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ZÁPISNICA 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 30. júna 2021 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

___________________________________________________________________________ 

1) Otvorenie a schválenie programu rokovania 

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

privítala prítomných poslancov. 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) Správa z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce 

5) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2021 

6) Návrh Záverečného účtu obce Ivanka pri Nitre za rok 2020 

7) Návrh VZN č. 2/2021 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Ivanka pri 

Nitre – zmeny a doplnky č. 3 

8) Návrh VZN č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského klubu v Základnej škole Ivanka pri Nitre 

9) Návrh VZN č. 4/2021 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 

na verejných priestranstvách obce Ivanka pri Nitre 

10) Návrh Dohody o urovnaní so spoločnosťou Lyra Group s.r.o. 

11) Návrh Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej 

dopravy osôb 

12) Rôzne  

13) Diskusia 

14) Záver                                

 

Starostka sa spýtala, či má niekto z poslancov k programu pripomienky a návrhy na doplnenie.  

Ing. Čičová: požiadala o preloženie bodu č. 7 – Návrh VZN č. 2/2021 o vyhlásení záväzných 

častí Územného plánu obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 3 až za bod Rôzne. 

 

2) Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice 

a určenie zapisovateľa) 

Starostka navrhla do návrhovej komisie: Ing. Alenu Čičovú, Ing. Antona Zelenaja, PhD. Za 

overovateľov zápisnice určila: Mgr. Černíkovú Alenu, Mgr. Horníkovú Martu.  

Za zapisovateľku určila: Mgr. Martinu Pňačekovú 

 

3) Informácie starostky obce  

 

Starostka obce informovala prítomných o:  
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- realizovanej akcii Deň detí, ktorý sa konal v sobotu 5.6.2021, bolo to všetko v súlade 

s platnými opatreniami, pri vstupe sme robili evidenciu. Počasie nám vyšlo, bola to pekná akcia. 

- plánovaných akciách: v sobotu 3.7.2021 je plánovaný Futbalový turnaj o pohár starostky 

obce. V auguste plánujeme akciu Naj Guláš, Matica Slovenská plánuje Deň rodiny. Plánujeme 

cez cezhraničnú spoluprácu akciu pôvodnej aktivity Tradičnej Zabíjačky, ktorá sa nemohla 

konať, keďže to bolo viazané na fašiangy, môžeme zmeniť hlavnú aktivitu napríklad na Kačacie 

hody a pivný festival spojené s interiérovou akciou pre našich seniorov o tradičných receptoch. 

Pri tejto akcii môžeme zakúpiť interiérové vybavenie kultúrneho domu, ale aj pivné sety do 

exteriérov.  Všetko závisí od financií, ktoré nám zostanú, keďže je to financované až 

refundáciou výdavkov. 

- ukončení projektu Predkovia – kde bola zrekonštruovaná  hrobka Viliama Tótha. V stredu 

7.7.2021 bude akcia v spolupráci so Štátnym archívom, príde k nám na návštevu delegácia 

z Maďarska z Tatabánye. Pôjdeme najskôr do archívu, potom na cintorín, pozrieme hrobku aj 

najstaršie hroby a na záver pôjdeme do reštaurácie Balada, ktorá bola domovom Viliama Tótha. 

Pozvala všetkých poslancov, aby sa zúčastnili tejto akcie, ak im to časové dôvody dovolia. 

- v nadväznosti na túto návštevu u nás, máme ísť my 28.7.2021 do Tatabánye, takže komu to 

nevyjde 7.7., tak môže ísť s nami na návštevu do Maďarska.  

Teraz pripravujeme papiere, aby boli v poriadku pre kontrolu na VUC Trnava. Čím skôr budú 

uskutočnené kontroly, tým skôr môžeme mať tieto výdavky refundované.   

- stretnutí na zdravotnom stredisku, kde prebehla kolaudácia, na prvé kolaudačné stretnutie 

prišli len hasiči, inšpektorát práce prišiel až po týždni, hygiena po dvoch, spísané nedostatky sú 

odstránené, tak teraz čakáme na opakovanú návštevu, aby sa mohla kolaudácia ukončiť. 

Z hygieny realizovali opakované odbery vody, nakoľko sú stále zlé hodnoty pitnej vody, aj 

napriek preplachu potrubia, teraz ho robíme opakovane, aby to bolo v poriadku.  

- podaní projektu na vybavenie Materskej školy – spomínaných dočasných tried v Základnej 

škole a školských dielňach, ktoré nám povolil Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

Dotácia je vo výške 10.000,-€ na miesta pre novoprijaté deti v MŠ, ktoré by inak kvôli kapacite 

prijaté nemohli byť. Dotácia bude použitá na nákup postieľok, nábytku a iných potrebných vecí 

pre fungovanie týchto nových tried. Včera sme dostali rozhodnutie o poskytnutí tejto dotácie. 

- dlho očakávaná výzva na rozšírenie kapacít MŠ už vyšla, projekty máme hotové, len nás 

zabrzdila hluková štúdia, ktorú vyžaduje hygiena s odôvodnením blízkosti hlavnej cesty, ktorá 

je veľmi frekventovaná, tak teraz sa táto štúdia zapracuje do projektu a môžeme doriešiť 

stavebné povolenie a podanie samotného projektu. 

- schválení dotácie Municipality 2021 z Nadácie SPP vo výške 6.000,- €, ktorú by sme radi 

použili na úpravu priestorov nového Zdravotného strediska, kde je ten nešťastný plot, ktorý je 

tam veľmi rušivý, sú dotazy aj od návštevníkov, ktorí chodia do Lyry, kedy odstránime ten 

otrasný plot, ktorá sa tam vôbec nehodí. Oprava by bola veľmi nákladná. Boli sme natáčať aj 

video pre Ministerstvo zdravotníctva, kde sme nad tým tiež uvažovali, že by sa to odstránilo 

aspoň spredu. 

