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Zápisnica 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 08. decembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

___________________________________________________________________________ 

1) Otvorenie a schválenie programu rokovania 

 

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

privítala prítomných poslancov. Prítomní boli všetci 9 poslanci obecného zastupiteľstva.  

 

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) Správy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce a Návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2022 

5) Návrh na prijatie rozpočtových opatrení k rozpočtu na rok 2021 

6) Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2022 

- stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2022 

- stanovisko finančnej komisie k návrhu finančného rozpočtu na roky 2022,2023,2024 

- návrh na poskytnutie dotácií pre organizácie pôsobiace v obci Ivanka pri Nitre  

- návrh finančného rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na roky 2022, 2023, 2024  

7) Návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi obce 

8) Návrh na opätovné pridelenie nájomného bytu v bytovom dome na Beňadikovej 1 

9) Rôzne  

a) Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 

b) Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

c) Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

d) Návrh na vyradenie projektových dokumentácií a štúdií spred roka 2011 

z majetku obce 

10) Diskusia 

11) Záver                             

 
Starostka sa spýtala, či má niekto pripomienky k programu zasadnutia. Ing. Zaťko požiadal, 

aby sa pridal bod úpravu platu starostky obce. Lebo sme sa na finančnej komisii rozprávali aby 

sa  k tomu koncom roka vrátilo a opäť prerokovalo.  

Starostka navrhla, že s tým nemá problém a môžeme to zaradiť do rokovania a pridať do bodu 

Rôzne. 

 
Uznesenie č. 109/26/2021 – OZ  

 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  
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dňa 08. decembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

- schvaľuje 
program 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva bez pripomienok. 

 

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

obecného zastupiteľstva uznášania schopné.  

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Ing. Anton Zaťko, 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: Ing. Alenu Čičovú, Mgr. Martu Horníkovú 

Za overovateľov zápisnice určila: Mgr. Vieru Kubisovú, Mgr. Alenu Černíkovú  

Za zapisovateľku určila: Mgr. Martinu Pňačekovú 

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 110/26/2021 – OZ  
 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 08. decembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje: 
- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Alena Čičová, Mgr. Marta Horníková 

- overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena Černíková 

 

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

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, 

Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová 

Proti: nikto 
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Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

3) Informácie starostky obce 

Starostka informovala prítomných o:  

kultúrnych akciách:  

- milá akcia Mikuláša 3.12.2021, ktorý prešiel obcou a my z obecného úradu sme deťom 

rozdávali balíčky. Snažili sme sa dodržať všetky pandemické opatrenia. Zvládli sme to za jeden 

a pol hodinu prejsť celú obec. Veľa obcí to vzdalo a zrušilo takýto program. Sme radi, že u nás 

sa to podarilo.  

 

- Mikuláš sa konal aj v MŠ, deti nacvičili mikulášsky program je zverejnený na FB škôlky. 

 

- počas 2 týždňov prebiehalo u nás Uvítanie detí narodených v roku 2020. Pozývali sme si 

rodičov s deťmi priebežne. Realizovali sme to s pomocou NSK, ktorý nám na to poskytol 

dotáciu. Deti a rodičia sa tešili, dostali hračky, knihu a pamätný list.  

 

- ďalším je projekt „Predkovia a osobnosti“ z VUC v rámci cestovného ruchu, kde sme dali 

urobiť mapu obce, ktorú dáme do školy a návštevníkom a novým občanom. 

 

- projekte Zdravotného strediska, ktorý máme predĺžený do roku 4/2022. Stále prebieha 

kontrola verejného obstarávania. Na Ministerstve zdravotníctva pracujú teraz v inom režime, 

tak nám predĺžili termín ukončenia. 

 

- projekte na rozšírenie kapacít MŠ, kde stále nemáme informáciu ako sme dopadli, stále sa 

posudzujú projekty, pravdepodobne budeme vedieť viac až budúci rok. 

 

- odoslaní projektu na moderizáciu KD na ministerstvo kultúry, tu výsledok tiež budeme vedieť 

až budúci rok.  

