPADU
Pár viet by sme chceli uviesť aj k
veľkoobjemovým kontajnerom, ktoré boli tento
rok umiestnené na zberovom dvore. Z pohľadu
obce to bolo veľmi rozumné riešenie, pretože
privezený odpad sa hneď triedil podľa druhu
odpadu. V minulosti boli kontajnery umiestnené
na stanoviskách v obci, ale správanie občanov
pri umiestnení odpadu bolo na zamyslenie.
Priestor okolo kontajnerov bol plný neporiadku,
hoci boli kontajnery plné, kľudne sa odpad
nechával mimo kontajnerov. Obec to musela
likvidovať ďalšie dva dni. Aby sme zabránili
takémuto zberu, pristúpili sme k tomu, že
kontajnery boli umiestnené na zberovom dvore.
Tí občania čo odpad priviezli na zberový dvor
pochválili tento spôsob zberu a ochotne odpad
triedili.

Mnohí z Vás sa sťažovali, že to majú ďaleko na
zberový dvor a preto Vám vieme budúci rok
zabezpečiť takú službu pre starších a
osamelých občanov, že Vám pomôžeme s
odvozom Vášho odpadu na zberový dvor. Pred
termínom veľkoobjemového zberu budete mať
možnosť nahlásiť na obecnom úrade odvoz
odpadu.

Správa daní
a poplatkov

referent: Júlia Majdánová
Vážení občania, dávam Vám do pozornosti, že
priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa na
rok 2020 je daňovník povinný podať príslušnému
správcovi dane do konca januára 2020.
Daňové priznanie podávajú občania, u ktorých v
priebehu tohto roka 2019 nastala zmena
nehnuteľnosti napr. kúpa, predaj nehnuteľnosti,
zmena vlastníctva nehnuteľnosti, zmena výmery
pozemkov, zbúranie stavby (rozhodujúci je dátum
povolenia vkladu katastrom nehnuteľností). Daňová
povinnosť vzniká aj na základe vydania
právoplatného stavebného povolenia na stavebný
pozemok, právoplatného kolaudačného rozhodnutia
na stavbu, nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o dedení nehnuteľnosti alebo nadobudnutie
nehnuteľnosti vydražením.
O úľavu na dani z nehnuteľnosti alebo za psa je
potrebné požiadať tiež do konca januára 2020,
pokiaľ si občan nepožiadal v predchádzajúcich
obdobiach. (Týka sa to občanov - osamelo žijúce
osoby staršie ako 70 rokov alebo občania s ťažkých
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí
vlastnia nehnuteľnosť alebo sú vlastníkmi/držiteľmi
psa.)
DANE - NEDOPLATKY
Keďže stav nedoplatkov k 30.09.2019 za dane k
nehnuteľnosti a dane za psa bol vo výške 49 788,55
eur, riešili sme situáciu posielaním upomienok –
výziev na zaplatenie. Bolo to koncom októbra 2019,
kde sme poslali 304 upomienok spoločne s
nedoplatkami na smetnom a na kanalizácii.
Stav nedoplatkov k 30.11.2019 za tento rok ako aj
predchádzajúce roky za dane k nehnuteľnosti a za
dane za psa sú v celkovej výške 16 460,80 eur .

PSY
Dôrazne Vás upozorňujeme, že v zmysle zákona NR
SR č. 282/2002 Z. z., ako aj v zmysle VZN obce č.
3/2016 o podmienkach držania psov na území obce
Ivanka pri Nitre je voľný pohyb psa na verejnom
priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.
Na základe opakujúcich sa sťažností od občanov na
voľný pohyb psov v našej obci, žiadame majiteľov a
držiteľov psov, aby si zabezpečili psov vo svojich
príbytkoch a neumožnili im voľný pohyb po obci.
V zmysle ustanovenia § 7, ods. 1, písm. f) zákona č.
282/2002 Z. z. ide o priestupok, ktorého sa dopustí
držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem
priestorov na to určených. Za uvedený priestupok je
možné uložiť pokutu do výšky 165,00 eur. Takisto,
ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je
povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes
znečistil verejné priestranstvo. V prípade, že tak
majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu do
výšky 65,00 eur.
Každý pes starší ako 6 mesiacov by mal nosiť na
obojku evidenčnú známku, ktorú majiteľ psa získa
zadarmo od obecného úradu pri zápise psa do
evidencie psov.
Od 1.novembra 2019 vstúpilo do platnosti povinné
čipovanie pre všetkých psov.
V prípade, že majiteľ nedodrží povinné označenie,
respektíve nezačipuje psa chovaného na území
Slovenska, môže dostať pokutu vo výške 50 eur.
Veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na
psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí pokuta.