- návšteve u Holubárov, ktorí sa vyjadrili, že nemajú pokračovateľov, ak si tú budovu 

vysporiadajú chceli by ju darovať obci s doživotným užívaním pre Holubárov. Chceli by  si 

urobiť vjazd pre nákladné automobily. 

- oprave garáže pri zdravotnom stredisku, ktorú opravujú Rybári, ktorí tam majú svoje veci, 

aby to ladilo s budovou zdravotného strediska.  
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- prebiehajúcej kontrole verejného obstarávania na zariadenie a vybavenie zdravotného 

strediska.  

- ozname o ukončení testovania na Covid-19 k 30.6.2021, máme teraz vrátiť materiál. Takže 

zvyšné testy im odnesieme naspäť, ostatné veci sme kupovali my. Peniaze z testovania majú 

byť použité na protikovidové opatrenia. Pokúsime sa za to opraviť toalety na obecnom úrade, 

lebo boli v dezolátnom stave, do škôlky kúpime ionizátory, dávkovače dezinfekcie a ochranné 

prostriedky.  

- opätovných problémoch na ulici Mateja Tučku, znova tam začali horieť čerpadlá, za posledné 

2 mesiace sú tam pravidelné opakované zásahy. Už nevieme ako ďalej, každý druhý týždeň tam 

je veľká porucha. Asi pozveme zástupcov domov z ulice Mateja Tučku aby si vyjasnili, kto tam 

používa a dáva vlhčené obrúsky do toaliet a našej kanalizácie, ktoré sa tam namotajú a čerpadlo 

keď ide na prázdno automaticky zhorí. 

Nikde v obci takýto problém nemáme, len na tejto ulici.   

- doručenom liste od firmy Pantheon pre všetkých poslancov OZ. Vysvetlila o čo ide. Už 

v minulom roku tu boli aj zástupcovia tejto firmy, rovnako tu bol aj Ing. arch. Csanda 

a Ing.arch. Čuboňová. Máme založené všetky dokumenty od decembra 2020, kde žiadali 

o prehodnotenie a stanovisko k územnému plánu – zmeny a doplnky č. 3. V grafickej časti je 

uvedená možnosť výstavby, v textovej časti sú územnoplánovacie celky. Ich územnoplánovací 

celok je č. 5. Pán Straňák dal vyjadrenie k územnoplánovaciemu celku 1. Poslala poslancom 

architektonická urbanistická štúdia – vybrané časti do pracovnej sekcie poslancov. Firma 

Pantheon cituje v liste, že sme na úradnej tabuli zverejnili túto urbanistickú časť. My sme na 

úradnú tabuľu nezverejňovali žiadnu urbanistickú štúdiu ani jej vybranú časť. Zverejnili sme to 

len do pracovnej sekcie, len pre poslancov, takže neviem akým spôsobom sa k tejto informácii 

dostali. Dali sme to preveriť, ako je to možné. Spomínaná urbanistická štúdia bola predložená 

a bola predložená aj žiadosť no územné konanie na prístupovú komunikáciu a 3-4 rodinné 

domy, následne im bola poslaná výzva na doplnenie podanej žiadosti, keďže im chýbalo veľké 

množstvo príloh. Do uvedenej lehoty doklady nepredložili, bolo územné konanie zastavené. 

Voči tomuto zastaveniu konania sa odvolali a odstúpili sme to na odvolací orgán. Zastavili sme 

územné konania. V rozhodnutiu sme neuviedli odôvodnenie. Bolo to postúpené na odvolací 

orgán. Kolegyňa Klemanová pri opisovaní, vynechala časť odôvodnenie, zatiaľ nemáme 

z odvolacieho orgánu odpoveď.  

Doteraz nemáme z odvolacieho orgánu odpoveď, v našom rozhodnutí chýbalo odôvodnenie, to 

potom doplníme. Napriek tomuto opäť firma Pantheon podala žiadosť o územné rozhodnutie 

a záväzné stanovisko obce. Medzitým sme dostali žiadosť o poskytnutie informácií podľa 

infozákona s 9 otázkami. Starostka prečítala korešpondenciu medzi obcou a firmou Pantheon. 

Poslali sme odpoveď spolu rozhodnutím Krajského pozemkového úradu a kópiou našej 

žiadosti, kde je odpoveď na všetky otázky doručeného listu, poslali sme to na 4 pracovný deň 

odo dňa doručenia. Hneď o týždeň sme dostali urgenciu, že sme neodpovedali na 9 otázok 

a nedodržanie lehoty. Tak sme napísali novú odpoveď v lehote, kde bolo opätovne všetko 

vysvetlené.  

Dnes sme dostali žiadosť z prokuratúry o dožiadanie predloženia spisu územného konania a list 

s odpoveďou na žiadosť o sprístupnenie informácií. Nakoľko nás na prokuratúre obvinili, že 

nedostali odpoveď na ich žiadosť ani urgenciu. Nevieme celý spis doručiť na prokuratúru, 

nakoľko je stále na odvolacom orgáne. My máme všetko podložené, zdokumentované, že sme 
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všetko riadne poslali. Tak nechápeme toto obvinenie, od začiatku roka riešime len testovanie 

a firmu Pantheon. Prehlásila, že nemá žiadny záujem, aby tam nestavali, ak by to bolo možné, 

nech si tam postavia čo chcú, ale proti stanoviskám odboru opravných prostriedkov obec ísť 

nemôže. Keď sa tam raz stavať nemôže, tak im to povoliť nemôžeme.  

 

Na zasadnutie prišiel Ing. Anton Zelenaj o 16:47 hod. 

Počet prítomných poslancov 9 z 9. 

 

Prebehla diskusia k téme: 

Poslankyňa Balážova sa spýtala či je povinnosťou obce žiadať o vyňatie z pôdneho fondu.  

Starostka odpovedala, že samozrejme nie.  

Ing. Zaťko sa spýtal, prečo to rieši teraz prokuratúra, keď odvolacím orgánom je Obvodný úrad.  