 

- správe nezávislého audítora, ktorú nám poslali mailom, keďže sú v karanténe. Je tam 

samozrejme kladný výrok k účtovnej závierke.  

 

- ďalšom dotaze pána Zelenaja z Urbárskej ulice. Budeme ho ďalej informovať, keď budeme 

mať spracovanú právnu analýzu. Potom sa dohodneme na ďalšom postupe o čom budem 

v prvom rade Vás informovať. 

 

- tom, že do konca roka nebudeme môcť organizovať žiadnu kultúrnu akciu. Je na zváženie, či 

budeme robiť aspoň silvestrovský ohňostroj, kde by len hasiči prišli odpáliť ohňostroj, nebolo 

by tu žiadne občerstvenie.  

 

- inventarizácii. Do inventarizačnej komisie navrhla Mgr. Černíkovú. Je to kompletná 

inventarizácia.  

 

- prehľade výdavkov na vývoz odpadu. Všetko je uvedené v pracovnej sekcii (komunálny aj 

bio v rámci drvenia). Ľudia sa snažia triediť bioodpad. Viac ľudí si kupuje hnedé nádoby na 

bio-odpad.  

 

- prehľade poplatku za rozvoj – máme už všetko uhradené okrem jednej platby. Pôjde to na 

samostatný účet, 29.005,-€ je už zaplatené. Použité to bude na rozvoj obce, komunikácie, 

zdravotníctvo, zeleň a pod.  
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4) Správy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce a Návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2022 

 

Hlavný kontrolór je ospravedlnený, nakoľko mal úraz a nemôže chodiť.  

Starostka sa spýtala na pripomienky poslancov. Ak by sa chcel niekto spýtať na nejakú 

nejasnosť, môžeme kontrolórovi zatelefonovať a on to rád vysvetlí.  

 

Ing. Čičová sa spýtala, či kontrolór odporúča prepracovať VZN k bytoch a či sa na tom pracuje.  

Starostka odpovedala, že na tom bude participovať bytová komisia, do januárového OZ by sme 

pripravili návrh novej VZN, lebo to nemôžeme robiť dodatkom. Môžeme sa inšpirovať obcou 

Zbehy. Stretneme sa k tomu a niečo vytvoríme. 

 

Ďalšie pripomienky k správam z kontrol ani k návrhu plánu kontrolnej činnosti neboli.  

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 111/26/2021 – OZ  
 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 08. decembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) prerokovalo  

- správy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce č. 2, 4, 5, 6. 

- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2022 

b) schvaľuje 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2022. 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, 

Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
5) Návrh rozpočtových opatrení k rozpočtu na rok 2021 

 
Starostka informovala poslancov o pripravených rozpočtových opatreniach, boli o nich 

informovaní už na predchádzajúcom stretnutí. Ide najmä o dofinancovanie prác naviac na 

zdravotnom stredisku, ktoré sme nemali v projekte a pri kolaudácii nám dali do zápisu 

odstránenie nedostatkov.  

Spýtala sa na pripomienky poslancov.  

Nikto nemal pripomienky k návrhu.  
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Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 112/26/2021 – OZ  
 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 08. decembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo  

- návrh rozpočtových opatrení k rozpočtu na rok 2021 

b) schvaľuje 
- zapojenie finančných prostriedkov z Fondu obnovy obce vo výške 11.369,60 € do príjmovej 

časti rozpočtu (finančné operácie) pre úhradu kapitálových výdavkov v programe 

Zdravotníctvo (na položku 710 – suma 7.869,60 €) a na úhradu bežných výdavkov v programe 

Rozvoj obce (na položku 630 – suma 3.500,- €). 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, 

Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

6) Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2022 

- stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2022 

- stanovisko finančnej komisie k návrhu finančného rozpočtu na roky 

2022,2023,2024 

- návrh na poskytnutie dotácií pre organizácie pôsobiace v obci Ivanka pri Nitre  

- návrh finančného rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na roky 2022, 2023, 2024  

 

Starostka vysvetlila, že poslanci mali k dispozícii návrh rozpočtu, ten je aj zverejnený na 

webovej stránke a úradnej tabuli. Je tu aj  stanovisko finančnej komisie a hlavného kontrolóra. 

