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Zápisnica 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 29. septembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

___________________________________________________________________________ 

 
1) Otvorenie a schválenie programu rokovania 

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

privítala prítomných poslancov. Prítomní boli 6 poslanci obecného zastupiteľstva, Ing. Zelenaj 

sa ospravedlnil pre pracovné povinnosti v zahraničí. Mgr. Viera Kubisová a Mária Balážová 

prídu na zasadnutie neskôr. 

Starostka prečítala program zasadnutia: 
 

1) Otvorenie a schválenie programu rokovania 

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

a určenie zapisovateľa) 

3) Návrh Komunitného plánu obce Ivanka pri Nitre na roky 2021 – 2027 

4) Návrh zmluvy pre umiestnenie Z-BOXU so spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o. 

5) Rôzne 

6) Diskusia 

7) 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) 

Starostka navrhla do návrhovej komisie: Mgr. Martu Horníkovú, Stanislava Kureka 

Za overovateľov zápisnice určila: Mgr. Stanislava Zábojníka, Mgr. Vieru Kubisovú.  

Za zapisovateľku určila: Mgr. Martinu Pňačekovú 

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenia: 

 

Uznesenie č. 97/24/2021 – OZ  
 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. septembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje 
program 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva bez pripomienok 

 

konštatuje  
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že rokovania OZ sa z celkového počtu poslancov 9 sa zúčastňuje 6 poslancov, čím je rokovanie 

obecného zastupiteľstva uznášania schopné. Ing. Zelenaj sa z rokovania ospravedlnil, Mgr. 

Viera Kubisová a Mária Balážová prídu na zasadnutie neskôr. 

 

Hlasovanie: 

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Stanislav Zábojník,  Stanislav Kurek 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

  

  

 

Uznesenie č. 98/24/2021 – OZ  
 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. septembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje: 
- návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Marta Horníková, Stanislav Kurek 

- overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Stanislav Zábojník, Mgr. Viera Kubisová 

 

berie na vedomie 
- menovanie zapisovateľa rokovania: Mgr. Martina Pňačeková 

 

Hlasovanie: 

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Stanislav Zábojník,  Stanislav Kurek 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

  

  

3) Návrh Komunitného plánu obce Ivanka pri Nitre na roky 2021 – 2027 

Starostka informovala poslancov OZ o potrebe nového Komunitného plánu, ktorý je pripravený 

v návrhu. Pripomienky poslala Mgr. Horníková a boli zapracované.  

Ing. Čičová upozornila na chybu na strane 14 posledné slovo „klesať“ bod 2.2. a na strane 16 

je pravdepodobne preklep „1-10“.  

Mgr. Pňačeková povedala, že zajtra to prekonzultuje so zhotoviteľom komunitného plánu 

a chyby sa opravia.  

Prebehla diskusia k téme.  

 

Iné pripomienky k návrhu Komunitného plánu obce Ivanka pri Nitre na roky 2021-2027 neboli.  

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie z OZ: 
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Uznesenie č. 99/24/2021 – OZ  
 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. septembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

prerokovalo  

návrh Komunitného plánu obce Ivanka pri Nitre na roky 2021 – 2027 

schvaľuje 
Komunitný plán obce Ivanka pri Nitre na roky 2021 – 2027. 

 

Hlasovanie: 

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Stanislav Zábojník,  Stanislav Kurek 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

4) Návrh zmluvy pre umiestnenie Z-BOXU so spoločnosťou Packeta Slovakia  

s. r. o. 

 

Starostka vysvetlila poslancom žiadosť o umiestnenie Z-BOXU od spoločnosti Packeta 

Slovakia. Chceli by aby to bolo umiestnené na obecnom pozemku. Takže je návrh na 

umiestnenie pri: Zdravotné stredisko, Kultúrny dom, pri stanici vedľa predajne p. Obložinskej. 

Je to znovu krok k občanom, ktorým to môže pomôcť prevziať si svoju zásielku, keď nestíhajú 

otváracie hodiny pošty, zásielkovní v obchodných prevádzkach, či osobné prevzatie od kuriéra. 