Starostka odpovedala, že Pantheon dal podnet na Okresnú prokuratúru. 

Ing. Zelenaj uviedol, že ak by bolo postavené Spinálne centrum, môže sa riešiť ďalšie body 

a možná výstavba v danej lokalite. Tak ako to bolo uvedené v Územnom pláne. 

Starostka uviedla, že teraz majú ich územie schválené vo výhľade. Môžu si po schválení 

odborom opravných prostriedkov riešiť ďalší územný plán, na základe ktorého budú môcť 

stavať. Obec poslala odpovede k územnému plánu a všetkým pripomienkam. Prečítala  časť 

v Územnom pláne, ktorá sa týka danej oblasti, kde to bolo definované na základe odporúčania 

a usmernenia nadriadeného orgánu.  

p. Uhrová: má tam byť 17 rodinných domov, je to mimo akejkoľvek infraštruktúry. 

Prebehla diskusia k téme. 

 

4) Správa z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce 

 

Starostka požiadala hlavného kontrolóra obce, aby vysvetlil svoju správu.  

Hlavný kontrolór kontroloval plnenie uznesení. Išlo o uznesenie 65/2021 kuchynský 

a reštauračný odpad, kde nebude splnené uznesenie, nakoľko spoločnosť to bude vedieť 

zabezpečiť najskôr v auguste, lebo nevedeli dostať techniku na Slovensko. Ostatné uznesenia 

boli splnené.  

Správu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie. 

 

5) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2021 

Hlavný kontrolór predstavil svoj plán: kontrola čerpania rozpočtu ku koncu kvartálu, aby sme 

mali lepší prehľad. Ku plánovanej kontrole platenia nájomného ma viedlo, nepravidelné. Tak 

isto aj čerpanie fondu opráv pri nájomných bytoch. 

 

Starostka sa spýtala, či má niekto nejakú pripomienku.  

Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky.  

Požiadala návrhovú komisiu o prečítanie doteraz prijatých uznesení. 

 

Návrhová komisia prečítala doteraz prijaté uznesenia:  

Uznesenie č. 78/22/2021 – OZ  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  
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dňa 30. júna 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje 
program 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva s pripomienkou poslanca Ing. Aleny Čičovej 

v znení: presunúť  bod 7.) Návrh VZN č. 2/2021 o vyhlásení záväzných častí Územného 

plánu obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 3 až pred bod 12.) Rôzne. 

 

konštatuje  
že rokovania OZ sa z celkového počtu poslancov 9 sa zúčastňuje 8 poslancov, čím je 

rokovanie obecného zastupiteľstva uznášania schopné. Ing. Zelenaj príde na rokovanie OZ 

neskôr. 

 

Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena 

Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník, 

Mgr. Marta Horníková 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Uznesenie č. 79/22/2021 – OZ  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 30. júna 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje: 
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Zelenj, PhD a Ing. Alena Čičová 

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

 

berie na vedomie 
menovanie zapisovateľa rokovania: Mgr. Martina Pňačeková 

 

Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena 

Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník, 

Mgr. Marta Horníková 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 



 

6 

Uznesenie č. 80/22/2021 – OZ  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 30. júna 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 2.polrok 2021. 

 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena 

Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník, 

Mgr. Marta Horníková, Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

6) Návrh Záverečného účtu obce Ivanka pri Nitre za rok 2020 

 

 

Starostka uviedla, že na pracovnom stretnutí poslancov sme sa bavili o záverečnom účte. 

Stanovisko finančnej komisie bolo predložené. Pripomienky Ing. Zaťka boli zapracované 

a doplnené.  

 

Ing. Zaťko uviedol, že sa už vyjadril, že je to na inej úrovni ako bolo minulý rok. Hodnotím to 

veľmi pozitívne. Je spokojný, že štruktúra je na inej úrovni. 

Starostka: poďakovala za pochvalu, veľmi si to váži. Záverečný účet sme začali spracovávať 

skôr, ale znova nás zastihlo množstvo iných problémov. Je to dôležitý dokument pre obec. 

Požiadala návrhovú komisiu o predloženie uznesenia. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 81/22/2021 – OZ  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 30. júna 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) berie na vedomie  

stanovisko finančnej komisie a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 

Ivanka pri Nitre za rok 2020. 
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b) po zapracovaní pripomienok prerokovalo Záverečný účet obce Ivanka pri Nitre  

a Výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2020 bol prebytkový vo výške 

85.175,79 EUR. 

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú: 

- Nevyčerpané finančné prostriedky školského stravovania a réžie podľa ustanovenia  

§ 140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v sume 18.088,80 EUR,  

 

- Nevyčerpané finančné  prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa 

ustanovenia § 18 ods.3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania  

a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 6.500,00  EUR, 

 

Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 v sume 85.175,79 EUR znížený 

o nevyčerpané prostriedky  vo výške 24.588,80 EUR, čo predstavuje čiastku 60.586,99 EUR 

navrhujeme použiť na:  

- tvorbu Rezervného fondu 7.000,00 EUR  

- tvorbu Fondu obnovy obce 53.586,99 EUR 

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 52.779,87  EUR, navrhujeme použiť na tvorbu fondu 

Obnovy obce. 

c) schvaľuje s výrokom  

„Celoročné hospodárenie obce Ivanka pri Nitre schvaľuje bez výhrad“  

d) schvaľuje  

prevod do Rezervného fondu obce Ivanka pri Nitre 7.000,00 €, prevod do fondu obnovy obce 

Ivanka pri Nitre 106.366,86 €. 

e) berie na vedomie  

Hodnotene plnenia programov Obce Ivanka pri Nitre za rok 2020 v súlade s § 16 ods. 5 písm. 

g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov. 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena 

Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník, 

Mgr. Marta Horníková, Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
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7) Návrh VZN č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského klubu v Základnej škole Ivanka pri Nitre 

 

Starostka predniesla požiadavku Základnej školy na úpravu výšky príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu v ZŠ.  

