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ZÁPISNICA 

z 21. zasadnutia Obecného  

zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 31. marca 2021 o 16:30 hod. v Kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

___________________________________________________________________________ 

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 všetci 9 

poslanci obecného zastupiteľstva 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 kontrolnej činnosti 

a) Správy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce 

b) Správa z kontrolnej činnosti za rok 2020 

5)    Návrh VZN č. 1/2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Ivanka pri Nitre 

6)  Návrh na opakované pridelenie nájomného bytu v bytovom dome na 

Beňadikovej 1 

7)  Rôzne  

8)  Diskusia 

9)    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. 

 

2)      Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov  

           zápisnice a určenie zapisovateľa) 

Starostka navrhla do návrhovej komisie: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena 

Černíková. Za overovateľov zápisnice určila: Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav 

Zábojník. Za zapisovateľku určila: Gabrielu Piktorovú. 

 

Prijaté uznesenie : 

Uznesenie č. 66/21/2021 – OZ  
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 31. marca 2021 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje 
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program 21. 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.  

 

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 

 

 

Uznesenie č. 67/21/2021 – OZ  
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 31. marca 2021 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje: 
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková 

overovateľov zápisnice v zložení: Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník 

 

berie na vedomie 
menovanie zapisovateľa rokovania: Gabriela Piktorová 

 

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  

 Informovala o doručovaní daňových výmerov a poďakovala učiteľkám materskej školy 

za pomoc pri doručovaní daňových výmerov  za dodržiavania prísnych pandemických 

opatrení 

 O priebehu testovania občanov v obci Ivanka pri Nitre. Poďakovala sa zdravotníckym 

pracovníkom a administratívnym pracovníkom, ktorí sa každý týždeň podieľajú na 

testovaní. . 

Ing. Zaťko – spýtal sa, či negatívny test platí dva týždne 
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Tí, ktorí budú testovaní od 01.04  bude test platiť do 11.04.2021. Výnimkou si, ich 

rodičia a samozrejme pedagogickí pracovníci. Takže v obci sa bude testovať aj tento 

týždeň 

 O rekonštrukcii zdravotného strediska, montuje sa len hasičský rebrík, pripravuje sa 

záverečná dokumentácia, ministerstvo zdravotníctva kontroluje všetku dokumentáciu, 

prebieha verejné obstarávanie na zariadenie ZS a vybavenie, čo sa týka strojov. Lekári 

sa už chystajú pozrieť si priestory – MUDr. Juhász – gynekológ, MUDr. Kiška 

a fyzioterapeutka MUDr. Držiková. 

 Po roku a pol prišla správa z Úradu vlády, čo sa týka ihriska a multifunkčného ihriska.  

 Neustále prichádzajú dotazy občanov, nakoľko máme málo miesta pre deti v materskej 

škole.  Každý mesiac pribúda počet obyvateľov hlavne na „Krásnych  lúkach, sú to 

mladé  rodiny s deťmi a my nemáme dostatočnú kapacitu na ich umiestnenie v škôlke. 

Architekt Burda rieši už projekt ale výzva ešte stále nie je zverejnená. 

 Starostka obce informovala aj o sklade vedľa zdravotného strediska, ktorý patrí zväzu 

holubárov – pán Pintér bol ochotný, urobia si brigádu a dajú to do poriadku.  Bude to 

natreté približnou farbou ako je ZS. Potom to zakomponujeme v nájomnej zmluve,  

alebo zmluve o výpožičke, aby to bolo v poriadku. S právnikom to dáme do poriadku. 

 Priestory pod javiskom v KD – pre  hudobnú skupinu z Ivanky pri Nitre, ktorú 

zastupuje  p. Dušan Bugár. Oni si priestory upracú, namontuje sa tam podružný merač, 

aby si mohli energie hradiť sami. 

 Prišiel anonym  z Okresného úradu – podnet na nelegálne nakladanie s odpadom, ktorá 

sa tvorí na ceste na Dolný Cetín. My to odstránime a je tam znovu skládka. Jednou 

z možností je umiestniť fotopasce. Neviem, či tam môžeme namontovať kamery, keď 

sa jedná o súkromné pozemky.  

 Na FB  obce je zverejnené ako dievčatá  - ženy z obce zbierali odpad vo vinohradoch. 

Nazbieralo sa niekoľko vriec. Mal by sa skultúrniť aj priestor okolo sochy Sv. Urbana. 

Môžeme to zrealizovať v spolupráci so záhradkármi a vinohradníkmi. Predsa je to 

vizitka len našich občanov. 

 Ing. Zábojník – v Branči majú elektrický stĺp  a kameru, takže je to tam stále pekné. 

Mali by sme aj my zriadiť takéto niečo v našej obci 

 Minulý týždeň 23.03.2021 sa konalo rokovanie ohľadne pripomienok k územnému 

plánu obce, boli tu bo pán  architekt Čanda a pani Čuboňová  a občania, ktorí 

pripomienkovali územný plán obce – p. Belan Marian, Ing. Marián Čičo,  p.Čičo Jozef 

z Mojmíroviec, pani Krenčová, pani Lauková, predseda PD a Ing. Zelenaj PhD. ako 

poslanec OZ, ktorí pripomienkovali územný plán.  

