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Milí spoluobčania,
už po tretí krát mám možnosť prihovoriť sa Vám v úvode Ivanskych zvestí. Nie je to len možnosť, ale je to pre mňa aj česť, osloviť Vás všetkých občanov. 
Tak,  ako sa hovorí rok s rokom sa stretol a máme tu opäť najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Čo sú vlastne Vianoce? „Niečo výnimočné. Bláznovstvo v 
strede zimy, tajomstvá, objatia a nečakané návštevy. Je to návrat do dôb jaskýň: iba jedlo, oheň a rodina.“ (Pam Brown)

Celý uplynulý rok bol pre mňa „výnimočný“, pretože priniesol napriek 
všetkému aj niečo pozitívne pre našu obec, pre nás všetkých, či mladých, či 
starých. Tešila som sa z každého malého úspechu, z každej maličkosti, čo sa 
nám podarilo pre Vás urobiť. Niekedy to bolo skutočne „bláznovstvo“ 
hlavne pri organizovaní akcií, alebo pri riešení projektov v prospech obce. 
Bohužiaľ nám veľakrát chýbali „objatia a nečakané návštevy“, pretože 
tých spoločných chvíľ s priateľmi a s blízkymi sme všetci trávili o čosi 
menej akoby sme chceli. 

Pocítili sme to určite všetci. Opäť sme museli zabudnúť na tradičné 
spoločenské udalosti na ktoré ste boli po iné roky zvyknutí, na ktoré ste sa 
vždy tešili. Či už to bol tradičný Obecný ples, Maškarný ples, Fašiangová 
zabíjačka, Karneval, stavanie Mája, Majáles, posedenie so seniormi a veľa 
ďalších akcií, pri ktorých sme sa mali možnosť stretnúť.  Toto všetko 
chýbalo nielen Vám, ale aj mne, pretože práve tu sme mali možnosť na 
chvíľu zabudnúť na každodenné povinnosti a starosti. 

S radosťou som uvítala, že nám opatrenia dovolili, aby Vás obec mohla 
potešiť organizáciou aspoň niektorých akcií, aby ste vedeli, že na Vás obec 
myslí, že jej záleží na Vás a že je tu skutočne pre Vás občanov - Ivančanov. 

Nechcem písať o tom ako veľmi nás situácia súvisiaca s pandémiou 
zasiahla a ako nám brala úsmev z pier, radosť, dobrú náladu a bohužiaľ 
brala nám aj našich blízkych, kamarátov, známych. Viem, aj to prináša 
život, i to patrí k nemu, ale ťažko sa to prijíma.

Môžem zodpovedne napísať za seba, za poslancov obecného 
zastupiteľstva a za pracovníkov obce, že ku každej úlohe, ku každému 
rozhodnutiu sme pristupovali s veľkou rozvážnosťou, zodpovednosť a 
samozrejme aj s láskou a úctou voči Vám občanom. 

Práve tu si dovolím vysloviť veľké ĎAKUJEM poslancom obecného 
zastupiteľstva, ktorí mi boli aj v tomto roku veľkou oporou pri všetkých 

dôležitých rozhodnutiach a taktiež mojim kolegom, ktorí sa podieľali na 
plnení všetkých úloh samospráv, ktoré obec vykonáva. Je toho ešte veľa, čo 
by sme chceli spolu zvládnuť a urobiť pre našu obec, ale ako sa hovorí, že 
v jednote je sila, a tu si dovolím doplniť, že na obci tú silu vytvárajú 
poslanci a zamestnanci obce.

Vážim si každého občana, či už prichádza s uznaním, či s kritikou a s 
návrhom  riešenia. Spokojnosť občana bude pre mňa vždy na prvom mieste. 
Veď čo je lepšou odmenou a hnacím motorom pre starostu ako spokojný 
občan. Viacerí z Vás sa zapájate do života obce prostredníctvom 
spoločenských organizácií, za čo Vám veľmi pekne ďakujem, pretože 
prispievate tým k lepšej kvalite života v našej obci. 