Čipovanie zabezpečí veterinárny lekár. Za čipovanie
sa platí približne od 10 – 20 eur, ľuďom v hmotnej
núdzi by mal zaplatiť čipovanie štát.
Občanov, ktorí dostali domov upomienky a svoj dlh
nezaplatia do 31. 1. 2020 upozorňujeme, že budú v
priebehu mesiaca február zverejnení na stránke obce
Ivanka pri Nitre.
Zároveň Vás upozorňujeme, že od 01. 01. 2020 platí
novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Z dôvodu efektívneho výberu daní a

riadneho plnenia daňových povinností novela
zavádza nový druh daňovej exekúcie, a to daňovú
exekúciu zadržaním vodičského preukazu. V prípade
výkonu daňovej exekúcie takýmto spôsobom je
daňový dlžník nepriamo nútený splniť svoju
povinnosť, aby mu vodičský preukaz vrátili.

Ďakujem všetkým, ktorí si tieto informácie prečítali
a veríme, že Vám priniesli obraz o živote v obci a v
krátkosti aj prehľad udalostí a práce samosprávy
obce. Moji kolegovia a ja sme sa snažili pripraviť
Vám tento materiál tak, aby bol pre Vás prínosom.

Ďakujeme...

pani Mária Belanová, LARA AR, s.r.o., Dobrovoľný hasičský zbor našej obce, firma PS BAU SK,
reklamná agentúra Chillix, pán Ján Pňaček, Ing. Anton Zelenaj, PhD, ABM vegetable, s.r.o., CS Fruit
s.r.o., TOMECOLLECTION SK s.r.o., Reštaurácia Ivanka – p. Balážová, Gastro Ben - Reštaurácia
Balada, pani Lucia Poláčková a jej rodina, firma Kontur, firma AG Spices, s.r.o., kuchynské štúdio
MAKS, firma Transeco, spoločnosť Ekostaving, firma Status Alfa, rodina Ružičková, Službyt Nitra,
s.r.o., Petrovi Rausovi, PD Ivanka pri Nitre, Ferex, s.r.o., reklamná agentúra BEPA, pán Viliam Holka,
Základná a Materská škola, Juraj Kevély-Elke, OZ Prosocia, Seniorka, n.o., pán Juraj Krenč,
Ekonconsulting, s.r.o., JA-BL-KO ct, s.r.o., RVC Nitra, Unimont, s.r.o., Elcomp, s.r.o., REVIS-SERVIS,s
.r.o., Kanál servis NR, s.r.o., Ján Divinec-TRANS, TJ Družstevník FO, ČOV Branč, s.r.o., Autoškola
Pohoda, Envi-geos Nitra, s.r.o., Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s
odpadom, Polícia Mojmírovce, Obec Mojmírovce, Obec Branč, Regionálne združenie Slobody zvierat,
n.o., EDO SK – pán Kurek, miestna COOP Jednota, Drogéria Ivan, miestna Slovenská pošta a je
pracovníčky, Pavol Baláž, ERFI, s.r.o., Krásne lúky, s.r.o., Tibor Vereš, PREKO, s.r.o., Livonec SK,
s.r.o., ARCH-STRUCTURE, s.r.o., Juraj König, Prorozvoj, s.r.o., Cesty Nitra, a.s., RM Gastro-jaz,
s.r.o., Funny sport Slovensko, s.r.o, EKOFENCE, Štátny archív Ivanka pri Nitre, LYRA Group s.r.o.,
SOLA Switzerland EU s.r.o., LIVONEC s.r.o., MIVA spol. s r.o., AKRED, obec Čakajovce, AGRO-PO,
s.r.o., hlavný kontrolór obce,Veríme v zábavu, s.r.o., OZ Sipka – pán Hayden, MO Jednoty dôchodcov
na Slovensku, 114. skautský zbor Ivanka pri Nitre, Spevácky súbor IVANČANKA, MO Slovenského
zväzu záhradkárov-odbor vinohradnícky, ZO Slovenského poľovníckeho zväzu, ZO Slovenský červený
kríž, ZO chovateľov poštových holubov, ZO Matice slovenskej, ZO zväzu drobnochovateľov, eRko –
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Misijná kongregácia služobníc Ducha svätého, Farský úrad
Ivanka pri Nitre, pani Oľga Sklenková - kronikárka obce, Golfový klub Meander, Občianske združenie
pri Materskej škole Roháčik, MUDr. Ludášová, MUDr. Čierna, MUDr. Žufa, MUDr. Mendelová,
Lekáreň Herba, Lekáreň Tomáš, členovia komisií zriadených pri OZ, ostatní poslanci OZ a občania,
ktorí sa zúčastnili obecných brigád, prípadne pomohli pri kultúrnych a spoločenských podujatiach.