Pani Čuboňová zaslala všetkým účastníkom listy, verím, že v čo najkratšom čase sa to 

dá do poriadku, pán architekt už spracováva pripomienky, vypracuje sa finálny 

dokument a verím že v júni alebo v júli by mal byť už územný plán obce dokončený 

a schválený. Asi tam budú ešte námietky, čo sa týka firmy PANTEON 

 Bol podaný projekt na obnovu dediny na 5,000,00€, tak sme podali na obnovu terénu 

okolo zdravotného strediska 

 Ďalej máme schválený projekt cezhraničnej spolupráce 45.000,00 € na chystanú 

zabíjačku, je v tom aj vybavenie kultúrneho domu, kuchyne, musíme urobiť nejakú 

hostinu, kde pozveme maďarských partnerov. 
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4) Správy z kontrolnej činnosti 

a) Správa č.1/2021 z výsledku kontroly dotácií poskytnutých obcou 

Ivanka pri Nitre v roku 2020 

b) Správa č.5/2020 o výsledku kontroly vykonania inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

c) Správa č.6/2020 o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ Ivanka 

pri Nitre (od uznesenia 12/15/2020- do uznesenia 61/19/2020) 

Správy mali poslanci k dispozícii v materiáloch. Vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k správam 

a predniesli svoje pripomienky. 

Hlavný kontrolór sa v stručnosti vyjadril k správe o inventarizácii majetku a k správe plnenia 

uznesení. 

 

Inventarizácia majetku – na štyroch účtoch boli identifikované rozdiely, ktoré boli z dôvodu 

likvidácie majetku a vyradenia majetku. (boli to napr. staré projektové dokumentácie.) Boli to 

dva súpisy majetku, ktoré boli predložené na zasadnutie OZ a následne vyradené z majetku 

obce. 

Sú tam dve správy, ktoré neboli prezentované. Kontrola inventarizácie – výsledkom sú dva 

súpisy majetku, ktoré boli predložené na OZ a následne vyradené z účtovníctva obce. 

 

Kontrola plnenia uznesení – všetky boli splnené. V minulom roku bolo prijatých 48 uznesení, 

z toho tri uznesenia vyžadovali ďalšiu činnosť zo strany zamestnancov OcÚ a to: 

Uznesenie č.26/16/2020 – podpísanie dokumentácie k návratnej finančnej výpomoci z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov FO 

Uznesenie č.30/16/2020 – zaslanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond o bezodplatný 

prevod pozemkov – žiadosť bola zaslaná. (doteraz sme nedostali žiadnu odpoveď) 

Uznesenie č.41/16/2020 – uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve z dôvodu rozšírenia 

predmetu nájmu nebolo z dôvodu pandemickej situácie realizované avšak zostáva v platnosti. 

Uznesenie č.50/18/2020 – Obec mala do 5 dní informovať úrad o schválení VZN č.3/2020 

o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Ivanka pri Nitre – obec si túto povinnosť 

splnila v stanovenej lehote. 

Uznesenie 50/19/2020 – uzatvorenie NZ so spol. LYRA GROUP s.r.o. – zmluva bola schválená 

a vyvesená na tabuli obce aj na stránke obce. 

Diskusia poslancov k správe kontrolóra: 

Ing. Zaťko – spýtal sa na Uznesenie č.56/19/2020, kde OZ schválilo nájomnú zmluvu medzi 

obcou a spoločnosťou LYRA GROUP s.r.o.  

Zaujímal sa o článok 3 nájomnej zmluvy, kde sa zmluva uzatvára z 25 rokov na 50 rokov. Prečo 

sa nájomná zmluva uzatvorila na 50 rokov z pôvodných 25 rokov? 

Kontrolór obce – zmluva sa neuzatvárala, bola predložená na zasadnutie OZ. Spoločnosť 

LYRA predložila zmluvu na 25 rokov ale musela byť v súlade s vyhlásenými podmienkami 

a preto sa doba nájmu predĺžila na 50 rokov. 

Za účasti majiteľa pána Stýbla sa prerokovávala a viac krát bola pripomienkovaná.  

Zmluva bola uzatvorená až po pripomienkovaní, čo trvalo zhruba mesiac. 

Hlavný kontrolór ďalej informoval o čerpaní výšky dotácií, ktoré boli čerpané ani nie na 50%. 

Nespotrebované finančné prostriedky boli vrátené do pokladne obecného úradu. 

Ing. Zaťko –  chýbalo mu v správe, či všetky žiadosti spĺňali všetky náležitosti v zmysle 

platného VZN a či boli opodstatnené.  

Starostka informovala Ing. Zaťka aj ostatných prítomných, že všetky náležitosti, ktoré súviseli 

s vypísanou obchodnou súťažou boli zapracované aj do zmluvy, ktorú predložila firma LYRA, 
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napr. predĺženie nájmu na 50 rokov. Boli  doložené aj materiály, ako boli zverejnené v bežnej 

tlači. 

 

HK- Kontrolou bolo zistené porušenie zákona  niektorými zamestnancami obecného úradu pri 

kontrole uplatňovania zákona 177/2018 – uplatňovanie zákona o znížení administratívnej 

záťaže - zákon proti byrokracii. 

 

Poslanci OZ zobrali jednotlivé správy hlavného kontrolóra na vedomie. 

 

 

5)    Návrh VZN č. 1/2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Ivanka  

            pri Nitre 

Ing. Briestenský nám vypracováva všetky dokumenty obce a vypracoval nám aj dôvodovú 

správu, ktorú poslanci mali k dispozícii. VZN bola zverejnená a mali ste ju taktiež k dispozícii.  