Tento rok opäť nemôžem zabudnúť poďakovať Vám všetkým za to, že ste 
si zodpovedne plnili povinnosti voči obci, že ste si prispeli k tomu, aby bola 
naša obec čistejšia, že ste boli ochotní pomôcť keď to Vaši spoluobčania 
potrebovali a že ste boli trpezliví pri riešení problémov. 

Na záver mi dovoľte, milí Ivančania,
zaželať Vám šťastné, veselé, zdravé a  požehnané Vianočné sviatky! Prežite 
ich s láskou a v pohode s Vašimi blízkymi. Nezabúdajte na tých, ktorí už nie 
sú medzi nami. 

Počas týchto sviatkov si užite pokoj, oddych a spomalenie z každodenných 
stresov. Nech sa tento úžasný čas dotkne vašich sŕdc a naplní ich niečím 
špeciálnym. Želám vám toľko šťastia a odhodlania, ako si želáte v tých 
najodvážnejších snoch.

Jedno Slovenské príslovie hovorí, že „Najväčším šťastím je to, ak sa na 
konci roka cítime lepšie, ako na jeho začiatku.“

V Novom roku 2022 Vám želám zdravie a aby ste na konci roka pocítili 
to najväčšie šťastie :)

                                                                    S úctou a láskou Vaša starostka
                                                                                           Jana Maršálková
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CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD OBYVATEĽOV OBCE 
IVANKA PRI NITRE K 08.12.2021
Ku dňu 08.12.2021 eviduje Obec Ivanka pri Nitre 3035 obyvateľov 
a z toho:

∙ Prihlásení občania k trvalému pobytu: 2942 občanov
∙ Prihlásení občania k prechodnému pobytu: 93 občanov
∙ Prihlásení cudzinci v obci Ivanka pri Nitre: 35 občanov 

V období od: 01.01.2021 - do: 08.12.2021

∙ sa prihlásilo k trvalému pobytu do našej obce 142 nových občanov
∙ sa prihlásilo k prechodnému pobytu 21 občanov
∙ sa odhlásilo z trvalého pobytu 112 občanov

V období od: 01.01.2021 - do: 08.12.2021 sa narodilo 31 detí.

Z toho 16 chlapcov a 15 dievčat. Vitajte medzi nami.

V období od: 01.01.2021 – do: 08.12.2021 nás navždy opustilo 46 
občanov. 

Z toho 16 mužov a 30 žien. Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

V období od: 01.01.2021 - do: 07.12.2021 uzatvorilo manželstvo 26 
párov. Srdečne blahoželáme.

 

Vážení občania, naša obec sa úspešne rozrastá. Pribudlo veľa nových domov a 
mladých rodín. Chcela by som aj touto cestou privítať nových občanov v našej obci 
a zaželať im spokojný a šťastný život. Verím, že sa aj Vy naši noví občania 
plnohodnotne zapojíte do aktívneho života obce, ktorá je už aj Vašim domovom. 
Spoločnou prácou a vzájomným porozumením, všetci prispejeme k tomu, že naša 
obec bude v budúcnosti prekvitať a prosperovať a poskytne nám šťastnú 
budúcnosť.

POMOC NAŠIM OBČANOM V NEPRIAZNIVEJ 
SOCIÁLNEJ SITUÁCII
Naďalej zabezpečujeme poskytovanie opatrovateľskej služby pre našich 
občanov prostredníctvom OZ Prosocia a Seniorka n.o. V tomto roku bola 
opatrovateľská služba pre týchto klientov hradená len z rozpočtu obce a 
úhrady samotného klienta, keďže projekt Podpora opatrovateľskej služby bol 
spustený až v decembri 2021. Pomáhame takto 6 občanom našej obce 
odkázaným na poskytovanie opatrovateľskej služby. 

Potrebnými dokladmi pre poskytovanie sociálnych služieb sú 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a Lekársky 
nález na účely konania vo veciach odkázanosti na sociálne služby, 
ktorý sa dopĺňa lekárskymi nálezmi odborných lekárov za obdobie 
posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.