Realizované podujatia v roku 2019
Oslávme spolu Silvester – 31.12.2018-1.1.2019 v
kultúrnom dome – zišli sme sa rekordnom počte, pre
deti bol pripravený detský ohňostroj, pre ostatných
tradičné silvestrovské špeciality a polnočný
ohňostroj.

Fašiangové posedenie MO Jednoty dôchodcov a
oslava MDŽ – 5.3.2019 – členovia MO Jednoty
dôchodcov spoločne oslávili fašiangy, pochovali
basu a zároveň oslávili MDŽ.

XVI. Obecný ples – 19.1.1.2019 v kultúrnom dome
organizovaný MO SČK.

MDŽ – 8.3.2019 – každej žene, ktorá navštívila
obecný úrad bola podarovaná kvetinka. Samozrejme
kvietok dostala každá žena v základnej škole,
materskej škole, obecnom úrade a pani doktorky na
zdravotnom stredisku.
1.obecná brigáda – 23.3.2019 v obecnom parku –
ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou prácou k
vyčisteniu parku.
2.obecná brigáda – 27.4.2019 v obecnom parku.

Obecná zabíjačka, oslava fašiangov a detský
karneval – 2.3.2019 kultúrny dom a okolie - všetci,
čo prišli si určite pochutnali a detičky sa zabavili na
detskom karnevale.
Stavanie mája – 30.4.2019 v kultúrnom dome.

Stolnotenisový turnaj pre neregistrovaných hráčov –
13.4.2019 – organizovala MO MS.

Deň matiek – 12.5.2019 v kultúrnom dome –
vystúpili deti z materskej a základnej školy.

39 občanov narodených v roku 2018, z toho bolo 21
chlapcov a 18 dievčat.

MDD – 1.6.2019 v obecnom parku.
Bezpečko – športujem rád, bicykel je kamarát –
organizované Občianskym združením pri Materskej
škole Roháčik v Ivanke pri Nitre na dopravnom
ihrisku v Materskej škole.

Svätá omša za našu obec – 17.5.2019 kostol
sv.Martina.
Pobožnosť k sv. Urbanovi a požehnanie úrody.
Hviezdna súdna show – 18.5.2019 v KD Ivanka pri
Nitre.

Privítanie nových občanov obce narodených v roku
2018 – 27.6.2019 v kultúrnom dome – privítali sme

Futbalový turnaj o pohár starostu obce – 29.6.2019
na futbalovom ihrisku v Ivanke pri Nitre.

Uvedenie a nástup nového pána farára našej farnosti.
Lukovské hody.

Naj guláš 2019 – 20.7.2019 v obecnom parku.

Marta Myrta – 17.10.2019 – literárna súťaž pre deti
a mládež.

Športové hry seniorov v MŠ – 21.10.2019.