Vyzvala poslancov aby predložili svoje pripomienky a pozmeňujúce názory. 

Ing. Čičová par. 18 – reprezentačné výdavky – nemala tam byť uvedená nejaká suma? 

Starostka – suma nie je pevne stanovená, ale v schválenom rozpočte je stanovená. Aby nebola 

duplicita dokumentov. 

Ing. Zábojník – par. 17 – nedá sa určiť konkrétne, čo schvaľuje starosta, aby tam boli konkrétne 

určené výdavky 

p. Balážová – ak máme voľné prostriedky a mali by sme určiť na aký účel budú použité. 

Starostka – sú tam voľné prostriedky, s ktorými sa nehýbe a sú uložené na rezervnom fonde. 

Jediný fond s ktorým sa nehýbe je fond na kaucie a zábezpeky. 

p. Balážová - Ten rezervný fond aká je tam suma?  

Na rezervnom fonde je 63.830 eur, na zábezpekách máme 18.933, na bežnom účte je 

momentálne 207.000  a na fonde opráv 32.000 €  

S rezervným fondom nemôžeme hýbať, môže len OZ.  

Starostka – nemá právo nakladať s finančnými prostriedkami - len do sumy 5000 euro. 

Ing. Zaťko – par. 3, ods. 4 – je tam definícia neupotrebiteľný a prebytočný –  

Vec v majetku obce, ktorá nemôže slúžiť svojmu účelu, ani inak neslúži na uspokojenie potrieb 

obce, sa stáva neupotrebiteľnou - treba tam napísať aj obdobie ako dlho sa majetok nepoužíva. 

Môžeme tam dať nejakú dobu napríklad 3 roky. 

Starostka – súhlasí s tým, že sa môže doplniť minimálne 3 roky. (Ale napríklad také stoly 

v kultúrnom dome – za rok sa polámu a už sú nepoužiteľné)... 

Ing. Zelenaj, PhD. – ak má niečo svoju odpisovú dobu a uplynie určitá doba, tak sa uvedený 

majetok odpíše.  

Na to tu máme aj inventarizačnú komisiu, ktorá je na to určená. 

starostka – môže sa určiť komisia, ktorá tento majetok zapíše a urobí sa zoznam a následne sa 

odpíše. 

Ing. Zaťko – mohli sme tam zakomponovať aj prenájom za stavby ako je zdravotné stredisko, 

telocvičňa  Nie je tu doriešený ani nájom pozemkov. 

Starostka – telocvičňu a jej prenájom má na starosti základná škola, ktorá si za prenájom aj 

zodpovedá. A ak vyberie nejaké peniaze, tak tieto budú použité napríklad pre upratovačku, 

ktorá tam chodí upratovať..... 

Ing. Zelenaj PhD. – treba urobiť nejaký rámcový dokument.... robí sa nejaký prieskum trhu. 

Zase nemáme toľko nehnuteľností, aby sme sa tu handrkovali.  

Hlavný kontrolór – nie je to také jednoduché, lebo napríklad aj pri multifunkčnom ihrisku, tam 

už je cena schválená.  

p. Kurek – napr. ZS – príjme sa dokument o prenájme, nakoľko doteraz tam bola určitá suma, 

ale teraz sú už nové priestory, tak sa to bude navyšovať, čo je logické... 
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starostka – ak budeme mať konkrétne sumy prenájmu za jednotlivé nehnuteľnosti, ktoré sú 

v majetku obce, tak potom môžeme vytvoriť nejaký ucelený dokument, kde budú po položkách 

schválené jednotlivé sumy za prenájom jednotlivých nehnuteľností. 

Po skončení diskusie prijali poslanci nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 68/21/2021 – OZ  
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 31. marca 2021 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) prerokovalo  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce 

Ivanka pri Nitre. 

 

b) schvaľuje  

Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Ivanka pri 

Nitre. 

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 

 

6)  Návrh na opakované pridelenie nájomného bytu v bytovom dome 

na Beňadikovej 930/1 

Starostka obce informovala poslancov, že sa jedná o opakovanú žiadosť o znovu pridelenie 

nájomného bytu  na Beňadikovej ulici.  

p. Vaško predložil žiadosť a doklad o príjme čo je pre neho 3,5 násobok životného minima. 

Má dve deti, ktoré ešte navštevujú školu a preto spĺňa všetky podmienky, aby mu bol byt  

pridelený. Službyt nám doložil prehľad uhrádzania nájomného a p.Vaško zatiaľ platí  

pravidelne. 

Starostka obce navrhla, aby mu bol nájom obnovený na dobu jedného roka do 30.04.2022 

Ing. Zábojník – uviedol, že sa touto žiadosťou zaoberali aj na bytovej komisii. Musí byť 

zodpovedný ale súhlasia s predloženým návrhom. 

Poslanci už nemali k danej veci žiadne pripomienky a prijali nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 69/21/2021 – OZ  
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 31. marca 2021 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) prerokovalo 

návrh na pridelenie nájomného bytu v bytovom dome na Beňadikovej 930/1 v Ivanke 

pri Nitre 
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b) schvaľuje  

pridelenie nájomného bytu č. 19 v bytovom dome na Beňadikovej ulici č. 930/1 

v Ivanke pri Nitre pánovi Jaroslavovi Vaškovi a Žanete Vaškovej na obdobie  

od 01.05.2021 do 30.04.2022. 

