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Zápisnica 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 26. augusta 2021 o 16:00 hod. v sobášnej miestnosti KD v Ivanke pri Nitre 

___________________________________________________________________________ 

 
1) Otvorenie a schválenie programu rokovania 

23. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostky obce Stanislav Kurek, ktorý 

privítal prítomných poslancov, ospravedlnil neprítomnosť pani starostky, ktorá je práve na 

plánovanej dovolenke. Prítomní boli 8 poslanci obecného zastupiteľstva, Mgr. Zábojník sa 

ospravedlnil pre pracovné povinnosti. Zástupca starostky prečítal program rokovania OZ: 
 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

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

a určenie zapisovateľa) 

3. Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Ivanka pri Nitre 

4. Diskusia 

5. Záver                                
 

Zástupca starostky sa spýtal, či má niekto z poslancov k programu pripomienky a návrhy na 

doplnenie.  

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

 

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

a určenie zapisovateľa) 

Zástupca starostky navrhol do návrhovej komisie: Ing. Antona Zaťka, Ing. Antona Zelenaja, 

PhD. Za overovateľov zápisnice určil: Mgr. Černíkovú Alenu, Ing. Alenu Čičovú.  

Za zapisovateľku určil: Mgr. Martinu Pňačekovú 

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenia: 

 

Uznesenie č. 94/23/2021 – OZ  
 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 26. augusta 2021 o 16:00 hod. v sobášnej miestnosti KD v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje 
program 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva bez pripomienok. 

 

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

rokovanie obecného zastupiteľstva uznášania schopné. Starostka obce čerpá dovolenku. 
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Rokovanie vedie jej zástupca Stanislav Kurek. Mgr. Stanislav Zábojník sa z rokovania 

ospravedlnil pre pracovné povinnosti. 

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. Marta Horníková, Ing. 

Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

  

 

Uznesenie č. 95/23/2021 – OZ  
 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 26. augusta 2021 o 16:00 hod. v sobášnej miestnosti KD v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje: 
- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko 

- overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena Čičová 

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. Marta Horníková, Ing. 

Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

  

 

3) Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Ivanka pri Nitre 

 

Zástupca starostky obce vysvetlil, že tento bod je hlavným dôvodom tohto zasadnutia. Požiadal 

Mgr. Pňačekovú, aby vysvetlila potrebu prijať navrhnuté uznesenie. 

 

Mgr. Pňačeková informovala poslancov, že ide o dlhoočakávaný projekt materskej škôlky. 

Nakoľko v júli vyšla výzva, termín podania žiadosti o NFP je do konca augusta a súčasťou 

žiadosti je schválenie uznesenia o spolufinancovaní min. 5%. Konečne máme prepočítanú sumu 

spolufinancovania, lebo sa na projekte ešte niečo menilo. K projektu je všetko ostatné 

pripravené, stavebné povolenie sa ešte rieši. Pani starostka by mala ísť žiadosť o NFP v piatok 

podpísať a môžeme ju poslať do Bratislavy. Dúfame, že sa nám to podarí, nakoľko aj dnes boli 

hygieničky v dočasných priestoroch MŠ a po odstránení zopár drobností, môže začať od 2.9. 

nový školský rok. No o dva roky budeme potrebovať priestory, kam sa nám tieto detičky 

presunú, tak veríme, že to vyjde. 

Poslankyňa Balážová sa spýtala na sumu. Aká veľká to bude stavba a kde bude. 
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Mgr. Pňačeková odpovedala, že suma spolufinancovania je vyčíslená na 32.287,55 Eur. Stavba 

bude stáť na mieste bývalého CO skladu, ktorý bol zbúraný. Bude to budova, kde priestor je 

usporiadaný zrkadlovo, každá časť bude pre 24 detí a budú mať samostatný vchod šatne, 

toalety, herne, spálne, chodbu. Spoločná bude jedálnička, keďže sa bude stravovať na etapy 

a denná miestnosť pre učiteľky. Vyriešime tak 48 detí.  

Ing. Zelenaj sa spýtal, či sa to dá v budúcnosti prepojiť so starou budovou.  

Mgr. Pňačeková odpovedala, že to riešili s architektom, ale ak by sme tak urobili, musela by sa 

upraviť aj veľká časť starej budovy a takáto stavba s rekonštrukciou sa nedá realizovať počas 

chodu MŠ a nemôžeme si dovoliť na cca rok zatvoriť dve triedy MŠ, keď neustále bojujeme 

s nedostatkom miesta pre deti. V budúcnosti je vždy možné dorobiť prístrešok pre prechod detí 

medzi budovami, ale každá z nich bude fungovať samostatne. Bola vyhotovená aj protihluková 

štúdia, ktorá odporučila úpravu použitých stavebných materiálov, rekuperáciu, aby sa 

neotvárali okná. Z návrhu bola odstránená teraska, ktorá smerovala k hlavnej ceste. Ihriská 

budú situované uprostred dvora, medzi budovami. Nebude tam žiadna protihluková stena ako 

sme sa obávali. Ten hluk od hlavnej cesty je všade podľa aktuálnych noriem. Hlukovú štúdiu 

sme robili aj preto, aby nebol problém pri otváraní škôlky po jej postavení, lebo to vyžaduje 

RUVZ. 