 

Ing. Zaťko doplnil, že je to dobrá vec. Majú to aj v Alekšinciach a iných obciach. V zmluve 

musí byť uvedená suma prenájmu, napríklad za 1,- euro.  

Prebehla diskusia o možnosti umiestnenia Z-boxu v okolí kultúrneho domu. Prídu zástupcovia 

tejto zásielkovne a povedia kde je to technicky možné umiestniť.  

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  

 

Uznesenie č. 100/24/2021 – OZ  
 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. septembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

prerokovalo 

návrh zmluvy pre umiestnenie Z-BOXU so spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o.  
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schvaľuje  

Zmluvu pre umiestnenie Z-BOXU so spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o. na parcele  
č. 684 v KU Ivanka pri Nitre. 
 

Hlasovanie: 

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Stanislav Zábojník,  Stanislav Kurek 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

5) Rôzne 

 

Informácie starostky od júnového zastupiteľstva: 

Z oblasti kultúry:  

- futbalový turnaj o pohár starostky obce,  

- 7.7. tu bola návšteva z Maďarska – cezhraničná spolupráca,  

- 27.7. sme boli my v Maďarsku v rámci rovnakého projektu Predkovia,  

- od tohto projektu sa odvíja aj zajtrajšia návšteva Maďarska s našimi seniormi, 

- 7.8. sa konala tradičná Súťaž vo varení gulášu – bola to vydarená akcia do takej 22 

hodiny, za čo ďakujeme hlavne Stankovi Kurekovi. Bohužiaľ po 22:30 museli 

zasahovať pri bitke 4 policajné hliadky. Bola z toho veľmi sklamaná, vďaka 

alkoholu to skončilo takýmto štýlom. Nabudúce bude povolené len pivo a nealko. 

Máme odporúčanie od polície zabezpečiť si na takéto akcie SBS, ktorá bude 

kontrolovať a riešiť poriadok.  

Stanislav Kurek: poplatok za SBS sa môže premietnuť aj do štartovného, aby 

účastníci vedeli, že sa niečo deje. 

Mgr. Zábojník doplnil, že aj po minulé roky to bolo len o pive a bolo to dobré, 

žiadne problémy neboli. Netreba tam mať tvrdý alkohol. 

      Prebehla diskusia k téme.  

- Deň pre rodinu – organizovala ho Matica slovenská, počasie vyšlo, bol tam aj 

šikovný heligónkar, ďalší účinkujúci, vystupovali aj deti zo ZŠ a MŠ. Program bol 

pekný a pestrý.  

- 17.9. sa uskutočnila Archívna desiatka – toto bol 1. ročník. Oslovili nás zo 

štátneho archívu, či sa nechceme zapojiť do súťaže v behu. Za našu obec sa 

zúčastnila Mgr. Vierka Kubisová, aj keď prišla neskôr na začiatok, mala úžasný čas 

a skončila na treťom mieste v behu žien na 10 kilometrov.   

Stanislav Kurek navrhol zapojiť aj dedinu do tejto akcie, ale v inom čase, ako piatok 

doobeda, aby sa toho mohli zúčastniť aj naši občania.  

Starostka odpovedala, že môžeme urobiť aj my takúto akciu pre nás a ostatnú 

verejnosť. 

Mgr. Pňačeková doplnila, že to bola ich akcia pre ich zamestnancov 

a spolupracovníkov, nás k tomu len prizvali, iná verejnosť tam nebola.  

- minulý týždeň vo štvrtok sme zorganizovali brigádu na cintoríne v Ivanke. Spolu so 

štátnym archívom sme vyčistili staré hroby, odstránili náletové dreviny, natreli 

oplotenie a  dáme tam ešte kamenivo na textíliu. Predchádzalo tomu stretnutie 

s pánom riaditeľom Kerestešom, ktorý nám predstavil významné pomníky a tam 
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sme sa dohodli na tejto akcii. Ešte sme sa dohodli na ďalšej akcii, pozrieť si židovský 

cintorín, či by sme tam nenašli nejaké pozostatky pomníkov, aby sme aspoň jeden 

premiestnili pri kultúrny dom, keďže tu kedysi stála židovská synagóga a pri tejto 

príležitosti by sme tu umiestnili pamätnú tabuľu.  