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 

 

 

7. Rôzne: 

Na zasadnutie OZ sa osobne dostavil pán Jozef Zelenaj, bytom Ivanka pri Nitre, Myrtina 33. 

Starostka uviedla, že už viac krát sa poslanci zaoberali jeho žiadosťou aj na predchádzajúcom 

zasadnutí OZ.  Jedná sa o to, že Urbárska ulica sa nachádza sčasti na súkromnom pozemku, 

ktorej vlastníkom je 21majiteľov.  Sú to konkrétne parcely 677 a 678/1. 

Koncom roka sme na doručenku posielali všetkým vlastníkom list, ale vrátila sa nám zhruba 

polovica doručeniek. 

Minulý týždeň zaslal písomne pán Zelenaj 12 pripomienok, ktoré následne prečítala  a sťažoval 

sa na nečinnosť obce. 

Uvedený list bol poslancom zaslaný do pracovnej sekcie do materiálov OZ, takže s ním boli 

oboznámení. 

Obec sa týmto problémom zaoberala, ale v tejto pandemickej dobe je nemysliteľné, aby sme 

pozvali všetkých 21 vlastníkov na rokovanie. Ale ak chce obec rozhodnúť, musí byť 

prítomných všetkých 21 vlastníkov. 

Pán poslanec Ing. Zelenaj PhD. vypracoval  k danej veci prezentáciu a návrh a vyzvala ho, aby 

ju predniesol. 

Slova sa ujal Ing. Zelenaj PhD. – pripravil si prezentáciu a informoval a predložil návrh riešenia 

majiteľom . Jedná sa o túto parcelu C – je to vedené ako orná pôda nie je tam založený LV. 

Riešenie je navrhnuté takým spôsobom, že nesmie byť diskriminačné. Nemôžeme jednať 

s jednotlivými vlastníkmi osve. Do úvahy prichádzajú asi tri varianty, na ktorých by sme sa 

mohli dohodnúť. 

Variant č. 1 – prenajímanie obce od vlastných pozemkov ako dlhodobý prenájom. Obec si 

prenajme od FO nejaké pozemky. Mohlo by ísť o sumu ročného nájmu, ktorá by sa rozdelila 

medzi jednotlivých vlastníkov podľa toho aký vlastnícky podiel vlastní  

Navrhol sumu 2.000 eur dokopy pre všetkých 

Variant 2 - Je to podľa toho za koľko obec pozemky prenajíma. Čo v tomto prípade znamená 

0,25 m2 za rok tak to vychádza asi 

Variant 3 – obec osloví všetkých majiteľov a navrhol sumu 1,00 euro za 1 m2 , nakoľko je to 

orná pôda, je  to extravilán a nebude sa tam v budúcnosti nič stavať. Jedná sa 4569 m2 

Variant 4 – dlhodobý prenájom obcou všetkých spoluvlastníckych podielov. Jedná sa 

o prenájom nevyhnutnej plochy. Takže stačí že budú súhlasiť dvaja vlastníci a budeme mať 

potrebných 4569 m2. 

Variant 5 – všetci majitelia urobia zo svojho podielu geometrický plán a bude to v podiele 1/1 

a tam musí byť súhlas všetkých 21vlastníkov. A pochybujem, že sa dohodnete, lebo napríklad 

nikto nebude chcieť parcelu pri ceste. 

To znamená, že varianty  4 a 5 sú nerealizovateľné. 
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Takže do úvahy prichádza variant ako dlhodobý prenájom  buď z variantu č.1 alebo 2 čiže 

celková suma 2.000,00€  pre všetkých rovnako alebo rozdeliť 1,00 euro za 1 m2 podľa 

vlastníckeho podielu. 

Ing. Zelenaj PhD. – navrhol aby bol prijatý Variant 1 

Dôležité je to, že tu nie je presne definované, ktorá časť pozemku komu patrí. Nie je to presne 

špecifikované a ako sa vlastníci dohodnú, ktorá časť komu patrí? 

Ing. Zelenaj PhD. – tá parcela C má 4569 m2 na túto plochu navrhol, aby sa pripravilo 

uznesenie, že OZ ukladá obecnému úradu pripraviť nájomnú zmluvu na dobu nejakých 50 

rokov. Všetkým vlastníkom rovnomerne. Môžeme ísť len potiaľ, pokiaľ nám vedie posledná 

verejná dostupná sieť. 

Môžeme osloviť geodeta, ktorý vymeria skutočnú plochu zabratú obcou a obecnými 

komunikáciami. Obec ale nemôže dať vymerať nový geometrický plán pre cudzích vlastníkov. 

Jediné čoho sa môžeme držať je parcela 264/1 – parcela C. 

Obec to bude stáť nemalé finančné prostriedky.   

Musíme si premyslieť, koľko bude stáť len ten geometrický plán. Musí sa predefinovať parcela 

E na parcelu C.  

Starostka sa spýtala p. Jozefa Zelenaja ako si to  predstavuje on  

p. Jozef Zelenaj – nemá konkrétnu predstavu, len to chce už vysporiadať. 

Starostka obce uviedla, že nemá vedomosť o tom, že by sa Urbárska cesta dávala zapisovať na 

katastri. Zároveň uviedla, že povolenie na kanalizáciu a prečerpávačku dával Okresný úrad, nie 

obec. Obec dáva povolenie len na vybudovanie prípojky. Vždy tam bola poľná cesta a na 

základe toho si tam ľudia začali stavať rodinné domy s tým, že túto poľnú cestu využijú ako 

prístupovú komunikáciu. 