Nedávali sme do rozpočtu projekt MŠ. Lebo kým to schvália a prejdú kontroly VO, a príde 

k prvej platbe bude rok 2023. Verím, že aj podielové dane budú trošku vyššie ako sme počítali. 

Máme prehľad podielových daní zverejnených na webovom sídle.  

 

Starostka doplnila, že nám zostáva nám rozdelenie dotácií pre spoločenské organizácie.  

Starostka predniesla návrh finančnej komisie pre rozdelenie dotácií pre spoločenské 

organizácie.  

p.č. Žiadateľ o dotáciu Žiadosť 

predložená 

dňa 

Požadovaná 

čiastka v 

eurách 

Schválené 

1. Miestny spolok SČK 13.10.2021 150,- 200,- 

2. DHZ Ivanka pri Nitre 7.10.2021 7.000,- 5.000,- 

3. MO MS Ivanka pri Nitre 13.10.2021 500,- 500,- 
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4. OZ pri MŠ Roháčik v Ivanke 

pri Nitre 

7.10.2021 1.500,- 1.000,- 

5. Slovenský zväz záhradkárov 

– ZO odbor Vinohradnícky 

13.10.2021 700,- 500,- 

6. TJ Družstevník Ivanka pri 

Nitre 

20.10.2021 17.000,- 14.000,- 

7. Slovenský zväz chovateľov 13.10.2021 500,- 500,- 

8. ŠK Junior Ivanka pri Nitre 11.10.2021 4.000,- 2.500,- 

9. MO Jednoty dôchodcov 

Ivanka pri Nitre 

14.10.2021 2.500,- 1.300,-  

 SPOLU  33.850,- 25.500,- 

 

Prebehla diskusia k téme rozdelenia jednotlivých dotácií organizáciám pôsobiacim v obci. 

O slovo požiadal zástupca ŠK Junior, Jakub Blaži, ktorý predstavil ich klub, ktorý sa venuje 

športovaniu detí. Budú vytvárať novú kategóriu pre staršie deti. Majú 40 registrovaných detí, 

ktoré k nim pravidelne chodia hrať futbal. 

Prebehla diskusia k téme so záverom, že ak by niektorá z organizácií požadovala mimoriadny 

príspevok na akciu počas roka, nie je problém im to poskytnúť.  

 

Stanislav Kurek sa spýtal kam pôjde prebytok z rozpočtu, keď v návrhu finančnej komisie je 

uvedené na miestnu komunikáciu.  

Ing. Čičová odpovedala, že tým boli myslené všetky komunikácie v zlom stave. 

Ing. Zaťko odpovedal, že na finančnej komisii sme mali pôvodný návrh rozpočtu a ten bol 

prebytkový, ale teraz je už vyrovnaný.  

Starostka uviedla, že sa snažíme dorobiť čo sa dá, teraz sa nám podarila tá výmena dopravných 

značiek, chceli by sme aj to dopravné zrkadlo pri park o ktorom dlho hovoríme.  

Chceli by sme urobiť prechod pre chodcov pri Campri. Ing. Čičová navrhla prechod pre 

chodcov pri kultúrnom dome.  

Ing. Zelenaj odpovedal, že je to cesta prvej triedy a musí to prepočítať dopravný inžinier 

a urobiť riadny projekt. Pri kultúrnom dome môže byť problémom zákruta, lebo za ňou by 

bezprostredne nemal byť priechod. 

Poslankyňa Balážová doplnila, že Ivanka je celkovo nebezpečná pre chodcov, je problém prejsť 

aj pri Konečnej. 

Prebehla diskusia k téme.  

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 113/26/2021 – OZ  
 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 08. decembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

 

a) berie na vedomie 
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 stanovisko hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre k návrhu rozpočtu na roky 2022-

2024, 

 stanovisko Finančnej komisie k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024. 

 

b) schvaľuje: 

 rozpočet obce Ivanka pri Nitre na rok 2022 vrátane programového rozpočtu na 

rok 2022 ako vyrovnaný. 