Stanislav Zábojník uviedol, že tam bol pred 3 rokmi a sú tam náhrobné kamene.  

Stanislav Kurek povedal, že pred rokom to tam bolo vyčistené. Asi to niekto udržiava. 

Starostka odpovedala, že sa môžeme spojiť so židovskou obcou a zistíme to. 

 

- stretnutie so seniormi sa uskutočnilo 6.9. , no asi nebude októbrové stretnutie so 

seniormi, uvidíme ako budeme naďalej v covid automate. 

 

Uskutočnili sa dve kolá očkovania proti Covid-19 v našej obci. V auguste a začiatkom 

septembra.  

 

Projekt na výstavbu Materskej školy je podaný, teraz dokladáme, čo ešte požadujú a budeme 

čakať na výsledok. 

 

Na zdravotnom stredisku sa už presťahovali všetci lekári, všetko je v poriadku.  Doložili sme 

doklady p. Ševčíkovi na VUC. Ešte si vyžiadali stanovisko od kolaudácie a stanoviská lekárov. 

Na hygienu sme im pomohli urobiť prevádzkový poriadok. Dnes im montujú IKT techniku- 

obrazovky, objednávací systém a počítače pre lekárov.  

Budeme znovu obstarávať vybavenie ordinácii, nakoľko z Ministerstva zdravotníctva chceli 

aby sme vrátili 10 % z obstarávacej ceny, lebo to vyhrala rovnaká firma. Zákazka bola 

rozdelená v projekte a teraz už nemôžeme osloviť rovnakú firmu. Tak sme ukončili zmluvu 

s pôvodnou firmou a ideme obstarávať nanovo.  

 

Odstránili sme oplotenie pri zdravotnom stredisku od časti Luk, boli to pozrieť zo Stromčekova, 

aby navrhli výsadbu s minimom starostlivosti, keďže tam nie je voda. 

Starostka požiadala p.Zábojníka, aby zistil od holubárov, či tam je nejaká studňa. 

 

V súvislosti s kontrolou na zdravotnom stredisku nás upozornili, že nesmieme mať zisk 

z nájomného, môžeme žiadať len skutočné výdavky. Takže nesmieme počas monitorovania 

projektu vykázať zisk, teda treba zrušiť uznesenie a prijať nové. Je to na obdobie 5 rokov. 

Spočítali sme si náklady za rok 2019 bolo to cca 5.500,-€, takže to bude minimálna suma. 

Starostka vysvetlila systém výpočtu.  

Mgr. Zábojník navrhol, že keď budú platiť také nízke nájomné, mohli by sa starať aspoň 

o zeleň.  

Prebehla diskusia k téme. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenia:  

 

 

Uznesenie č. 101/24/2021 – OZ  
 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. septembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

ruší 
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uznesenie č. 87/22/2021-OZ z 22. zasadnutia OZ v Ivanke pri Nitre, konaného dňa 30.6.2021 

o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre. 

Hlasovanie: 

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Stanislav Zábojník,  Stanislav Kurek 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

  

Uznesenie č. 102/24/2021 – OZ  
 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. septembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

prerokovalo  

cenu nájmu nebytových priestorov Zdravotného strediska v Ivanke pri Nitre. 

schvaľuje 
výšku nájmu nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Ivanke pri Nitre, ktorá bude 

vychádzať z výšky skutočných nákladov na prevádzku objektu Zdravotného strediska za 

príslušný kalendárny rok počas doby monitorovania projektu „Modernizácia a rozšírenie centra 

integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre“. 

Nájomné sa vypočíta ako: súčin skutočnej výšky nákladov na 1m2 a skutočnej prenajatej plochy 

vrátane podielu spoločných priestorov. Po uplynutí monitorovacieho obdobia bude nájomné 

upravené.  

