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Zápisnica  

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 22. novembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

___________________________________________________________________________ 

1) Otvorenie a schválenie programu rokovania 

 

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

privítala prítomných poslancov. Prítomní boli 8 poslanci obecného zastupiteľstva z celkového 

počtu 9 poslancov OZ. Ing. Zaťko sa z rokovania OZ ospravedlnil. 

 

Starostka prečítala program zasadnutia: 

1) Otvorenie a schválenie programu rokovania 

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

a určenie zapisovateľa) 

3) Informácie starostky obce 

4) Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom: 

„Modernizácia kultúrneho domu v Ivanke pri Nitre – podpora udržateľnosti  

a odolnosti kultúry“ - zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu 

5) Spoločné využívanie trafostanice na ulici Na Štrkovisko (návrh zmluvy) 

6) Diskusia 

7) Záver                                

 

Starostka sa spýtala, či má niekto pripomienky k programu zasadnutia. Neboli žiadne 

pripomienky k predloženému programu rokovania OZ. 

 

 

Uznesenie č. 104/25/2021 – OZ  
 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 22. novembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje 
program 25. 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. Z rokovania sa ospravedlnili: Ing. Anton Zaťko. 

 

Hlasovanie: 
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Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena 

Černíková, Mgr. Viera Kubisová 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

  

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

a určenie zapisovateľa) 

Starostka navrhla do návrhovej komisie: Mgr. Vieru Kubisovú, Mgr. Martu Horníkovú 

Za overovateľov zápisnice určila: Stanislava Kureka, Ing. Alenu Čičovú  

Za zapisovateľku určila: Mgr. Martinu Pňačekovú 

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 105/25/2021 – OZ  
 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 22. novembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje: 
- návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Marta Horníková 

- overovateľov zápisnice v zložení: Stanislav Kurek, Ing. Alena Čičová 

 

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

Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena 

Černíková, Mgr. Viera Kubisová 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

  

 

3) Informácie starostky obce:  

 

Z oblasti kultúry: v mesiaci október sme nemohli sme urobiť stretnutie v KD k mesiacu úcty 

k starším, tak sme seniorom osobne doručili darčeky, jubilantom sme priniesli pamätné listy 

a kvety. Seniori poďakovali, potešili sa. Pri roznášaní darčekov nám pomohli poslankyne 

Kubisová, Čičová, Černíková. 

30.9. 2021 sme podnikli výlet do Maďarska s našimi seniormi – bola to vydarená akcia, urobili 

nám tam bohatý kultúrny program. Ďalší výlet by sme radi urobili v marci, lebo sme všetko 

nestihli.  

Najbližšou akciou bude Mikuláš, ktorý príde 3.12., opäť príde pán Hayden s mikulášskymi 

saňami. Bude to prebiehať ako minulý rok na uliciach vonku. Teraz budeme chystať balíčky 

pre detičky a budeme ich podávať deťom v rukaviciach a respirátoroch. Deti sa na to tešia.  
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Zvažujeme ešte Santabus, ktorý by prešiel obcou, ale záleží koľko za to budú chcieť a na 

aktuálne platných opatreniach. 

 
Ďalšou akciou bola športová akcia Šport spája Ivanku – pomohla nám s realizáciou Základná 

škola – deti si zašportovali a fotografie ste videli na internete. Bola to akcia financovaná 

z projektu z NSK, kde sme im zakúpili športové pomôcky.  

 

Rodine Antalíkovej zhorel pred 2 týždňami časť domu – prišli k nám požiadať o dočasné 

ubytovanie. Obec nemá k dispozícii voľný byt. S jej súhlasom sme zverejnili ich účet na zbierku 

na pomoc.  

Písali sme projekt na Charitu v Nitre, kde sme požiadali o materiálnu pomoc a tí im poskytli 

detské bicykle a rýchlovarnú kanvicu, pôvodné nové bicykle im pri požiari zhoreli.  

Dnes sme im zháňali opäť ubytovanie – u p. Horvátha a jeho ubytovni, ten im poskytne 1 izbový 

byt a je ochotný im nezištne pomôcť dokedy si svoje bývanie neopravia. 

Taktiež je tu otázka na poslancov, či im navrhnete finančnú pomoc pre túto rodinu.  

 

Zasadala bytová komisia dňa 11.11.2021 a rozoberala sa problematika bytovkárov, keďže im 

končia nájomné zmluvy, bude znovu prepočítané príjmy. Majú si vyrovnať záväzky voči obci. 