Rozpočet na rok 2022 

Bežný rozpočet 

Bežné príjmy vrátane RO  1 951 437,00 € 

 

Bežné výdavky  (obec)              1 207 143,00 € 

Bežné výdavky ZŠ       492 100,00 € 

Bežné výdavky škol. klub       53 150,00 €   

Bežné výdavky škol. jedáleň       91 080,00 € 

Bežné výdavky vrátane RO             1 843 473,00€ 

 

Prebytok bežného rozpočtu     107 964,00 € 

 

Kapitálový rozpočet 

Kapitálové príjmy     0,00 € 

Kapitálové výdavky       45 268,00 € 

Schodok kapitálového rozpočtu -   45 268,00 € 

 

Finančné operácie 

Finančné operácie – príjmy       0,00 € 

Finančné operácie – výdavky       62 696,00 € 

Schodok finančných operácií    - 62 696,00 € 

 

c) berie na vedomie 

Viacročný rozpočet na roky 2023-2024 vrátane programového rozpočtu obce.  

d) Schvaľuje 

Dotácie pre miestne organizácie pôsobiace v obci: 

p.č. Žiadateľ o dotáciu Žiadosť 

predložená 

dňa 

Požadovaná 

čiastka v 

eurách 

Schválené 

1. Miestny spolok SČK 13.10.2021 150,- 200,- 

2. DHZ Ivanka pri Nitre 7.10.2021 7.000,- 5.000,- 

3. MO MS Ivanka pri Nitre 13.10.2021 500,- 500,- 

4. OZ pri MŠ Roháčik v Ivanke 

pri Nitre 

7.10.2021 1.500,- 1.000,- 
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5. Slovenský zväz záhradkárov 

– ZO odbor Vinohradnícky 

13.10.2021 700,- 500,- 

6. TJ Družstevník Ivanka pri 

Nitre 

20.10.2021 17.000,- 14.000,- 

7. Slovenský zväz chovateľov 13.10.2021 500,- 500,- 

8. ŠK Junior Ivanka pri Nitre 11.10.2021 4.000,- 2.500,- 

9. MO Jednoty dôchodcov 

Ivanka pri Nitre 

14.10.2021 2.500,- 1.300,-  

 SPOLU  33.850,- 25.500,- 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, 

Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

7) Návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi obce:  

Ing. Anton Zelenaj, PhD navrhol odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 400,-€, tak ako 

bola aj minulý rok. Táto suma nepresahuje maximálnu výšku odmeny podľa ustanovenia § 18c, 

ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ak by 

mal niekto pripomienky, môže navrhnúť inú sumu.  

Nikto z poslancov nemal žiadnu pripomienku. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 114/26/2021 – OZ  
 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 08. decembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) prerokovalo 

návrh na koncoročnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ivanka pri Nitre za rok 2021 

b) schvaľuje  

koncoročnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ivanka pri Nitre za rok 2021 vo výške  

400,-€, ktorá nepresahuje maximálnu výšku odmeny podľa ustanovenia § 18c, ods. 5 

zákona č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Hlasovanie: 
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Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, 

Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

8) Návrh na opätovné pridelenie nájomného bytu v bytovom dome na 

Beňadikovej 1 

Máme tu žiadosť o opätovné pridelenie nájomného bytu č. 16, uplynulo im obdobie 3 rokov od 

pridelenia bytu, všetko riadne predložili, príjmy boli prepočítané.  

Splnili všetky podmienky na opätovné pridelenie nájomného bytu. Obdobie im nevieme tak 

upraviť, aby končili rovnako ako ostatní nájomníci, tak o nich musíme hlasovať zvlášť.  