Spomienka na Mateja Tučku.
Ivanske babie leto – 7.9.2019 – organizovala MO
Matice Slovenskej v obecnom parku.

Oblastná výstava drobných zvierat – 25.-27.10.2019
v obecnom parku.

Stolnotenisový turnaj – 21.9.2019 v KD –
organizované v rámci podujatia Ivanske babie leto.
Heligónkari – 25.9.2019 v KD – organizované MO
SČK.
Poďakovanie za úrodu.

Oblastná výstava drobných zvierat – 25.-27.10.2019
v obecnom parku.

Posedenie pre seniorov – 16.10.2019 v kultúrnom
dome – zablahoželali sme 86 jubilantom, ktorý v
tomto roku oslávili okrúhle narodeniny.

Svätý Mikuláš – 8.12.2019 v kultúrnom dome –
Mikuláš s anjelom a čertom k nám zavítali ako nikdy
predtým...

Požehnanie adventného venca.

Posedenie pri jedličke – 11.12.2019 v kultúrnom
dome.

Silvester – príďte spolu s nami rozlúčiť sa so starým
rokom a privítať nový rok 2020 – 31.12.2019 od
19:00 hod. do kultúrneho domu.

Vianočný koncert – srdečne Vás pozývame na zlatú
nedeľu 22.12. o 15:00 hod. do kostola sv.Martina,
kde vystúpi Maroš Bango vo Vianočnom koncerte
pre našich občanov. Dobrovoľné vstupné bude
venované farskému kostolu.

Pripravovujeme
v roku 2020
XVII. obecný ples – 1.2.2020
Koncert Spievankovo – 7.2.2020
Obecná zabíjačka a detský karneval – 22.2.2020
Deň matiek – 10.5.2020
Privítanie nových občanov obce nar. v r. 2019
MDD
Futbalový turnaj o pohár starostu obce
Naj guláš 2020
Posedenie pre seniorov
Mikuláš
Vianočný koncert
Silvester
a mnohé ďalšie...

Milí občania,

v obce, ale aj v
tva, zamestnanco ich krásnych
ľs
ite
up
st
za
ho
úc
V mene obecné
lám do nastávaj
ám zo srdca že spolupatričnosťou človeka k
V
om
oj
sv
e
en
m
né
nech sú naplne
vianočných dní,
ua
človeku.
ru v moju prác
doterajšiu dôve ľko námahy je
za
m
ký
et
vš
Ďakujem Vám
. Každý vie, ko
olupracovníkov h rozhodnutí, koľko úsilia
sp
h
ic
oj
m
u
ác
yc
pr
požiadavkami
esadenie správn
potrebné na pr hľadanie kompromisu medzi
potrebujeme na
našich občanov.
poslancom
tiež poďakovať
m
ce
ch
sa
ku
pôsobiacim
to ro
Za prácu v tom ce, podnikateľským subjektom ktorí sa
nom,
m ob
OZ, pracovníko športovcom a všetkým obča osti v obci.
nn
,
či
ce
j
ob
ne
í
an
tr
em
na úz
na všes
obom podieľali
ôs
sp
ek
ľv
ko
ým
ak
šej obci
ce, ktorí v na ližšími,
ob
ov
ík
vn
te
vš
ná
i najb
Pozdravujem aj sviatočné chvíle medzi svojim
ne
občanov.
ás
h
kr
ýc
el
to
tie
am
ú
prežívaj
orých a os
ch
ch
ši
na
m
je
vu
iatkov,
osobitne pozdra
e vianočných sv atia.
iti
ež
pr
é
jn
ko
po
stné a
edsavz
Želám Vám rado Vaše priania, očakávania a pr radosť z
e
ia
pr
ln
el
sp
ys
zm
ám
stály
nech sa V
vnútornú silu,
20 Vám
m
20
ký
et
ku
vš
ro
ám
ho
V
vé
Prajem
. Do no
ta
vo
ži
ovných
cí
ac
ve
pr
h
y,
ýc
malých i veľk brého zdravia, životnej iskr
do
prajem veľa
jbližších.
a potešenia z na
y
sk
lá
úspechov,