Hlasovanie: 

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Stanislav Zábojník,  Stanislav Kurek 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

  

Stanislav Kurek sa spýtal, či budú platiť reálne odkedy tam začali ordinovať.  

Starostka odpovedala, že samozrejme bude nájomné rozrátané odkedy sa tam nasťahovali. 

Máme tam aj energetický posudok, lebo sú tam nové kotle, nové potrubie, takže by sa tam malo 

výrazne ušetriť na nákladoch.  

Prebehla diskusia k téme. 

 

Starostka informovala o žiadosti z Prosocie OZ, ktorá dnes poslala dodatok k zmluve 

o financovaní sociálnych služieb. Dodatok bude upravovať termín do 31.12.2021. Takýto 

dodatok sme uzatvárali aj so Seniorkou a stále čakáme, kedy sa ten projekt rozbehne.  

Teraz my financujeme to, čo mal štát. Cez Prosociu sa opatruje p. Kiševová a cez Seniorku p. 

Katerinková. 
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Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 103/24/2021 – OZ  
 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. septembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo  

návrh dodatku č. 1 k zmluve č. 203/2021 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti 

FO na pomoc inej FO so OZ  Prosocia, Hurbanovo. 

b) schvaľuje 
dodatku č. 1 k zmluve č. 203/2021 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti FO  

na pomoc inej FO so OZ  Prosocia, Hurbanovo s predĺžením obdobia do 31.12.2021. 

Hlasovanie: 

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Černíková, Ing. Alena 

Čičová, Mgr. Marta Horníková, Mgr. Stanislav Zábojník,  Stanislav Kurek 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

  

Starostka informovala poslancov, že sme podávali sme 2 žiadosti na Envirofond. 

Jeden bol na zametacie autíčko a druhý na zateplenie šatní. 

Prišla  nám odpoveď, že nás vyraďujú, najskôr jedno, potom druhé s odôvodnením, že sme 

porušili finančnú disciplínu. Nechápali sme čo sme porušili, keď sme nič nedostali, tak sme 

telefonovali na ministerstvo, vraj sme už asi 100 obec čo volá, že sme niečo porušili. Pani 

Bedáriková len povedala, že to poslali veľa obciam a je to retrospektívne, že to mohlo byť aj 

pred 10 rokmi. Oficiálnu odpoveď stále nemáme, takto to poslali XY obciam. 

Prebehla diskusia k téme. O nijakom porušení nevieme, lebo by sme tie peniaze museli 

v minulosti vrátiť. Nič iné tam neuviedli. Starostka prečítala celú odpoveď z ministerstva. 

 

Na zasadnutie prišla Mgr. Viera Kubisová o 17:00 hod. Počet prítomných poslancov: 7. 

 

Starostka informovala, že 13.10. bude stretnutie obyvateľov Urbárskej ulice. Pán Zelenaj nás 

opakovane atakuje, tak nech sa to vyrieši. On s nájmom nesúhlasí, nikto iný sa neozval ani 

neposlal nejaký návrh. Ľuďom sme pozvali pozvánky. My sme neriešili stavebné povolenie na 

kanalizáciu, ale okresný úrad.  

Mgr. Zábojník, navrhol, aby si to rozparcelovali a dali geodeticky zakresliť. 

Ing. Zaťko upozornil, že obec nemôže platiť zameranie cudzieho pozemku.  

Prebehla diskusia k téme. 

 

Starostka doplnila, že aj pozemky na Krakovskej ulici o ktoré žiadali Stanko Beňo a susedia. 

Mali možnosť urobiť si geodetické zamerane. Teraz to chcú odkúpiť už len dvaja, tak nevieme 

ako to dopadne. Obec to platiť nemôže. 

 

Na zasadnutie prišla Mária Balážová o 17.10 hod. Počet prítomných poslancov: 8. 
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Starostka požiadala poslancov aby sa tohto stretnutia zúčastnili, Ing. Anton Zelenaj 

odprezentuje štúdiu k tejto problematike. Tento materiál máte aj v pracovnej sekcii.  