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 115/26/2021 – OZ  
 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 08. decembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) prerokovalo 

návrh na pridelenie nájomného bytu č. 16 v bytovom dome na Beňadikovej 1 v Ivanke 

pri Nitre 

b) schvaľuje  

pridelenie nájomného bytu č. 16 v bytovom dome na Beňadikovej ulici č. 1 v Ivanke 

pri Nitre pánovi Tiborovi Horváthovi a Mgr. Lucii Vejčíkovej na obdobie  

od 01.02.2022 do 31.01.2025. 
 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, 

Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

9) Rôzne  

a) Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 

b) Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

c) Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

d) Návrh na vyradenie projektových dokumentácií a štúdií spred roka 

2011 z majetku obce 

 

Mali sme opakované sedenia s Mgr. Briestenským. Upozornil nás na náš poriadok 

odmeňovania, kde nemôže byť mesačná platba fixná a bolo tam aj veľa starých vecí. Preto sme 

upravili návrh za účasť a samozrejme môže byť pridelená aj odmena. 
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Zmena bude od 1.1.2021 aj s rokovacím poriadkom aj s poriadkom odmeňovania. Upravili 

sme návrh písania zápisnice z troch do siedmych dní. 

Prebehla diskusia k téme.  

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 116/26/2021 – OZ  
 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 08. decembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) prerokovalo 

návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. 

b) schvaľuje  

 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva s účinnosťou od 1.1.2022. 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, 

Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
Starostka zopakovala, že na záver roka môže starostka navrhnúť odmenu poslancom. Poslanci 

navrhli 150,- € za účasť poslancov na OZ. Tiež navrhli dať preč prezenčnú listinu z bodu 3 

keďže je to návrh starostky a v článku 3 sa odstraňuje posledná veta a článok 4 predkladá 

starostka obce. Zvyšuje sa suma do výšky 500,-€. 

Prebehla diskusia k téme.  

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 117/26/2021 – OZ  
 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 08. decembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) prerokovalo 

návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 

b) schvaľuje  

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva s účinnosťou od 1.1.2022. 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, 

Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová 
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Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

Starostka navrhla termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva, tak ako bolo zvykom zasadať teraz. 

Prebehla diskusia k téme. Poslanci s navrhnutými termínmi súhlasili. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 118/26/2021 – OZ  
 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 08. decembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) prerokovalo 

návrh Harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

b) schvaľuje  

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2022: 

 26. Január (streda) 

 30. Marec (streda) 

 29. Jún (streda) 

 28. September (streda) 

 7. December (streda) 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, 

Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Návrh na vyradenie projektových dokumentácií a štúdií spred roka 2011 z majetku obce. 

Máme v majetku množstvo projektov, ktoré sme ani nevideli, ani neexistujú. Tak by sme ich 

potrebovali vyradiť, aby sme ich stále neevidovali. 

Prebehla diskusia k téme. Poslanci s návrhom na vyradenie súhlasili. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

 

Uznesenie č. 119/26/2021 – OZ  
 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 08. decembra 2021 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 
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Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) prerokovalo 

Návrh na vyradenie projektových dokumentácií a štúdií spred roka 2011 z majetku obce 

vo výške 81.501,16 €. 

b) schvaľuje 

vyradenie projektových dokumentácií a štúdií spred roka 2011 z majetku obce vo výške 

81.501,16 €. 

 

Prehľad vyradených projektových dokumentácií a štúdií:  

 urbanistická štúdia – areál priemyslu     5 921,11 € 

 projekt revitalizácie zóny     28 000,00 € 

 regenerácia sídiel      3 570,00 € 

 historické centrum obce      35 230,52 € 

 historické centrum obce EUFC     8 779,53 € 

Hlasovanie: 

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková, Mgr. 

Stanislav Zábojník, Stanislav Kurek, Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, 

Mgr. Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Úprava platu starostky obce - vrátenie 40% navýšenia na 30% navýšenia podľa návrhu Ing. 

Antona Zaťka.  

Ing. Zelenaj: zdvihli sme to z 30% na 40%, za 3 roky nemala plat upravený. Navrhol, aby sa to 

nemenilo a zostalo to na 40%. Chcel by som aj toto zohľadniť.  

Ing. Čičová: koľko svojho voľného času poskytla pre potreby nás občanov. Starostka 

mnohokrát bola v gumákoch pri prečerpávačke, koľkokrát nechala syna doma sama aby mohla 

byť v práci, koľkokrát ju zobudili kvôli požiaru, či iným veciam. Pred rokom sme sa rozišli 

rozhádaní a bola by som nerada aby to dopadlo takto aj dnes. 