Poslankyňa Balážová sa vyjadrila, že aj bude dobré, keď bude samostatná budova, lebo 

v budúcnosti, ak by bol nedostatok detí sa to dá využiť na iný účel.  

Mgr. Pňačeková doplnila, že vieme vyriešiť aj pokles detí v triede, lebo minimálny počet je 16-

17, alebo sa dá vytvoriť špeciálna trieda napr. pre deti s logopedickými problémami. Stavba je 

navrhnutá tak, aby sa k nej dalo do budúcnosti aj pristavovať, keďže je tam priestor.  

Prebehla diskusia k téme. Ing. Zaťko sa spýtal, aká je celková suma a či sa to má takto 

schvaľovať. Či tam nemá byť aj celková suma. Že či by nestačilo len garantovať uznesením 

spolufinancovanie bez vyčíslenia sumy. 

Mgr. Pňačeková uviedla, že sa schvaľuje len 5% spolufinancovanie. Pri každom projekte sa to 

musí takto presne špecifikovať aj vyčísliť, vždy sme to tak robili. Reálne konečná suma 

spolufinancovania samozrejme môže byť iná a tak ako aj pri zdravotnom stredisku, kde náklady 

na práce naviac musí znášať obec. 

Prebehla diskusia k téme. 

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

 

Uznesenie č. 96/23/2021 – OZ  
 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 26. augusta 2021 o 16:00 hod. v sobášnej miestnosti KD v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje: 

- návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom 

„Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre“ 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre“ 

realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC221-2021-67 na predkladanie žiadostí  

o nenávratný finančný príspevok za účelom zvýšenia kapacít infraštruktúry materských škôl, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 
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- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP vo výške minimálne 

5% v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, tzn. 32.287,55 EUR;  

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

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. Marta Horníková, Ing. 

Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

4) Diskusia 

 

Zástupca starostky vyzval poslancov na diskusiu.  

Ing. Zelenaj sa vyjadril, že ako dobre teraz vyzerá zdravotné stredisko bez toho oplotenia. Ešte 

by sa malo zrušiť aj z opačnej strany a bude to super.  

Mgr. Pňačeková doplnila, že by sa mal zbúrať aj ten múrik spredu. Informovala aj o upravenej 

časti pred p. Šubovou, kde stála pri dažďoch voda. Teraz ešte použijeme dotáciu z Nadácie SPP 

– Municipality na úpravu okolia Zdravotného strediska.  

Ing. Zelenaj sa spýtal, kedy sa pustíme do výmeny oplotenia na futbalovom ihrisku.  

Mgr. Pňačeková odpovedal, že pred pár týždňami boli s kolegom naceniť plotové panely 

v Ekofence a po odhade, koľko dostaneme v zberných surovinách za staré plotové panely by 

nás ten plot nemal veľa stáť.  

Poslanci sa spýtali aj na preloženie autobusovej zastávky pri ZŠ.  

Mgr. Pňačeková odpovedala, že sa už riešilo, že prekládka by bola náročnejšia ako nová 

zastávka. Prišli nám aj celkom dobré cenové ponuky na novú zastávku, aby deti nestáli na daždi. 

Tiež bol dnes pán Kocan namerať a dal cenovú ponuku na prístrešok nad vchod do zdravotného 

strediska, ktorý sa tu riešil minule a bola o 2/3 výhodnejšia ako oficiálne cenové ponuky firiem, 

ktoré sa takýmito prekrytiami a výrobou prístreškov zaoberajú. 

Poslanci uviedli, aby sme vybavili aj zľavu v Ekofence a tie staré plotové panely treba určite 

odovzdať. Urobí sa brigáda a bude pekný nový plot na ihrisku. 

Ing. Zelenaj: uvažovali sme aj nad parkoviskom pri cintoríne, ale to počká a urobí sa teraz to 

oplotenie v rámci brigády. 

Mgr. Pňačeková uviedla, že budúci týždeň sa môžu sťahovať lekári do zrekonštruovaného 

zdravotného strediska. Keď sa presťahujú príde to skontrolovať hygienička a po vydaní 

rozhodnutia začnú ordinovať. 

Ing. Zaťko sa spýtal akým spôsobom prebehne výber a obsadenie priestorov lekárne.  

Mgr. Pňačeková odpovedala, že sme sa dozvedeli, že v prípade ak je v obci lekáreň, tak už 

nepovolia výdajňu, len lekáreň a priestory v budove zdravotného strediska nemajú 110 m2, 

potrebných na lekáreň.  