Nasledovala diskusia poslancov. 

Mgr. Kubisová Viera – vysvetlila, že pre vlastníkov by bolo výhodnejšia nájomná zmluva, 

nakoľko pri kúpnej zmluve by určite dostali menšiu sumu keďže ide len o ornú pôdu. 

Keďže vlastníci iniciovali riešiť túto situáciu, mali by tiež iniciovať aj stretnutie a nie obec. 

My môžeme dospieť k nejakému riešeniu ale rozhodnúť sa musia vlastníci. Samozrejme musia 

súhlasiť všetci.  

Starostka – zaujímavé je, že z tých 21 vlastníkov nikto okrem p. Zelenaja nereagoval na list, 

ktorý im bol v minulom roku zaslaný. Asi to nepokladajú za prioritu. 

Poslanci sa dohodli, že hneď ako sa uvoľnia opatrenia oslovia sa všetci vlastníci, stanoví sa 

jeden termín, na ktorý sa zvolajú všetci vlastníci a navrhne  sa im napríklad dlhodobý prenájom 

a nech sa rozhodnú.  

Starostka a poslanci ubezpečili pána Jozefa Zelenaja, že žiadosťou sa budú zaoberať aj naďalej 

a bude včas informovaný. 

 

Po odchode občana pána Jozefa Zelenaja pokračovali poslanci v ďalšom programe OZ bodom 

rôzne: 

Mgr. Mihalková Viera Pharm.– magistra z lekárne v Luku zaslala dňa 03.03.2021 žiadosť 

o možnosti splátok pohľadávky faktúry č.54/2020  za nájomné na dobu 24 mesiacov. 

Chcela, aby sme jej nejakú časť odpustili, ale starostka jej vysvetlila celú situáciu, že nie je 

možné odpustiť nájomné. 

Mgr. Mihalková pochopila celú situáciu  a na základe toho  požiadala o uvedený splátkový 

kalendár. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky a prijali nasledovné uznesenie: 

 

 



 

9 

Uznesenie č. 70/21/2021 – OZ  
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 31. marca 2021 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo  
žiadosť PharmDr. Viery Mihálkovej o splátkový kalendár faktúry č. 054/2020 za 

január-apríl 2020 vo výške 990,07 Eur. 

b) schvaľuje 

úhradu faktúry č. 054/2020 formou mesačných splátok po dobu 23 mesiacov vo výške 

40,00 € a jeden mesiac vo výške 70,07 (počnúc dňom od 1.5.2021). 

 

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 informovala poslancov, že pripravila uznesenie na poskytnutie príspevku pre 

p.Slávku Kóňovú, ktorú spolu s matkou postihol požiar rodinného domu v noci z 12.02. na 

13.02.2021. 

Starostka obce bola od 01,00 hod. celú noc prítomná pri hasení požiaru. Je to nešťastná udalosť.  

Nechala na zvážení poslancov, akú finančnú čiastku poskytneme postihnutým osobám. 

Mgr. Zábojník Stanislav navrhol sumu 2.000 €, pokiaľ nájdeme v rozpočte takú sumu. 

Starostka – určite sme ušetrili niečo, takže nie je s tým problém. 

Poslanci už nemali žiadne námietky a prijali nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 71/21/2021 – OZ  
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 31. marca 2021 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo  
živelnú udalosť u pani Genovévy Kóňovej (požiar rodinného domu 13.2.2021). 

b) schvaľuje 
nenávratnú finančnú výpomoc vo výške: 2.000,- Eur na opravu a rekonštrukciu 

rodinného domu a zakúpenie základného vybavenia domácnosti. 

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 
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Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Ďalej starostka obce informovala o žiadosti občanov obce, kde Ing. Peter Lackó a jeho 

manželka doc. Ing. Lenka Lackóová, bytom Ulica Južná 32, Ivanka pri Nitre, by chceli odkúpiť 

od obce pozemok na konci Ábelovej ulici. 

Starostka podotkla, že je to jeden z posledných pozemkov, ktoré obec vlastní. Nechcela som 

však rozhodnúť bez poslancov. 

Poslanci taktiež nesúhlasili s predajom obecného pozemku 

 

Uznesenie č. 72/21/2021 – OZ  
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 31. marca 2021 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo  
žiadosť Ing. Petra Lackó a doc. Ing. Lenka Lackóová o odkúpenie obecného majetku – 

pozemok s p.č. 17/3 evidovaný na LV č. 2125. 

b) neschvaľuje 

žiadosť Ing. Petra Lackó a doc. Ing. Lenka Lackóová o odkúpenie obecného majetku – 

pozemok s p.č. 17/3 evidovaný na LV č. 2125. 

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 obce oboznámila poslancov so žiadosťou pána Tomáša Nagya, bytom Ivanka pri 

Nitre,  Novozámocká 388 – to je časť Kúrie, kde sa nachádza radová bytová zástavba. 

Pán Nagy predložil nákres a doručil e-mailom žiadosť, že by si chceli v bývalej kúrii zakúpiť 

pre deti vlastné detské ihrisko z vlastných finančných prostriedkov. Ihrisko by ale stálo na 

pozemku, ktorého vlastníkom je obce.  