Mgr. Černíková: navrhla, aby sa to nechalo tak, lebo robí veľa pre obec.  

Mgr. Horníková, Mgr. Kubisová: boli tak isto za to, je to obrovský rozdiel medzi bývalým 

vedením. Je tu veľký ohlas aj od obyvateľov.  

Prebehla diskusia k téme. 

Zábojník: uviedol, že najväčším kritikom bol vždy on, navrhol aby zostalo o tých 40%. Je 

ochotný urobiť kompromis a nechať to tak ak to je.  

Balážová: bola som aj kandidátkou na starostku, dostala som aj pripomienky od poslancov. Na 

prvom zastupiteľstve som bola proti zvýšeniu základného platu. Ale teraz sú tu zmeny, nie sú 

tu problémy, takže nemám problém s tými 40 %. Naša obec funguje dobre. Každá kritika by 

nás mala posúvať dopredu.  

Ing. Zaťko: môžeme to aj stiahnuť, bolo to korektné sa o tom teraz baviť, keď na to bola 

požiadavka z finančnej komisie. 

Starostka poďakovala poslancom za ich pochvalné slová, ktoré ju potešili a je rada, že má 

takých poslancov, ktorí ju podporujú.  

Prebehla diskusia k téme. 

Viera Kubisová: dodala, že starostka dostala pochvalu aj od najväčšej sťažovateľky v našej 

obci.  

Starostka uviedla, že dokonca dnes jej bola poďakovať aj sestra tejto sťažovateľky. 
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10) Diskusia: 

Starostka sa spýtala či má ešte niekto príspevok do diskusie.  

 

Starostka: dnes sme dostali list o 15.15 hod. od p. Hlavinu, býva na Dubovej ulici. Chce si 

prenajať priestor na krásnych lúkach. 3x9 m2 na 10 rokov. Chceli by to dotiahnuť aj dizajnovo, 

aby sa to tam hodilo, všetky siete si chcú ťahať z vlastného pozemku. Chceli by to prenajať na 

10 rokov. 

Prebehla diskusia k téme. Treba doplniť ďalšie informácie a budeme sa tomu venovať na 

budúce. 

 

Mgr. Zábojník: sa spýtal na požiadavku Holubárov. Kedy by bolo vhodné uskutočniť stretnutie.  

Mgr. Kubisová: odpovedala, že práve riešila na katastri podobný problém. Sledujú teraz 

ortofotomapy, je to veľmi komplikované.   

Mgr. Zábojník: doplnil, že si pripravia si podklady a chcú o tom ďalej rokovať s obcou.  

 

Ing. Čičová: upozornila, že na rohu Mojmírovskej a Novozámockej je označenie ulíc spadnuté 

na zemi, treba to zobrať a opraviť. 

Ing. Čičová: sa spýtala k dotáciám, či si pán farár si nepožiadal o dotáciu.  

Starostka: odpovedala, že nie. 

Zábojník: pán farár nehovoril, že prečo si nepodal žiadosť. Mal tam teraz biskupa, je na farára 

podaná na biskupstve sťažnosť, teraz sa to rieši. 

 

Starosta: informovala, že spoločnosť Arriva príde s vyúčtovaním a bude to min. 40.000,-€, 

môžeme použiť aspoň 20.000,- z rezervného fondu na ten dlh, teraz počas pandémie to urobiť 

môžeme. Tak isto by sme z toho mohli čerpať na havarijný stav v Základnej škole, kde majú 

kotle v zlom stave. Čakáme stále na odpoveď, či im pomôže okresný úrad, alebo to budeme 

financovať my. 

 

11) Záver 

 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila 26. zasadnutie OZ. Popriala všetkým 

krásne sviatky, pevné zdravie a všetko dobré do nového roka.  

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18:20 hod.  

 

Zapísala Mgr. Martina Pňačeková 

 

 

 

 

Ing. Jana Maršálková 

       starostka obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

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