Majú si aktualizovať reálne bývajúcich nájomcov, aby sa nestalo, že tam je nahlásených 2 ľudí 

a bývajú tam 5 ľudia a ich príjem nepredkladajú. Od obce dostali oznam o opätovnom 

prideľovaní bytov, sťažovali sa, že či ich chceme vyhodiť. My sme vysvetlili len, že toto sa robí 

každé 3 roky, musia sa preveriť ich príjmy, či spĺňajú zákonnú povinnosť. 

Poslanec Zábojník doplnil, že si to vysvetlili. Dal návrh doplniť VZN – dodatok k výmene 

bytov.  

Starostka sa spýtala či treba pripraviť dodatok k VZN na zníženie dane za psa v obecných 

bytoch.  

Prebehla diskusia k téme. Poslanci sa vyjadrili, že nie je to potrebné meniť.  

 

Plot pri zelenej bytovke pri pánovi Motúzovi – pán Billa by to celé vybagroval celý orgován aj 

s koreňmi, je možné, že sa poškodia tuje p. Motúza. Pán Motúz s tým nemá problém. Je tu 

ponuka na oplotenie vo výške cca 550,-€, samozrejme ešte výkopové práce a práce za osadenie 

a montáž plotu.  

Čo sa týka zástaviek, asi by sme urobili v obci len také, na zadných stojanoch so strieškou 

a mohli by sme to umiestniť pri chodník, bez bočných zábran.  

Parkovisko na futbalovom ihrisku – a nový základ na zastávku pri ZŠ – prišla vysoká cenová 

ponuka, tak to tiež odložíme.  

Prebehla diskusia k téme. 

Dopravné zrkadlo a prechod pre chodcov sa tiež rieši, opätovne sme komunikovali s Lemusom, 

tí nemajú projektanta, ale urobili by to. 

 

Pri bytových domoch sa pripraví zámer odpredaja pozemku na Krakovskej ulici – nech si to 

uzatvoríme podľa osobitného zreteľa.  

 

Uskutočnilo sa stretnutie občanov Urbárskej ulice. Do 31.10 mali predložiť svoje návrhy.  

Môžeme to odpredať za cenu ornej pôdy. Väčšina chce prenájom, alebo to darovať obci. 

Prebehla diskusia k téme.  

 

Pán Varga a pán Ružička boli vyškolení na odchyt psov. Musíme zakúpiť voliéru a odchytovú 

tyč. Odchytili už jedného psíka, našli sme aj 18 dní hľadaného psíka Henda. V luku majú 

rómovia znovu psov a to im už 7 zobrali.  
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Ing. Čičová sa spýtala, či sa bude účtovať aj poplatok za odchyt a za starostlivosť o zvieratká.  

Je to opakovaný problém so psami a zvieratami u rómskej menšiny. 

 

Na zdravotnom stredisku sme mali sme školenie na rezervačný systém spolu s lekármi. 

 

Pred zdravotným strediskom sme upravili okolie – vďaka projektu Nadácie SPP Municipality. 

  

Prebehol zber veľkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Teraz tam 

boli už len 2 kontajnery komunálneho odpadu, v minulosti bývalo aj 12 kontajnerov. Všetko sa 

pekne vytriedilo, vlastne by sme už takýto zber ani nemuseli robiť keďže máme zberový dvor.   

 

Minulý týždeň bolo stretnutie ponitrianskeho združenia obcí ohľadne váženia odpadu.  

K 1.3.2022 budú nádoby na komunálny odpad  začipované, budeme mať prehľad kto koľko 

odpadu tvorí. Obec sa bude vedieť za 20,-€ mesačne cez softwaire pozrieť, kto koľko odpadu 

tvorí. Sme vďační občanom že miera separácie je veľmi dobrá. Problém bude so zvyšovaním 

poplatkov za skládkovanie v budúcnosti. Bude to o 1,5 x drahšie. Budeme teraz hľadať cestu 

ako odmeňovať a motivovať občanov mať čo najmenej odpadu a čo najviac separovať. 

 

Budeme posielať materiály do sekcie k najbližšiemu zasadnutiu OZ, bude to rokovací poriadok 

a odmeňovanie poslancov, ktorý nám vypracoval Mgr. Briestenský, nakoľko sme mali 

v súčasnom nedostatky. 

  

Čistenie terénu v obci – boli naši ôsmaci zo ZŠ, kde pozbierali 14 vriec odpadu. Pôjdeme im 

osobne poďakovať a prinesieme im nejakú odmenu. Veľmi nás to potešilo, že takéto niečo 

robili práve deti. Občania by sa mali uvedomiť, a nezahadzovať odpad okolo seba. Poďakovala 

aj pani učiteľkám, ktoré ich k tomu priviedli, dostanú za to lavičky z plastu.  