Musia súhlasiť všetci majitelia pozemkov. Aj družstvo dávalo k tomuto podnet, lebo platí 

nájom týmto majiteľom. Upozorňovali sme obyvateľov Urbárskej ulice, aby si odstránili 

parkoviská a skládky materiálov, ktoré si vytvorili.  

 

Právnik chce odo mňa záznam, kedy bola táto komunikácia daná do siete miestnych ciest 

a komunikácií. Mohlo sa VZN odsúhlasiť názov ulice, ale nič iné sa u nás neriešilo.  

Prebehla diskusia k téme.  

 

6) Diskusia  

 

Pán Višňovský povedal, že na Urbárskej ulici staval aj pán Šuba, jemu nedovolili tam postavať 

dom, museli ho zrušiť. 

Poslanci: potom tam postaval pán Jaroš.  

 

Mgr. Horníková upozornila, že padol konár pri soche panenky Márie – treba to odstrániť.  

Starostka povedala, že o tom vieme a  konár odstránime. Doplnila, že aj dnes bola prosba, aby 

sme odstránili vysoké tuje za hrobom na cintoríne v Ivanke, ale nestíhame bežné obecné veci.  

 

Starostka informovala, že plot na ihrisku by sme radi odstránili a svojpomocne ho urobili 

nanovo. Máme rozpočet z Ekofencu, dohodli sme sa so zbernými surovinami, že by to vedeli 

odstrániť a odviezť. Cez týždeň bude problém urobiť brigádu. Musíme to dať na jednu kopu. 

Môžeme osloviť hasičov, ale tí sú tiež práci. Očakávali by sme to od futbalistov, keďže sa to 

týka ihriska. 

 

Starostka informovala o stretnutí s 2 klubmi futbalistov. Nikomu nemôžeme zakázať, aby si 

založili občianske združenie v tejto obci. A ak chcú využívať areál obce, tento areál nepatrí 

žiadnemu športovému klubu, je to obecné, teda je to pre všetkých. Šéfovia klubov prišli na to, 

že musia urobiť reštukturalizáciu toho staršieho klubu, lebo to nie je dobré. Všetci sú dotovaní 

z dotácií obce.  

Poslanci povedali, že by sa mali pozvať na zastupiteľstvo.  

 

Z rokovania obecného zastupiteľstva odišla Mgr.Horníková o 17:35 hod. Počet prítomných 

poslancov: 7.  

 

Stanislav Kurek upozornil, že máme veľmi nebezpečné miesto pri ihrisku a základnej škole – 

je tam zúžené miesto kvôli ostrovčeku a teraz 20 cm od detí letia kamióny, je otázka času, kedy 

sa tam stane nejaké nešťastie. V minulosti sa tam zvažovalo zábradlie, mal byť na to projekt.  

Poslanci: malo by sa prehodnotiť značenie na Novozámockej ulici. Teba to riešiť na správe 

ciest a projekty na dopravnom inšpektoráte.  

Starostka odpovedala, že už to riešime pol roka, ale majú sa k tomu vyjadriť 4 inštitúcie, ale 

stále nemáme odpoveď.  

 

Stanislav Kurek: značenie na Krásnych lúkach, máme schválené ulice, ale nie sú označené 

a ľudia to svojsky označujú, lebo ich nevedia nájsť kuriéri, mali by sme to napraviť.  

Starostka: označenie ulíc už máme objednané, teraz sa musíme dohodnúť kde sa to umiestni, 

lebo niekde ešte nemajú oplotenie, aby sme to mohli namontovať tam.  
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Stanislav Kurek sa spýtal, že aké je telefónne číslo na zubárku, lebo ľudia sa tam nevedia 

dovolať.  

Starostka: už je to vyriešené, do dvoch dní to bude opäť fungovať. Momentálne je zverejnené 

dočasné telefónne číslo sestričky zubárky.  

 

Stanislav Kurek: sťažovali sa občania, že sú vysoké poplatky na multifunkčnom ihrisku  

v parku. Mali by sme navrhnúť zníženie cien a viac to sprístupniť občanom. 