Stanislav Kurek doplnil, že to určite súvisí so stavbou a financovaním stavby.  

Hlavný kontrolór uviedol, že časť stavby, kde mala byť lekáreň bola financovaná z našich 

zdrojov. 
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Ing. Zelenaj prečítal podmienky na prevádzkovanie lekárne, priestorové vybavenie, výmery 

a členenie priestorov. 

Prebehla diskusia k téme. Poslanci Ing. Zaťko a Mgr. Horníková ešte preveria možnosť výdajne 

v obci na VUC.  

 

Mgr. Černíková pozvala prítomných na Deň rodiny organizovaný MO Matice Slovenskej, ktorý 

bude 11.9.2021 v obecnom parku od 15:00 do 20:00 hod. Predstavila program, ktorý je na tento 

deň pripravený.  

 

Mgr. Černíková požiadala o zakúpenie hnedej bio-nádoby pre školskú jedáleň a tak isto 

kontajnera na plasty. Vysvetlila akým spôsobom separujú v Základnej škole.  

Prebehla diskusia o možnosti kompostovania v základnej škole. 

Mgr. Pňačeková doplnila, že Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie 

s odpadom bude budovať kompostáreň v „bývalej slepečárni“. Bude sa tam zvážať bioodpad 

z okolitých obcí. Individuálne odovzdanie odpadu občanmi obce nebude možné. Odpad sa bude 

aj nalej môcť zhromažďovať pri zberovom dvore a oni ho odtiaľ naraz odvezú do kompostárne. 

 

Mgr. Pňačeková predniesla pozvanie Štátneho archívu na amatérsku súťaž v behu „Archívnu 

desiatku“ 17.9.2021, ktorej sa za našu obec zúčastní poslankyňa Mgr. Vierka Kubisová.  

 

Poslankyňa Balážová sa vyjadrila, že máme neprehľadnú webovú stránku, nedajú sa dobre nájsť 

uznesenia, raz je to tam ako sumár a tie čo hľadá sa nedajú nájsť. 

Mgr. Pňačeková vysvetlila, že za staré roky robili sumárne uznesenia, ale teraz máme už 

samostatnú sekciu zastupiteľstiev, kde je vždy zverejnená pozvánka, prijaté uznesenia a spísaná 

zápisnica. Ak sú nejaké konkrétne návrhy na zlepšenia môžeme to zapracovať. 

 

Poslankyňa Balážová sa dotazovala na prebiehajúce práce spoločnosti LyraGroup.  

Ing. Čičová odpovedala, že prebehol výrub stromov a vyčistili to pre stavbu, stavebné práce 

ešte neprebiehali.  

Prebehla diskusia k téme.  

 

Mgr. Pňačeková: informovala o správe zo Seniorky, ktorá podala žiadosť o financovanie 

opatrovateľskej služby v termíne, ale stále ešte nie je výsledok odkedy projekt začne, preto nás 

požiadali o podpísanie dodatku na obdobie 2 mesiacov kedy by mal projekt začať a mala by 

tam byť aj refundácia nákladov, ale nevedia ešte akou formou. 

Poslanci súhlasili s predloženým dodatkom k zmluve na obdobie dvoch mesiacov.  

 

Mgr. Pňačeková informovala taktiež o druhom kole očkovania v našej obci, ktoré bude v piatok 

3.9.2021. 

Mgr. Černíková žiadala, aby pri očkovaní dostávali všetci potvrdenia o zaočkovaní priamo na 

mieste, aby mali doklad ak by sa niečo stalo.  

Mgr. Pňačeková sľúbila, že to preveria a ak to bude možné, doklad bude každému vydaný. 

Tým, ktorí sa očkovali v kultúrnom dome doklad vydali hneď. Mohol byť problém jedine 

v teréne u imobilných, kde nie je možné použiť výpočtovú techniku a potvrdenie sa vydáva až 

po nahratí do centrálneho systému. Ale aj týmto boli potvrdenia doručené, alebo sa pre ne 

zastavili príbuzní. Spýtame sa na to pani Majdánovej, ktorá pomáhala pri tejto službe. 

 

Poslanec Kurek dal dotaz na nevyužívanie ihrísk v obci, je podozrenie, že je to kvôli vysokej 

cene. Mali by sme sa tým zaoberať. 

Mgr. Černíková doplnila, že nie je tenisová sieť a nedá sa hrať tenis. 
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Mgr. Pňačeková informovala, že v lete sa uskutočnil na ihrisku futbalový turnaj detí a malo to 

mimoriadny úspech a účasť bola veľká.  

 

5) Záver  

Zástupca starostky Stanislav Kurek poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, poprial prítomným veľa zdravia a ukončil 23. zasadnutie OZ.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17:00 hod. 

 

 

V Ivanke pri Nitre, 31.08.2021 

 

        Ing. Jana Maršálková 

    starostka obce 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Ing. Alena Čičová  ................................... 

 

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