Ing. Čičová doplnila, že sa predloženým VZN zaoberali aj na Rade školy a finančnej komisii, 

kde bol návrh na doplnenie, že na každé ďalšie dieťa z jednej rodiny dala uplatniť 50% zľava 

z poplatku. Bolo to prerokované na Rade školy a nebol s tým problém, preto navrhujeme 

doplniť: „Ak školský klub navštevujú súrodenci, na každé ďalšie dieťa sa uplatní 50 % zľava 

príspevku podľa bodu 1 tejto časti“. 

Ide len o 6 rodín a školu to nepoloží. 

Ing. Zaťko upozornil, že nevidí na stránke obce pôvodné VZN.  

Starostka aj Mgr. Pňačeková odpovedali, že sú tam tieto staré VZN nahrané, ale je problém pri 

ich zobrazení, rieši sa to s Chillixom, aby sa táto chyba odstránila. 

Starostka sa ospravedlnila, že nebola poslancom v posledných dvoch dňoch prístupná pracovná 

sekcia, ale z dôvodu, že sa riešil únik informácií z pracovnej sekcie, bolo to nahlásené Chillixu 

a tí zablokovali prístup aj vám. Už je to ale plne funkčné a viete sa tam dostať. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 82/22/2021 – OZ  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 30. júna 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť školského klubu v Základnej škole Ivanka pri Nitre s pripomienkou Ing. 

Čičovej o zapracovanie 50 % úľavy z poplatku za školský klub na každé ďalšie dieťa z jednej 

rodiny. 

 

b) schvaľuje  

Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosť školského klubu v Základnej škole Ivanka pri Nitre s pripomienkou Ing. Aleny 

Čičovej o doplnenie VZN v 2 časti, bod 3: „Ak školský klub navštevujú súrodenci, na každé 

ďalšie dieťa sa uplatní 50 % zľava príspevku podľa bodu 1 tejto časti“. 

 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena 

Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník, 

Mgr. Marta Horníková, Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
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8) Návrh VZN č. 4/2021 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických 

nápojov na verejných priestranstvách obce Ivanka pri Nitre 

 

Starostka uviedla, že k prijatiu uvedeného VZN nás viedol opakovaný a neriešiteľný problém 

s požívaním alkoholických nápojov v obecnom parku istými občanmi, ktorý nám park 

znečisťujú. Miestni „štamgasti“ sa neustále zgrupujú v parku a aj teraz pri príprave dňa detí 

v parku sme museli najskôr všetko vydezinfikovať savom a potom v rukaviciach zbierať odpad 

po týchto občanoch, ktorý tam pod vplyvom alkoholu robia neskutočný neporiadok, vrátane 

vylučovania. Pri opakovaných stretnutiach a rozhovoroch s nimi boli veľmi drzí, arogantní, 

vulgárni. Zdvíhal sa nám žalúdok, keď sa po nich upratovali exkrementy a iný odpad. Toto nás 

vyprovokovalo k príprave tohto VZN, lebo aj v prípade, že sme volali políciu, povedali, ak by 

sme mali VZN, mohlo by sa to riešiť lepšie. Takýto neprispôsobiví občania odrádzajú aj deti 

a rodiny od pobytu v parku na ihrisku aby náhodou do niečoho nestúpili, alebo sa neporezali na 

fľašiach, ktoré sú pohodené kade tade. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 83/22/2021 – OZ  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 30. júna 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o zákaze predaja, podávania a požívania 

alkoholických nápojov na verejných priestranstvách obce Ivanka pri Nitre. 

 

b) schvaľuje  

Všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2021 o zákaze predaja, podávania a požívania 

alkoholických nápojov na verejných priestranstvách obce Ivanka pri Nitre. 

 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena 

Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník, 

Mgr. Marta Horníková, Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

9) Návrh Dohody o urovnaní so spoločnosťou Lyra Group s.r.o. 

 

Starostka oznámila, že poslancom poslala materiály, je vypracovaná dohoda, pracne sme si 

porovnali pôvodnú dohodu a nový návrh dohody. V pôvodnej nebol  predložený geometrického 

plánu, jednoznačné vytýčenia parciel. Teraz je to všetko doplnené a všetky body, ktoré sme 

vytýkali sú opravené. Nikto nás nechce zaviesť, oklamať, nie je to ničí záujem. 

Prebehla diskusia k téme. 
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Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 84/22/2021 – OZ  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 30. júna 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo  

Návrh Dohody o urovnaní so spoločnosťou Lyra Group s.r.o. 

 

b) schvaľuje  

Dohodu o urovnaní so spoločnosťou Lyra Group s.r.o.  

 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena 

Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník, 

Mgr. Marta Horníková, Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

 

10) Návrh Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej 

autobusovej dopravy osôb 

 

Starostka oznámila, že už to spomínala, že mesto Nitra aj okolité obce sa zúčastnili podpisu 

zmluvy s firmou Nitra a spol Transdev Morava.  

Je to víťazná firma, ktorá dala nižšie ponuky. Neviem, kde bude depo autobusov, malú mať 

úplne nový vozový park v modrobielej farbe. Na základe uznesenia a schválení zmluvy sa 

zmluva podpíše. Arriva zostáva na prímestskú dopravu.  

Ing. Čičová sa spýtala, či budeme mať možnosť vyjadriť sa ku grafikonu, aké budú ceny 

prepravy, a či budú zľavy pre seniorov nad 70 rokov a pre deti. 

Starostka: zľavy určite zostanú zachované, ceny prepravy by sa mohli aj znížiť, keďže dali 

lepšiu ponuku a predpokladáme, že na jeseň sa bude pripravovať nový grafikon a my sa budeme 

mať možnosť k nemu vyjadriť. Všetko sa postupne dozvieme po podpise dohody. 