Starostka: môžeme sa tomu venovať, schvaľovali ste to tu na zastupiteľstve.  

 

Stanislav Kurek upozornil na reflektor na kostol Ivanka – od hlavnej cesty nesvieti. A v luku 

nesvieti vôbec. 

 

Ing. Zaťko sa spýtal, ako je to s obsadením lekárne na novom zdravotnom stredisku. Či by bola 

možnosť výdajne liekov.  

Na VUC to preverila Mgr. Horníková a mohla by byť výdajňa, ale len za tých podmienok keď 

v obci lekáreň. Vysvetľovali sme to aj na posedení so seniormi, celú históriu som im vysvetlila. 

Dostali sme peniaze na rekonštrukciu zdravotného strediska s tým, že tam bude 5 ambulancií, 

takže priestor sa zužoval. Vzhľadom k tomu, že v obci už lekáreň je, tak nám výdajňu dovoliť 

nechcú. Seniori z horného konca sa sťažujú, že je všetko len dole, už si zvykli na lekáreň pri 

Jednote. Pri poslednom rozhovore so spol .Lyra sa dohodli so sieťou potravín, ktorým by svoj 

priestor prenajali a samozrejme počítajú s tým, že 110 m2 nechajú pre lekáreň. Nechajú si tam 

malinkú predajničku pre seba.  

 

Starostka Vysvetľovala to aj na stretnutí seniorov. 

Peniaze na rozšírenie zdravotnej starostlivosti.  

Výdajňu nám povoliť nechcú, lebo tu už máme lekáreň.  

 

Ing. Čičová: nechápem ako to je, keď sme to na začiatku. Ak chce niekto vakcínu proti chrípke, 

musí to predpísať, potom ísť do lekárne objednať a na druhý deň to zobrať a ísť dole do 

zdravotného strediska si to dať pichnúť.  

Starostka: každý sa sťažuje na obvodných lekárov, ale ak je obdobie očkovania proti chrípke, 

tak si môže držať zopár vakcín pre svojich pacientov u seba v chladničke a priebežne dopĺňať 

ďalšie a pacient nemusí nikam chodiť. Takto to robia aj u nášho detského lekára, tam s tým 

nemajú problém, majú chladničku, kde držia vakcíny.   

 

Prebehla diskusia k téme.  

Starostka uviedla, že povolenie na lekáreň vydáva VUC, takže sa spoľahneme sa na Lyru a na 

jej voľné priestory budúci rok.  

Ing. Čičová dúfame, že sa to podarí, budeme v to veriť.  

Ing. Čičová sa spýtala čo bude s tým priestorom, kde bola plánovaná lekáreň.  

Starostka odpovedala, že by tam mohlo byť materské centrum, telocvičňa, alebo znovu klub 

pre seniorov.  

 

Ing. Zaťko upozornil na vyblednuté dopravné značenie na miestnych komunikáciách. Nie je to 

už dobre vidno.  

Starostka, ak by to mohla byť len výmena bez projektu, tak by to nemal byť problém. 

 

Mgr. Černíková sa spýtala na kontajnery na biooodpad a plasty pre školskú jedáleň. 
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Starostka odpovedala, že v pondelok príde pani riaditeľka a s ňou to bude riešené. Peťo Varga 

to objedná, len treba dohodnúť, aké veľkosti sú potrebné a kto to bude kupovať, či obec, alebo 

ZŠ. 

 

Ing. Zaťko uviedol, že väčšina ľudí dáva do bio-odpadu burinu. Bude sa robiť potom ten 

prepočet. 

Starostka určite urobíme prepočet a dúfam, že sa to oplatilo, to takto vyriešiť. 

 

Mgr. Zábojník je tu úvaha okolo bytoviek, ako to bolo myslené, ten materiál. Mala by k tomu 

zasadnúť po 17.10. bytová komisia.  

Starostka odpovedala, že sa treba sa pripraviť na to, že nájomníkom končia zmluvy. Bude ich 

treba znovu preposúdiť.  