Upozornila, že ihrisko musí byť certifikované.  Musia požiadať na stavebnom úrade 

o ohlasovaciu povinnosť ako drobnú stavbu s tým, že to následne darujú do majetku obce. 

Takže nemôžu toto ihrisko uzamknúť a musí byť verejnosti prístupné, čiže sa nebude ohrádzať. 

Po krátkej diskusii prijali poslanci nasledovné uznesenie: 
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Uznesenie č. 73/21/2021 – OZ  
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 31. marca 2021 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo  
žiadosť Tomáša Nagy o povolenie na výstavbu detského ihriska na obecnom pozemku 

p.č. 1038/58 v areáli obytnej časti Kúria. 

b) schvaľuje 

výstavbu detského ihriska na obecnom pozemku p.č. 1038/58 na náklady žiadateľov 

v areáli obytnej časti Kúria pod podmienkou certifikovaného detského ihriska, platnej 

ohlasovacej povinnosti a následného darovania obci.  

 

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 obce informovala o žiadosti Mgr. Petra Gavulu, ktorý býva na Krásnych lúkach na 

Brezovej ulici a tam je taký cíp nášho pozemku  - parcela 86/1 o ktorý má záujem a chcel by to 

odkúpiť. 

Je to hneď ako sa vchádza do Novej Ivanky. 

Poslanci si pozreli geometrický plán.  

Skonštatovali, že by potom chceli odkupovať obecné pozemky aj ostatní vlastníci domov. 

Začali by rôzne špekulácie. 

Po krátkej diskusii prijali poslanci nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 74/21/2021 – OZ  
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 31. marca 2021 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo  
žiadosť Mgr. Petra Gavulu o odkúpenie časti pozemku na parcelnom čísle 86/1 

Brezová ulica.   

b) neschvaľuje 

žiadosť Mgr. Petra Gavulu o odkúpenie časti pozemku na parcelnom čísle 86/1 

Brezová ulica.   
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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 

 

Ďalším bodom je Dodatok k zmluve o dielo č.1/2020 so spoločnosťou AB STAV s.r.o. Veľký 

Cetín – starostka obce vysvetlila poslancom dôvod, prečo musí byť prijatý  tento dodatok. 

Boli tam realizované naviac práce. Firma nám predložila ponuku, ktorá bola nižšia ako zadaná 

predpokladaná hodnota zákazky. 

My sme sa s projektovým manažérom snažili zakomponovať ušetrené prostriedky + vyčíslené 

práce naviac. 

Pani Demová  nám v tomto pomohla. Vypracovala celý návrh dodatku. Ide len o zmenu bodu 

č.2 – ale dôležité je že sa Obci podarilo ušetriť 6.074,18€. To znamená, že nám bude 

započítaných len 19.178,00 € s DPH. 

Dôležité je, aby poslanci vedeli, že takýto dodatok k zmluve nás čaká a že ho budem 

podpisovať.  

Ing. Zaťko – musíme byť opatrní. Sú to navyše práce ktoré vznikli.  

Áno sú to neoprávnené, ktoré sú mimo a prijímateľ ju hradí z vlastných zdrojov. Boli tam 

robené odpočty, napríklad podlahy, komín...... 

Proces kontroly verejného zdravotníctva trval takmer ¾ roka. 

Dodatok je uzavretý na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 30.10.2020, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Jedná sa o úpravu článku 4, bodu 4.2, takže tam bude 

zmenená suma, tak ako to ministerstvo zdravotníctva schválilo. 

Po krátkej diskusii prijali poslanci nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 75/21/2021 – OZ  
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 31. marca 2021 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo  
Návrh Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2020 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorený medzi 

objednávateľom Obec Ivanka pri Nitre a zhotoviteľom AB-STAV, s.r.o.  Veľký Cetín, 

kde predmetom dodatku je úprava článku 4, bodu 4.2. Pôvodné znenie sa v plnom 

rozsahu nahrádza novým znením:  

Zmluvné strany sa v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách dohodli na cene diela 

definovaného v čl. II od 1 tejto zmluvy takto: 

Navýšenie ceny na základe zmien a prác naviac: 21.043,48 Eur bez DPH 

Pôvodná cena diela:              769.166,67 Eur bez DPH 

Celková cena diela              790.210,15 Eur bez DPH 

b) schvaľuje  
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Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2020 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorený medzi 

objednávateľom Obec Ivanka pri Nitre a zhotoviteľom AB-STAV, s.r.o. Veľký Cetín,  

kde predmetom dodatku je úprava článku 4, bodu 4.2 Pôvodné znenie sa v plnom 

rozsahu nahrádza novým znením: 

Zmluvné strany sa v súlade so zák. č.18/1996 Z.z. o cenách dohodli na cene diela 

definovaného v čl. II od 1 tejto zmluvy takto: 

Navýšenie ceny na základe zmien a prác naviac: 21.043,48 Eur bez DPH 

Pôvodná cena diela:              769.166,67 Eur bez DPH 

Celková cena diela              790.210,15 Eur bez DPH 

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 

 V materiáloch mali poslanci všetky zmluvy, čo sa týka Prosocie, ale sľub z Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny je, že nám to budú dodatočne refundovať, takže tie 

prostriedky, ktoré sme tam vložili, bude započítaná v rámci ďalších úhrad. 