 

Budú sa zvyšovať poplatky za elektrickú energiu, my sme to doteraz mali za dobrú cenu, ale 

teraz sa bude súťažiť na jar na ďalšie dvojročné obdobie. Rovnako aj dodávky plynu sa budú 

súťažiť.  

 

4) Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  na projekt 

s názvom: „Modernizácia kultúrneho domu v Ivanke pri Nitre – podpora 

udržateľnosti a odolnosti kultúry“ – zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu.  

 

Postrehli istotne viacerí túto výzvu, kde by mali byť podporené obce, ktoré podajú žiadosť 

o NFP. Poďakovala poslancovi Stanislavovi Kurekovi za to, že pripravil rozpočet na 

rekonštrukciu KD. Mali sme aj rozhovor s pracovníkmi z Ministerstva kultúry. Budú to 

posudzovať podľa štatistického výkazu z roku 2019 a to sme tam nemali čo vykázať, keďže sa 

u nás nedajú hrať divadlá, nemáme na to vybavenie ani na workshopy, absentuje tu osvetlenie, 

ozvučenie. Všetko robíme na kolene a musíme si osvetlenie a ozvučenie zabezpečiť 

individuálne. Nevieme sa porovnať s obcami ako Východná, ani s krajskými osvetovými 

strediskami, či mestami. Boli sme rozhodnutí, že do toho ani nepôjdeme. Spolupracovali sme 

aj s Vierkou Dubačovou. Potom sme urobili takú jemnejšiu verziu projektu.  

Stanko Kurek vysvetlil rozpočet projektu: videotechnika – ako kongresové centrum. Osvetlenie 

pódia, zvukový systém. Cena vyšla cca 75.000,- € a 5% je 3.912,84 €. Pri tomto by sa mali dať 

robiť základné veci. Mala by byť nová opona, čo sa týka ťahiel, tak to sa ani neriešilo, lebo by 

to bola obrovská suma. V pôvodnej verzii to bolo 154.000,-€, tak sme to skresali.  

Aj obec Mojmírovce si podávala tento projekt.  
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Starostka doplnila, že aj Vierka Dubačová by chcela obnoviť ochotnícke divadlo v Ivanke. Bolo 

by to skvelé.  

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

 

Uznesenie č. 106/25/2021 – OZ  
 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 22. novembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje: 

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

„Modernizácia kultúrneho domu v Ivanke pri Nitre – podpora udržateľnosti a odolnosti kultúry“ 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia kultúrneho domu v Ivanke 

pri Nitre – podpora udržateľnosti a odolnosti kultúry“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-

PO7-SC77-2021-75 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu 

udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

- 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. 3.912,84 EUR;  

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena 

Černíková, Mgr. Viera Kubisová 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

5) Spoločné využívanie trafostanice na ulici Na Štrkovisko – návrh zmluvy 

Prišla nám požiadavka na dočasné napojenie sa na trafostanicu na ulici Na Štrkovisko. Už si 

budujú vlastnú trafostanicu, ale dovtedy sa nemajú kde napojiť dva jestvujúce domy. Ide teda 

o spoločné užívanie trafostanice. Poslali sme návrh zmluvy, tak ako majú zmluvu s PD Ivanka 

pri Nitre. Namontuje sa tam podružný merač a budeme im to refakturovať. Bude to dohoda 

o spoločnom užívaní. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  
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Uznesenie č. 107/25/2021 – OZ  
 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 22. novembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo  

návrh dohody o spoločnom užívaní elektrickej prípojky na ul. Na Štrkovisko s Alexandrom 

Verešom, IČO: 43868878. 

b) schvaľuje 

Dohodu o spoločnom užívaní elektrickej prípojky na ul. Na Štrkovisko s Alexandrom 

Verešom, IČO: 43868878. 

Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena 

Černíková, Mgr. Viera Kubisová 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

6) Diskusia 

Starostka predniesla svoj návrh na pridelenie finančnej výpomoci pre rodinu Antalíkovú, ktorej 

zhorela časť domu a je momentálne neobývateľný. 

Prebehla diskusia k téme.  

Mgr. Zábojník navrhol sumu 2.000,-€, Ing. Zelenaj navrhol 2.500,-€, keďže tam pán Antalík 

prišiel o nástroje na živobytie. Ani dom nemali poistený.  

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:  

 

 

Uznesenie č. 108/25/2021 – OZ  
 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 22. novembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo  

návrh finančnej výpomoci pre rodinu Antalíkovú v dôsledku živelnej udalosti-požiaru. 

 

b) schvaľuje 

finančnú výpomoc vo výše 2.500€ pre rodinu Antalíkovú v dôsledku živelnej udalosti-požiaru.  
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Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena 

Černíková, Mgr. Viera Kubisová 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

Mgr. Zábojník sa spýtal na odpredaj pozemku pod budovou holubárskeho zväzu na Gergeľovej 

ulici. 