Mgr. Zábojník navrhol, aby predložili čestné vyhlásenie, kde prehlásia, že spĺňajú podmienky 

a je tam riziko pre toho kto klamal.  

Starostka oni si na seba povedia, je napríklad 3-izbový byt, kde sú evidovaní viacerí, ale 

v skutočnosti tam býva len jeden človek. Alebo tam je evidovaná nebohá a nie je odhlásená.  

Tiež písala pani Opoldová, ktorá sa sťažovala na upratovanie, že platia 6 € za upratovanie 

a teraz za pol roka chceli 4 € na čistiace prostriedky. K tomuto si zvolali aj bytovú schôdzu, kde 

sme boli prizvaní, blok majú zverejnený na nástenky, ale aj tak sú pochybnosti, že či to treba 

a kde to je. No toto nie je problém obce, kde sa nevedia oni dohodnúť, my toto riešiť nemôžeme. 

Starostka navrhla, že možno by bolo treba urobiť nové VZN.  

 

Mgr. Zábojník Tiež treba ďalej riešiť psov v obecných bytoch. Pán Žitný by chceli riešiť ten 

plot od bytoviek.  

Starostka odpovedala, že rovnako aj pán Motúz. Chceme to teraz riešiť do zimy, rozprávali sme 

sa o tom pri schôdzi nájomníkov. Oslovíme našu domácu firmu, ktorá by to odstránila a ak by 

boli v Ekofence ústretoví, kúpili by sme ho tam a urobili nový, potom ak budú chcieť, môžu si 

tam dať tkaninu. 

Sú tam aj iné žiadosti, napríklad z bezbariérového bytu chcú prerobiť kúpeľňu, ale to my hradiť 

nemôžeme, poradili sme im, že si to môžu žiadať z Úradu práce.  

Prebehla diskusia k téme. Malo by sa pripraviť nové VZN, aby sa na to stihli všetci pripraviť. 

 

Mgr. Zábojník predložil žiadosť holubárov o odkúpení pozemok pod stavbou ich klubovne, tak 

ako to navrhli na stretnutí so starostkou. Potom by ho po 10 rokoch, keď zaniknú darovali obci. 

Mali na to doklady, že zaplatili 10tis. starostovi Guzmickému za tento pozemok, tak by to chceli 

dotiahnuť. Lebo svokor to už nestihol.  

Starostka odpovedala, že to nebude problém. Len nech si to pripravia a dohodneme sa, už sme 

o tom hovorili s pánom Dubaiom. Pán König nech napíše žiadosť a vyriešime to.  

 

Ing. Čičová sa spýtala na tie betóny za KD, čo zostali po odstránení kontajnerov.  

Starostka odpovedala, že sa ten menší betón odstráni. Ten druhý sme tam chceli nechať. 

Stanislav Kurek povedal, že tam je to spádované a keď tam betón zostane, tak tam bude stáť 

voda.  

 

Ing. Čičová sa spýtala, kedy bude najbližšie OZ, lebo 8.12. je to už neskoro na riešenie rozpočtu. 

Starostka požiadala prítomných, aby zasadnutie bolo skôr. Treba pripravovať rozpočet, môžete 

poslať pripomienky k rozpočtu. Požiadala Ing. Zaťka kedy by mu to vyhovovalo. 

 

Ing. Čičová sa spýtala či prišiel už rozpočet na opravu Krakovskej ulice. 

Starostka odpovedala, že už prišiel a je to cca 60 tis. s DPH. 
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Ing. Čičová  sa spýtala, či nevieme čo je s mladou Lakatošovou, ktorá k nim chodí do 1. triedy. 

Lebo každý deň ju mama vodila do školy, ale teraz už nechodí dlho.  

Mgr. Pňačeková odpovedala, že sa to pokúsime zistiť a preveriť čo je s ňou. 

 

7) Záver  

 

Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila 24. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:35 hod 

 
 

  

 

V Ivanke pri Nitre, 08.10.2021  

Ing. Jana Maršálková 

    starostka obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Stanislav Zábojník ...................................... 

 

Mgr. Viera Kubisová  ...................................... 

 