 

Poslanci prijali nasledovné uznesenia k dodatkom k zmluvám: 

Uznesenie č. 76/21/2021 – OZ  
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 31. marca 2021 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo  
Zmluvu č. 0203/2021 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby, finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby na poskytovanú opatrovateľskú službu medzi poskytovateľom Prosocia 

a objednávateľom Obcou Ivanka pri Nitre. 

b) schvaľuje  

Zmluvu č. 0203/2021 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby, finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby na poskytovanú opatrovateľskú službu medzi poskytovateľom Prosocia 

a objednávateľom Obcou Ivanka pri Nitre. 

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 
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Uznesenie č. 77/21/2021 – OZ  
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 31. marca 2021 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo  
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej 

podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby zo dňa 31.12.2020 (Terézia 

Dubačová) medzi objednávateľom Obec Ivanka pri Nitre a poskytovateľom Seniorka, 

n.o. 

b) schvaľuje  

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej 

podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby zo dňa 31.12.2020 (Terézia 

Dubačová) medzi objednávateľom Obec Ivanka pri Nitre a poskytovateľom Seniorka, 

n.o. 

 

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 

 

     

Uznesenie č. 78/21/2021 – OZ  
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 31. marca 2021 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo  
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej 

podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby zo dňa 31.12.2020 (Valéria 

Katerinková) medzi objednávateľom Obec Ivanka pri Nitre a poskytovateľom Seniorka, 

n.o. 

 

b) schvaľuje  

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej 

podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby zo dňa 31.12.2020 (Valéria 

Katerinková) medzi objednávateľom Obec Ivanka pri Nitre a poskytovateľom Seniorka, 

n.o. 

 



 

15 

 

 

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 

Rôzne pokračuje: 

 Starostka obce – informovala o pozemkoch firmy Pantheon  na Mojmírovskej ceste. 

Upozornili ju policajti, že sa tam naváža štrk a robia sa nejaké terénne úpravy. 

Riešili sme to v stredu s pani Uhrovou.  Pán Uhliarik ml. sa prišiel ospravedlniť, že 

nevedel, že sa to nemá, že nemal kde uložiť kameň. O stavebnom povolení sa 

nehovorilo.  

p.Uhrová upozornila, aby zastavili terénne práce. Dnes prišiel oficiálny list. Oni 

požiadali o stavebné povolenie na stavbu 3 rodinných domov, žumpu a podobne. 

Stavebný úrad ich vyzval na predloženie určitých dokladov, ktoré v stanovenej lehote 

nedoložili a požiadali o predĺženie termínu, ktorý sme im už neschválili. Je to orná pôda, 

možno v budúcnosti je vo výhľade, že by sa tam povolila výstavba  avšak v súčasnej 

dobe tam výstavba domov nie je možná. O ďalšom postupe a prípadnej korešpondencii  

bude poslancov informovať. 

 Ing. Zelenaj PhD – ešte raz podotkol, že treba ukľudniť situáciu a vyviezť z omylu 

občanov, že sa na Mojmírovskej ulici, nič stavať nejde ani neplánuje a všetko je 

v zmysle zákona. 

 V územnom pláne, dodatok č. 3, ktoré sa teraz spracováva nie je toto územie vyčlenené 

na IBV, bude to zaradené iba ako výhľad do budúcnosti. 

Zároveň menoval ďalšie pozemky vedené ako orná pôda aký neporiadok je aj na 

ostatných parcelách. 

 

 Poslala poslancom geometrický plán spoločnosti LIRA GROUP. Keď sme určovali 

plochu, poslanci OZ to zamerali. Pán Stýblo dal urobiť geometrický plán a dá urobiť aj 

znalecký posudok, aby sme vedeli akú to má hodnotu.  Potom urobíme tzv. dohodu 

o urovnaní. Takže do budúceho zasadnutia OZ budú tieto materiály pripravené. 

 V decembri sme odsúhlasili prenájom cintorína za 1,00€. Následne sme hovorili 

s pánom farárom a do dnešného dňa nemáme nájomnú zmluvu, nakoľko pán farár 

tvrdil, že to musí prediskutovať s Biskupským úradom. 

V septembri sme s ním hovorili, že sa nám ponúkla firma, ktorá  je ochotná na vlastné 

náklady zhotoviť na cintoríne kolumbárium a potom si bude tie jednotlivé miesta 

odpredávať. Pán farár bol vtedy prítomný tiež. Dokonca sa už vybavovalo stavebné 

povolenie. 

Odrazu pán farár s tým nesúhlasí, lebo sa jedná o cudzí pozemok. Zmluvu má už dávno 

u seba, ale že sa nikto o ňu nezaujímal. Zároveň argumentoval tým, že už 20 rokov nie 

je zaplatený prenájom, čo som bola ochotná aj pán Stanko Kurek to ihneď uhradiť. 

Teraz to zostalo stáť a neviem ako ďalej .   

Zmluvy budú dve na horný aj dolný cintorín. 

Po sviatkoch ho starostka ešte raz navštívi a pokúsi sa s ním nejako dohodnúť. 
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 Hlavný kontrolór – treba mu vysvetliť, že zmluva sa musí dodržať, lebo dotácia sa nedá 

preniesť do budúceho roka. On už má podpísanú zmluvu. 

 

 

8. Diskusia: 

 

 Na Beňadikovej ulici bytový dom 930/1 - ľudia sa stále sťažujú, že majú problém 

s teplou vodou. Zo Službytu to boli pozrieť, vyčíslili cenu opravy. Oprava sa bude 

realizovať v lete, oslovíme aj iné firmy, aby to nebolo také nákladné.  