Po doložení dokladov a zaevidovaní žiadosti sa vypracuje Zdravotný 
posudok a Sociálny posudok, ktoré sú podkladom pre vydanie Posudku 
o odkázanosti, v ktorom sa určí na ktoré zo sociálnych služieb má klient 
nárok. Následne sa klientovi vydáva Rozhodnutie o odkázanosti na 
konkrétnu službu, ktorá mu vie čo najviac pomôcť v danej situácii.

Obec vykonala v tomto roku posudkovú činnosť pre občanov a 
vydala rozhodnutia pre poskytovanie sociálnej služby na: 

∙ zariadene pre seniorov požiadalo 5 klientov. 
∙ zariadenie opatrovateľskej služby nepožiadal žiadny klient.
∙ denný stacionár nepožiadal žiadny klient.
∙ opatrovateľskú službu požiadal 1 klient. 
∙ prepravnú službu požiadal 1 klient.

Poslanci OZ prijali na zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesenie o úprave 
finančného príspevku na prevádzku pre zariadenie pre seniorov Domov sv. 
Jozefa. Obec tak od 1.7.2021 poskytuje sumu 40,-€ na jednu 
osobu–občana Ivanky pri Nitre za každý mesiac. Pred prijatím uvedeného 
uznesenia obec poskytovala mesačný príspevok vo výške 20,-€ na jedného 
klienta-občana našej obce.

Financovanie uvedených sociálnych služieb z rozpočtu obce bolo v roku 2021 
vo výške 15.000,-€.

V roku 2021 bolo v rozpočte obce vyčlenených 3.000,- € na poskytnutie 
jednorazových dávok v hmotnej núdzi. O pomoc požiadalo celkovo 12 
občanov, z toho bolo 6 jednotlivcov a 6 rodín. Všetkým z týchto žiadateľov 
bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi na mimoriadne liečebné 
náklady, nevyhnutné ošatenie, obuv a školské potreby pre nezaopatrené deti. 
Takto poskytnutú jednorazovú dávku je potrebné zúčtovať a preukázať tak 
oprávnenosť jej poskytnutia.
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Vitajte medzi nami naši spoluobčania



Stavebný úrad
referenti: A.Uhrová, Ľ. Volšíková

Obec zabezpečovala prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
dotáciu na stravu pre ZŠ a posledný ročník MŠ do 31.08.2021, kedy 
bol ukončený projekt obedov zadarmo.

Obec aj naďalej poskytuje donášku obedov pre 9 našich seniorov. Senior si 
môže podať žiadosť o poskytnutie donášky obedov na obecnom úrade, 
samozrejme môže žiadosť priniesť aj jeho príbuzný. Obedy roznáša náš 
poverený pracovník každý pracovný deň s výnimkou sviatkov a školských 
prázdnin, keď je ukončená prevádzka v školskej jedálni. Za donášku obeda sa 
platí obci 0,33€ a úhrada školskej jedálni za 1 obed je 2,61€.

Tento rok vykonávali menšie obecné služby celkovo 3 nezamestnaní 
občania, poberajúcich dávku v hmotnej núdzi. Podľa dohody s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny tieto práce vykonávali v pondelok 4 hodiny a utorok 
4 hodiny. Zapojení občania pomáhali najmä pri likvidovaní odpadu v obci, 
drobných výkopových prácach, udržiavaní čistoty a poriadku v obci a 
pomocných prácach pri príprave kultúrnych podujatí. Výkon týchto prác v 
rozsahu 32 hodín mesačne je podmienený poskytnutím dávky v hmotnej 
núdzi, ktorú poskytuje občanom štát. Obec im za tieto práce odmenu 
neposkytuje. Pre informáciu: príjem ľudí v hmotnej núdzi – jednotlivcov je 
67,80 € mesačne, môžu k nemu dostať ešte príspevok na bývanie vo výške 
58,50 €.