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 85/22/2021 – OZ  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 30. júna 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 
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Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) sa oboznámilo so znením a berie na vedomie  

 

ZMLUVU O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ 

AUTOBUSOVEJ DOPRAVY OSÔB V MESTE NITRA uzatvorenú medzi objednávateľom: 

Mestom Nitra a konzorciom dopravcov: Transdev Morava s.r.o. a TD Transport s.r.o. dňa 

5.5.2021. 

 

b) s c h v a ľ u j e 

 

pristúpenie obce Ivanka pri Nitre k ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME  

A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY OSÔB V MESTE NITRA  

zo dňa 5.5.2021 formou uzatvorenia DOHODY O PRISTÚPENÍ K ZMLUVE O SLUŽBÁCH 

VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY 

OSÔB V MESTE NITRA podľa predloženého návrhu 

 

c) o d p o r ú č a 

 

starostke obce Ing. Jane Maršálkovej podpísať DOHODU O PRISTÚPENÍ K ZMLUVE  

O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ 

DOPRAVY OSÔB V MESTE NITRA medzi Mestom Nitra ako objednávateľom, konzorciom 

dopravcov Transdev Morava s.r.o. a TD Transport s.r.o. ako dopravcom a obcou Ivanka 

pri Nitre ako pristupujúcou stranou. 

 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena 

Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník, 

Mgr. Marta Horníková, Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

11) Rôzne 

 

Návrh rozpočtových opatrení 

 

Starostka vysvetlila návrh rozpočtových opatrení:  

Rozpočtové opatrenie č. 4 

- zníženie výdavkov s EOK 717001 v sume 30.000,- € (kanalizácia – nakoľko projekt 

máme pozastavený na najbližšie 2 roky, keďže sme nedostali súhlas od Povodia Váhu) 
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- zvýšenie výdavkov s EOK 611       v sume 15.000,- € (mzdové náklady pre MŠ – tu by 

sme použili prostriedky, ktoré nevyužijeme na kanalizáciu. Prijímame nové 4 učiteľky 

pre novovzniknuté triedy s čím sme v rozpočte nepočítali) 

- zvýšenie výdavkov s EOK 637004 v sume 13.786,78 € (ČOV Branč – bude treba 

doplatiť, tak ako každý rok) 

- zvýšenie výdavkov – originálne kompetencie v sume 1.213,22 € (mzdové prostriedky 

pre školský klub ZŠ – kde treba dofinancovať mzdové náklady na školský klub, ktoré 

boli zvýšené kvôli pandemickým opatreniam) 

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 86/22/2021 – OZ  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 30. júna 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) prerokovalo 

návrh na zmenu rozpočtu na rok 2021 

b) schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 4: 

- zníženie výdavkov s EOK 717001 v sume 30.000,- € (kanalizácia) 

- zvýšenie výdavkov s EOK 611       v sume 15.000,- € (mzdové náklady pre MŠ) 

- zvýšenie výdavkov s EOK 637004 v sume 13.786,78 € (ČOV Branč) 

- zvýšenie výdavkov – originálne kompetencie v sume 1.213,22 € (mzdové prostriedky 

pre školský klub ZŠ). 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena 

Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník, 

Mgr. Marta Horníková, Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Starostka doplnila, že poďakovala pani riaditeľke ZŠ, za ústretovosť pri umiestnení tried škôlky 

do budov základnej školy. Rovnako sa poďakovala rodičom, s ktorými sa strela minulý týždeň 

na rodičovskom združení Materskej školy a boli ochotní pomôcť pri príprave dočasných 

priestorov tried materskej školy. Už sa aj začalo s maľovaním, pokladaním podlahy, 

prenášaním skriniek.  
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Výška nájmu nebytových priestorov Zdravotného strediska v Ivanke pri Nitre 

Starostka v májových informáciách už o tom poslancov informovala, že sa musí schváliť výška 

nájmu. Už sme sa aj s lekármi rozprávali a vyjadrili sa, že ambulancie si chcú upratovať sami. 

Nám zostanú spoločné priestory, čo bude zahrnuté do výšky prenájmu. V okolitých obciach sú 

porovnateľné ceny nášmu návrhu. Lekári sa vyjadrili, že ošetrujú našich občanov a premietajú 

to do cien na služby, ktoré sú vraj nižšie ako inde. Doterajší nájom bol stanovený na 16,59 € za 

m2/rok. Prebehla diskusia k téme o výške nájmu. Poslanci sa dohodli na sumu 35,- € / m2 / rok. 

Čo je rovnocenné s okolitými obcami. 15-20 rokov sa s nájomným nehýbalo. Rozdelíme aj 

spoločné priestory čakárne podľa požiadavky hygieny. Máme predložené návrhy zmluvy od 

nášho právnika. Sú rôzne typy zmlúv aj pre zdieľanú ordináciu, kde by mohol jeden deň 

ordinovať kožný lekár a iný napríklad internista. 

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 87/22/2021 – OZ  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 30. júna 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) prerokovalo 

cenu nájmu nebytových priestorov Zdravotného strediska v Ivanke pri Nitre.  

b) schvaľuje 

výšku nájmu na sumu 35,- € / m2 / rok 

c) poveruje 

starostku obce uzatvorením zmlúv o nájme nebytových priestorov Zdravotného strediska 

s nájomcami. 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena 

Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. 

Marta Horníková, Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Starostka doplnila, že v rámci projektu musíme naplniť ukazovateľ projektu. Budeme 

prenajímať nový priestor novým lekárom.  
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Pri prenájme sa má uplatňovať zákon, preto potom zverejníme zámer prenájmu zdravotného 

strediska na 15 dní. Až potom môžu prizvať hygienu na schválenie ambulancií. 

 

Žiadosť o odpredaj pozemkov na Krakovskej ulici podľa jednotlivých podielov vlastníkov 

bytov v bytových domoch 

 

Je to opakovaná žiadosť z roku 2019. Mohlo by sa postupovať zámerom odpredaja podľa 

osobitného zreteľa.  