 Ing. Stanislav Zábojník – preberalo sa to aj na bytovej komisii, cena za opravu je ozaj 

vysoká. 

Sú tam susedské spory aj zo susednej bytovky. Takže treba ich troch umorálniť. 

 p. Mária Balážová – oslovila ju pani Baková z Luku, že sa na konečnej ulici v Luku  

zhromažďujú rómski občania, ktorí porušujú súčasnú pandemickú situáciu. 

 Ing. Čičová – áno tiež si všimla, že autobusom cestuje veľa rómskych sloluobčanov, 

ktorí „prebývajú“ na ulici Luk. Treba s tým niečo urobiť, možno sledovať situáciu, či 

majú zaplatené dane, smeti a iné poplatky.  

 Starostka obce – požiada aj OO PZ Mojmírovce, aby občas monitorovali aj túto časť 

obce. Lenže majú na starosti viacero obcí, ale tých miest, čo by bolo treba u nás 

monitorovať je strašne veľa. 

 Mgr. Horníková – oslovili ju ženy z Gergelovej ulice, či sa neuvažuje, že bude 

autobusová doprava MHD zachádzať aj do tejto časti? Je to dlhá ulica a na autobusovú 

zastávku je to ozaj veľmi ďaleko. Žije tam aj dosť starších ľudí. 

  Starostka – uznala, že je to pravda. Môžeme to riešiť ale už asi s novým dodávateľom. 

Nakoľko Veolia končí. Verím, že sa nám podarí ušetriť nejaké prostriedky a urobí sa 

postupne aj Gergelova ulica.  

 Ing. Zaťko – za dopravné značenie miestnej komunikácie zodpovedá obec. Niektoré tie 

značenia sú už vyblednuté. Mali by sme mať urobený aj pasport tohto značenia. 

Mali by sa spraviť aj reflexné prvky. 

Orolská ulica a Mojmírovská ulica – mohol by sa urobiť prechod pre chodcov. 

 Od cintorína smerom k Jednote smerom k p. Obložinskej na strane ako ja hasičská 

zbrojnica je otvorený poklop 

 Ing. Zábojník - Gergelova ulica vzadu  ako býva pán Braný –  je taktiež otvorený poklop 

 Ing. Zábojník – malo by sa dohodnúť so zväzom holubárov. Mali by si to uzavrieť  a 

urobiť parkovisko. 

 Starostka – Im patrí len stavba, pozemok patrí obci. Parkovisko tam zdravotné stredisko 

má pre lekárov a sestričky. Je tam taký malý priestor, kde by sa mohlo urobiť možno 

detské ihrisko. 

 p.Blážová – minulý týždeň v parku svietilo svetlo. Celý park je hrozne zničený – hlavne 

altánok. V parku sa zdržiavajú bezdomovci.  

 Ing. Zaťko – VZN o nakladaní s komunálnym odpadom máme z roku 2015. Je tam 

paragraf, že zníženie poplatku je pre osoby, ktoré sa tu nezdržiavajú, ale nemohlo by 

sa prijať zníženie poplatku za odpad pre osamelo žijúcich ľudí?  

 Starostka súhlasila s návrhom. Na budúci rok by sa to mohlo schváliť. 

 Ing. Zaťko – kompostovanie a bio odpad – hlasoval som za dočasné zvýšenie vývozu 

bio odpadu na minulom zastupiteľstve. Je však na zváženie, či nám neporastú náklady 

na vývoz tohto odpadu. Urobil som nejaké prepočty, ktoré súvisia s vývozom bio 

odpadu. Bude potrebné to znovu prepočítať na základe faktúr za rok 2020 a porovnať 
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to napr. s I. polrokom 2021, ako to bude finančne vychádzať a navrhnúť to na upravenie 

v zmysle vývozu bio odpadu.  

 Ing Zelenaj PhD. – navrhol aby každý poslanec, ktorý má nejaký podnet alebo návrh  

pripravil nejaké podklady na budúce zasadnutie, aby to nebolo ako diskusia, ale 

môžeme to hneď na budúcom zasadnutí už aj odhlasovať a schváliť. Nie je jednoduché 

dať občanom kompostér, niektorí si ho nemajú ani kde umiestniť. 

 p.Balážová – treba to ozaj sledovať, aby sme na to nedoplatili. 

 Každý týždeň sa bude vyvážať bioodpad. Burina a staré rastliny zo záhrady sa nemusia 

nosiť na zberový dvor ale môžu to dať do smetnej nádoby. Takto sa to musí drtiť a my 

tú drtičku musíme platiť. Musíme veriť, že občania budú zodpovední a budú riadne 

separovať. 

 Mgr. Černíková – navrhla, či by aspoň tie menšie deti nemohli chodiť na ihrisko 

materskej školy. Je to nevyužité a deti by sa tam zdržovali v rámci školského klubu. 

Starostka obce súhlasila a osloví riaditeľku materskej školy. 

 

9. Záver: 

Po skončení diskusie starostka obce ukončila 21. riadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Poďakovala sa poslancom za účasť a popriala im príjemné a pokojné 

veľkonočné sviatky. 

 

 

 

V Ivanke pri Nitre, dňa 22.04.2021 

 

        Ing. Jana Maršálková 

    starostka obce 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

 

p. Stanislav Kurek  

 ................................... 
 