Starostka oboznámila poslancov so žiadosťou Slovenského zväzu chovateľov. O tomto 

probléme vieme veľmi dlho, ešte nebohí Juraj Kurek to riešil, ale nestihol doriešiť. 

Ing. Zelenaj uviedol, že vedia fungovať aj bez pozemku pod stavbou, obec na nich nekladie 

žiadne nároky. Takto to chodí v podobných spolkoch, keď sa môže stať, že to časom za draho 

predajú a nebudeme mať nič čo teraz sľubujú. Veľmi často sa stávajú takéto prípady.  

  

Prebehla diskusia k téme. Možné je prenajať pozemok pod stavbou. Stavba nie je ani nikde 

zapísaná, bude to problém zlegalizovať. Chcú odkúpiť pozemok pod stavbou.  

 

Ing. Čičová odišla z rokovania z OZ: 17:56 hod.  

 

Kurek upozornil na problém pri Jednote – je tam to veľmi nebezpečné, nesvietia tam svetlá. 

Treba osloviť Jednotu.  

Starostka uviedla, že máme večný problém s osvetlením v obci. Máme množstvo starých stĺpov, 

káble sú ťahané kade tade, žiadame rozpočet na odstránenie stĺpov. Na ulici Pri Parku svietia 

len 2 lampy, vedenie stále skratuje ak zapojíme celú ulicu, tak nebude svietiť svetlo v celej 

dolnej Ivanke. Chyba bola, že obec v minulosti odkúpila stĺpy za 1,-€. Budeme mať rozpočet 

na odpílenie stĺpov a potom by sa to už mohlo riešiť komplexnejšie. Preveríme možnosti aj 

u pána Jankoviča, ktorý nám opravuje verejné osvetlenie. 

Ing. Zelenaj doplnil, že s predchádzajúcim riaditeľom elektrární sa nedalo dohodnúť, aby sme 

mohli mať verejné osvetlenie na ich stĺpoch. Je to aj ohrozujúce, lebo môžu tie stĺpy padnúť 

a spôsobiť škody. Pri jednote by sa mohol umiestniť aj reflektor od archívu a ten by sa mohol 

nasmerovať k Jednote.  

Vierka Kubisová žiadala, aby sa nanovo napísala  žiadosť na ŽSR a požiadalo sa o umiestnenie 

verejného osvetlenia na Ulici na Stanicu.  

Prebehla diskusia k téme. Je to pozemok Slovenskej republiky, takže železnice by mohli súhlasiť 

rozkopať za posledným panelom. Inak by sa museli rozkopať záhrady a to nikto nedovolí.  

 

Starostka informovala, že v obci máme vymenené dopravné značenie, ktoré bolo vyblednuté, 

alebo inak poškodené.  

 

Mgr. Černíková predniesla žiadosť na obnovu multifunkčného ihriska v Základnej škole. 

Žiadali sme 5000,- €. Projekty na to nie sú. Zvyšné peniaze by si na to škola doložila.  

Starostka odpovedala, že to rieši už s pani riaditeľkou. Škola má problém hlavne s havarijným 

stavom kotolní. Má tri kotolne. Vedeli by sme využiť rezervný fond na havarijné stavy kotolní 

v ZŠ. Možno by sme tak vedeli uvoľniť 15,000 €. Potrebujeme 30.000,-€. 

Neviem či možno nazvať multifunkčné ihrisko ako havarijný stav, ale určite sa tomu budeme 

venovať. 



 

8 

Taktiež budú takéto prostriedky použité na opravu Krakovskej ulice. Alebo na to môžeme 

použiť aj fond obnovy obce. Uvidíme ako to bude v decembri, ako budeme s príjmami 

z podielových daní. Z prípadného prebytku tohtoročného by sme vedeli vyčleniť aj na 

multifunkčné ihrisko. Pani riaditeľka požiadala aj o dotáciu z Okresného úradu, do 8.12. by už 

mali v škole vedieť, či im tú dotáciu na havarijný stav poskytnú z Okresného úradu, alebo 

budeme na to vyčleňovať prostriedky my. Z fondu rozvoja obce potrebujeme hlavne 

vyfinancovať opravu ulíc Krakovská, Vinohradská a Na Stanicu.  

 

7) Diskusia 

 

Starostka poďakovala  prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18:20 hod.  

 

Zapísala Mgr. Martina Pňačeková 

 

 

 

 

Ing. Jana Maršálková 

       starostka obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Stanislav Kurek  ........................................... 

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