Prebehla diskusia o cene so záverom, že by mala byť rovnaká aká bola pre Kováčových za  

3,-€/m2 podľa zásad hospodárenia s majetkom obce. Bude treba zverejniť zámer. 

 

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií ulica Gergelova a Na štrkovisko a chodník na 

Gergelovej ulici 
Starostka uviedla, že oslovila 3 dodávateľov o vypracovanie cenovej ponuky na rekonštrukciu 

ulíc Gergeľova a Na štrkovisko. 

Poslanec Kurek sa spýtal či by nebola na rade ulica Krakovská.  

Prebehla diskusia k téme.  

Starostka odpovedala, že dáme naceniť Krakovskú ulicu (od Novozámockej po Mojmírovskú 

ulicu pokiaľ sú obrubníky) aj s malou Krakovskou. Ďalšiu časť Krakovskej by sme dali 

v budúcom roku aj spolu s Vinohradskou. 

Mgr. Zábojník sa spýtal, či je aj položkový rozpočet k tejto ponuke. 

Poslanci upozornili, že treba preveriť kto je napojený na kanalizáciu a kto nie.  

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 88/22/2021 – OZ  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 30. júna 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) prerokovalo 

prieskum trhu na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníka Ivanka pri Nitre na ulici 

Gergelova a Na Štrkovisko 

b) súhlasí  

s rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníka Ivanka pri Nitre na ulici Gergelova a Na 

Štrkovisko. 

c) poveruje  

starostku obce k uzatvoreniu zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. 
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d) schvaľuje 

financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníka Ivanka pri Nitre na ulici 

Gergelova a Na Štrkovisko z Fondu obnovy obce vo výške 83.575,34 €. 

e) poveruje 

starostku obce oboznámiť dotknutých obyvateľov ulíc Gergelova, Na Štrkovisko o vyhotovení 

kanalizačných a iných prípojok do začiatku rekonštrukcie miestnych komunikácií.  

f) určuje 

stavebnú uzáveru na vyhotovenie prípojok po ukončení rekonštrukcie miestnych komunikácií 

Gergeľova, Na Štrkovisko na obdobie troch rokov od realizácie rekonštrukcie miestnych 

komunikácií. 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena 

Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník, 

Mgr. Marta Horníková, Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Žiadosť Misijnej kongregácie služobníc ducha svätého - Domova sv. Jozefa o zvýšenie 

finančného príspevku na prevádzku v zariadení pre seniorov 

 

Starostka oboznámila poslancov s doručenou žiadosťou o zvýšenie príspevku. Pani riaditeľka 

poslala aj celkový rozpočet 

Mgr. Pňačeková doplnila, že je prijaté uznesenie na poskytovanie príspevku na prevádzku na 

20,-€ na jedného klienta za mesiac Ale bolo im vtedy povedané, že sa to ešte prehodnotí po 

novom roku, ale stále sa im platí rovnaká suma. Máme tam 10 našich občanov a teraz žiadajú 

o prehodnotenie schválenej sumy.  

Starostka doplnila, že rok 2020 mali stratu 23.560,-€. Ešte nevieme o financovaní projektu 

opatrovateľskej služby, či nám zostane zo schváleného rozpočtu niečo.  

Mgr. Pňačeková uviedla, že teraz platíme vysoké doplatky za klientov terénnej opatrovateľskej 

služby, keďže to nie je financované zo žiadneho projektu. Stále nevieme kedy znovu začne 

podpora opatrovateľskej služby. 

Prebehla diskusia k téme.  

Starostka zopakovala, že teraz im platíme 20,-€ na osobu, t.j. 200,-€ mesačne. Sú to naši 

občania, ak príspevok znásobíme, mali by sme to zvládnuť. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 89/22/2021 – OZ  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 30. júna 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 
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Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Úpravu finančného príspevku na prevádzku pre zariadenie pre seniorov Domov sv. Jozefa - 

Ivanka pri Nitre na sumu 40,-€ / jedna osoba – občan Ivanky pri Nitre / mesiac, s účinnosťou 

od 1.7.2021. 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena 

Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník, 

Mgr. Marta Horníková, Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

12) Návrh VZN č. 2/2021 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce 

Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 3 

 

Starostka privítala a poďakovala Ing. arch. Čuboňovej Ing. arch. Csandovi spracovateľom 

Územného plánu našej obce za trpezlivosť. Dlhú dobu sme sa venovali tomuto Územnému 

plánu – zmenám a doplnkom č. 3. Bola to jedna z hlavných priorít, keď nastúpila ako starostka 

obce.  

Ing. arch. Čuboňová poďakovala za spoluprácu.  

Starostka doplnila, že na začiatku stretnutia informovala poslancov o atakovaní firmou 

Pantheon, ktorá nemá súhlas z odboru opravných prostriedkov pre výstavbu v danej oblasti. 

Venovali sme sa každej pripomienke. Všetky schválené pripomienky sa zapracovali a môžeme 

prísť k schváleniu Územného plánu – zmeny a doplnky č. 3. V závere sme predložili pánovi 

Sekerešovi na kontrolu aby sme ho mohli predložiť na schválenie. 

Prebehla diskusia k textu uznesenia.  

Starostka uviedla, že bude jedna pripomienka napracovaná do uznesenia. 

Spýtala sa občanov, či sa chcú ešte na niečo spýtať. 

Ondrišeje sa spýtal, aké to budú pripomienky.  

Starostka prečítala návrh uznesenia a Ing. arch. Csanda vysvetlil, že išlo o parcely pána Steinera 

smerom na Mojmírovskú cestu pri Eustreamom a bývalým Zeloproduktom na hranici katastra. 

Tieto dve parcely tam neboli omylom zaradené, aby sa nemusel opakovať celý proces. 

Ing. arch. Čuboňová doplnila, že majú byť dve uznesenia, jedno o schválení územného plánu 

a jedno o schválení VZN. 

Mgr. Milan Tomka sa spýtal na oblasť starého mlynu, či ten rok 2040 platí pre ktorú oblasť vo 

výhľade. Ing. arch. Csanda vysvetlil, že to je len orientačný rok, v prípade, že pán Straňák 

a odbor opravných prostriedkov povolí vyňať z pôdneho fondu túto parcelu a umožní na nej 

výstavbu, bude to možné realizovať.  

Starostka doplnila, že každé 4 roky sa má územný plán prehodnotiť. Ing. arch. Čuboňová 

uviedla, že to vyplýva zo zákona. 

Ing. Marián Ondrišeje sa spýtal ako bola vyhodnotená ich pripomienka ohľadom cesty na 

Myrtinej na konci záhrad susediacich s Krásnymi lúkami. 

Starostka a Ing. arch. Csanda odpovedali, že cesta je plánovaná na konci pozemkov, susediaca 

bude s pozemkami Krásnych lúk a jej šírka má byť 10 metrov. 

V rámci diskusie bolo povedané všetko, nikto už nemal žiadne pripomienky.   
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Návrhová komisia dala návrh na uznesenia: 

Uznesenie č. 90/22/2021 – OZ  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 30. júna 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

prerokovalo a schválilo  

na riadnom zasadnutí dňa 30.6.2021 návrh územného plánu obce Ivanka pri Nitre – zmeny 

a doplnky č.3  a  

I. 
 

KONŠTATUJE, ŽE 

 

pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb sú 

v  územnom pláne obce Ivanka pri Nitre – zmeny  a doplnky č.3 akceptované, 

            

schválený územný plán obce Ivanka pri Nitre sa člení na záväznú a smernú časť.  

V záväznej časti  územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné 

stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny. 
 

II. 
 

AKCEPTUJE 

 

stanovisko Okresného úradu v Nitre, ku Zmenám a doplnkom č.3 Územného plánu obce Ivanka 

pri Nitre č. OU-NR-OVBP1-2021/021119-002. 
 

III. 
 

SCHVAĽUJE 

 

Územný plán obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č.3  

s výnimkou nasledovných dvoch parciel: 

- KU Ivanka pri Nitre, p.č. 2535/2 - ostatná plocha, 2270 m2, 

- KU Ivanka pri Nitre, p.č. 2535/3 - ostatná plocha, 1869 m2. 

Pri uvedených parcelách zostane v platnosti predchádzajúca územnoplánovacia  dokumentácia 

UPNO Ivanka pri Nitre v znení ZaD1 a ZaD2. 

  

IV. 
 

UKLADÁ 

obci: 
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a/ obec sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne 

predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene 

predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok 

a zmenu územnoplánovacej dokumentácie. 

b/ pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce 

Ivanka pri Nitre, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky, alebo obstaranie nového 

územného plánu. 

c/ obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné  

na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami. 

d/ obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia 

o schválení doručí Ministerstvu dopravy a výstavby  SR. 

e/ obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN 

- vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom 

 - doručením dotknutým orgánom štátnej správy 

f/ uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade,  

a na Okresnom úrade v Nitre. 

 

Zodpovedný: starostka obce 

Kontrola: raz ročne v obecnom zastupiteľstve 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena 

Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník, 

Mgr. Marta Horníková, Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Uznesenie č. 91/22/2021 – OZ  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 30. júna 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) prerokovalo  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 2/2021 o vyhlásení záväzných častí 

Územného plánu obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č.3. 

 

b) schvaľuje 
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Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2021 z 30.6.2021 o vyhlásení záväzných častí 

Územného plánu obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č.3. 

 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena 

Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko, Stanislav Kurek, Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. 

Marta Horníková, Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

Pani starostka ešte raz poďakovala poslancom, za schválenie územného plánu a spoluprácu Ing. 

arch. Csandovi a Ing. arch. Čuboňovej. Od roku 2016 sme s tým bojovali a teraz sa to konečne 

podarilo. Potrebujeme odovzdať dokumenty architektom, tak poprosím o krátku prestávku.  

 

Nasledovala krátka prestávka v rokovaní Obecného zastupiteľstva.  

 

13) Diskusia:  

 

Ing. Zelenaj predložil návrh na mimoriadnu odmenu starostke obce. Teraz vyzdvihol prácu 

starostky za posledné obdobie v súvislosti s testovaním. Vždy bola ochotná pomôcť pri 

testovaní. Jednorazovú odmenu starostka dostať nemôže, sú tu dvaja kontrolóri, ktorí moje 

slová potvrdia. 

Predložil návrh na úpravu platu starostky obce na obdobie od 1.7.2021. Bude to navýšenie mzdy 

– základného platu od 1.7.2021 o 40 %.  

Prebehla diskusia k téme. 

Mgr. Zábojník sa spýtal, kde je to uznesenie, ktoré sa schvaľovalo v decembri 2020 o odmene.  

Starostka odpovedala, že uznesenie nebolo podpísané, lebo bolo protizákonné, tak sa ani 

nezaradilo medzi uznesenia, lebo odmenu starosta obce dostať nemôže. 

Mgr. Zábojník uviedol, že či sa nezamýšľali nad nefinančnou odmenou.  

Starostka odpovedala, že nemôže dostať žiadnu odmenu. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenia: 

Prebehla diskusia k téme. 

Uznesenie č. 92/22/2021 – OZ  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 30. júna 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

v zmysle § 3 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

rozhodlo 
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o zvýšení základného platu starostky obce Ivanka pri Nitre o  40 % s účinnosťou  

od 1.7.2021. 

Hlasovanie: 

Za (8 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena 

Černíková, Mária Balážová, Ing. Anton Zaťko, Stanislav Kurek, Mgr. Marta Horníková, Ing. 

Anton Zelenaj, PhD 

Proti (1 z 9) prítomných poslancov: Mgr. Stanislav Zábojník 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Starostka poďakovala Ing. Zelenajovi za návrh a poslancom za ich rozhodnutie a verí, že to 

bolo na základe jej práce.  

 

Starostka pozvala prítomných na akciu v parku Okey leto mini, kde vystúpia Kollárovci 

a Polemic.  

 

Starostka doplnila, že ju oslovila pani Kozáková z Cedronu, či budeme mať záujem vstúpiť do 

masky. 

 

Hlavný kontrolór sa spýtal, či by sa z programu medzinárodnej spolupráce uskutočniť akcia 

Dožinky alebo niečo podobné. 

Prebehla diskusia k téme, že by mohol byť pivný festival s kačacinou. 

Musí sa to konať najneskôr začiatkom októbra, aby sa to stihlo ukončiť do konca októbra. Žiaľ, 

Ivanske hody do toho nespadajú.  

 

Starostka sa opýtala poslancov, či by sa neujali niektorých starých hrobov a obnovili ich. 

Niektoré hroby sú veľmi vzácne, ak nemáte na to čas, spojíme sa so štátnym archívom 

a vyskúšame ich upraviť.  

 

Starostka sa spýtala, kto z poslancov by mohol 7.7.2021 byť na stretnutí s maďarskou 

delegáciou v archíve, potom pôjdeme pozrieť hrobku na cintorín a na záver na občerstvenie do 

domu Viléma Tótha – reštaurácie Balada.  

Niektorí poslanci sa ospravedlnili, že sú na dovolenke, alebo služobnej ceste, niektorí prisľúbili 

svoju účasť. 

 

Mgr. Zábojník sa dotazoval na nájomnú zmluvu na cintoríny, ktorá bola schválená 

16. decembra. Schvaľovali sme starú zmluvu, ktorú podpísal pán Guzmický a teraz sa dozvedel, 

že je nová a poslanci o ničom nevedia. Bola daná výpoveď tejto zmluvy. Aké zmluvy sú teraz 

schválené, keď o ničom nevieme. 

Starostka vysvetľovala, že poslanci schválili výšku prenájmu cintorínov za 1,-€ za rok. Žiadna 

stará zmluva sa spätne schvaľovať nemôže. V januári volala s pánom farárom aby, predložil 

návrh zmluvy. S prvým návrhom prišiel niekedy na jar, my sme ju podpísali a pán farár ju 

odniesol na biskupský úrad. Farár dokonca navrhol, že si môžeme cintorín odkúpiť, alebo 

vymeniť za iný pozemok. Nepáčila sa mu výška nájmu, hovoril, že z vyššieho nájmu by mohol 

niečo vybudovať na cintoríne. Odpovedali sme, že aj my kosíme cintoríny a máme nemalé 

výdavky na pravidelné kosenie a údržbu cintorínov. Priniesli potom návrh zmlúv na každý 

cintorín samostatne. My sme ich podpísali a on ich zaniesol na biskupstvo. Z biskupského úradu 

sa podpísané zmluvy vrátili až v júni a na druhý deň boli zverejnené na webovej stránke obce. 

O každom kroku boli poslanci informovaní, či už na online cez Zoom, alebo pracovnom 
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stretnutí. Všetci poslanci sa zhodli, že o tom boli informovaní cez online zasadnutie a to, že 

biskupský úrad pripravil dve zmluvy akceptujú. 

Prebehla diskusia k téme. 

Starostka uviedla, že celý problém bol, že sme nevedeli o predchádzajúcej zmluve z čias 

starostu Guzmického, ktorá sa roky neplnila. Radšej teraz odnesieme aspoň 100,-€ pánovi 

farárovi, aby nebola cirkev škodná na našich cintorínoch. 

 

Mgr. Tomka sa spýtal na vstup do zdravotného strediska, ktorý nie je prestrešený. Keď bude 

zima, bude to tam veľmi nebezpečné.  

Starostka odpovedala, že strieška tam samozrejme bude, len na ňu architekt pri projektovaní 

zabudol. Spýtala sa ho na názor zrušenia oplotenia okolo zdravotného strediska. 

Mgr. Tomka nevidí dôvod aby tam oplotenie bolo.  

Ing. Zelenaj doplnil, že ani v Mojmírovciach, či iných obciach sa už neoplocujú takéto budovy 

a parkuje sa pri vchode.  

Prebehla diskusia k téme oplotenia zdravotného strediska.  

Mgr. Pňačeková uviedla, že sme dostali dotáciu 6.000,-€ na úpravu okolia zdravotného 

strediska. Určite to bude vyzerať lepšie bez starého oplotenia.  

Prebehla diskusia k téme. 

 

Ing. Zelenaj dal návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 93/22/2021 – OZ  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 30. júna 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje 

 

odstránenie betónového a kovového oplotenia okolo Zdravotného strediska v Ivanke pri Nitre 

zo strany ulíc Luk a Gergelová, v časti od nehnuteľností občanov, zostane oplotenie zachované. 

 

Hlasovanie: 

Za (6 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mária Balážová, 

Ing. Anton Zaťko, Stanislav Kurek, Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti (1 z 9) prítomných poslancov: Mgr. Stanislav Zábojník 

Zdržal sa hlasovania (2 z 9) prítomných poslancov: Mgr. Marta Horníková, Mgr. Alena 

Černíková 

 

 

14) Záver:  

 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť, bolo to historicky dôležité zastupiteľstvo, na 

ktorom sa schválil veľmi dôležitý dokument pre našu obec. Neskutočne ju  teší, že za posledné 

mesiace jej všetci poslanci veľmi pomohli, či už návrhmi, pripomienkami. Je im za to veľmi 

vďačná. Ešte raz poďakovala za účasť a ukončila 22. riadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  
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Zasadnutie bolo ukončené o 20.30 hod. 

 

 

V Ivanke pri Nitre, 16.07.2021 

 

        Ing. Jana Maršálková 

    starostka obce 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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