Obec na zasadnutí obecného zastupiteľstva schválila finančnú pomoc vo 
výške 2000,- € pre rodinu, ktorá v dôsledku požiaru dňa 13.2.2021 prišla o 
bývanie. 

Taktiež obec poskytla rodine, ktorej požiar dňa 8.11.2021 poškodil z veľkej 
miery rodinný dom finančnú pomoc vo výške 2500,- €.

Koncom roka nám opäť podala pomocnú ruku Diecézna charita v Nitre, ktorá 
poskytla pre 2 rodiny z našej obce, ktoré sa náhle ocitli v ťažkej situácii 
materiálnu pomoc. Deťom z rodiny postihnutej požiarom zakúpila za 400,- € 
nové bicykle a novú rýchlovarnú kanvicu, keďže pôvodné im zhoreli. Druhej 
rodine v hmotnej núdzi zabezpečila malý televízny prijímač, mini pračku, 
rýchlovarnú kanvicu a ďalšie drobné vybavenie domácnosti celkovo v 
hodnote 300,- €.

NÁJOMNÉ BYTY

Aktuálne evidujeme 15 žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. Žiadatelia sú 
povinní každoročne k 31.1. b.r. obnoviť si svoju žiadosť, inak sú vyradení z 
poradovníka.

V našej obci nemáme v súčasnosti žiadne voľné nájomné byty. Nové zmluvy 
s aktuálnymi nájomníkmi budú uzatvárané v priebehu roka 2022, keďže im 
uplynie 3 ročná doba nájmu.

Milí naši súčasní aj budúci stavebníci,
na konci roka sa zvykne bilancovať čo sme urobili dobre a čo by sme chceli 
v nasledujúcom roku zmeniť a napraviť. Stavebný úrad vyhodnotil svoju 
celoročnú prácu, ktorú názorne ukazuje nasledovná tabuľka:

Názov počet
Stavebné povolenie 24
Kolaudačné rozhodnutie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Ohlásenie drobných stavieb  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Potvrdenie o existencii stavby  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Búracie povolenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Potvrdenie o veku stavby  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Štátny stavebný dohľad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Reklamy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Dodatočné stavebné povolenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Územné rozhodnutie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Zmena užívania stavby  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Zmena stavby pred dokončením  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Územno plánovacia informácia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Rozkopávky  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Sťažnosti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Záväzné stanovisko § 120  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Záväzné stanovisko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Potvrdenie o neexistencii stavby  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Súhlas na zriadenie vjazdu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Rôzne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Ďalej Vás chceme oboznámiť, že stavený úrad sa od 1. októbra 2021rozrástol 
o novú pracovníčku, ktorou je Mgr. Ľubica Volšíková.  Zároveň Vám dávame 
do pozornosti už prezentovanú informáciu , že stavebný úrad  je od 1. októbra 
2021 presťahovaný do nových komfortnejších priestorov na prízemí 
Obecného úradu. Na stavebný úrad sa dostanete  z Krakovskej ulice 
samostatným vstupom (zadný vstup do kultúrneho domu), čím je  pre Vás 
zabezpečený ľahší prístup. Pokiaľ budete žiadať telefonickú informáciu, radi 
Vám ju poskytneme na telefónnom čísle 0910 461 298. 

Ďalšou novinkou je, že od 1. januára 2021 sú stavebníci povinní po 
nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia uhradiť obci poplatok za 
rozvoj. Tento poplatok bol stanovený Všeobecne, záväzným nariadením obce 
číslo 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj zo dňa 7. februára 2020 s 
účinnosťou od 1. januára 2021.  Sadzby poplatku za rozvoj sa ustanovujú za 
každý aj začatý m2 podlahovej plochy  nadzemnej časti stavby na celom 
území obce  Ivanka pri Nitre v členení podľa druhu stavby nasledovne: 

a) stavby na bývanie 5 €

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10 €

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu 10 €

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na 
skladovanie a administratívusúvisiacu s ostatným podnikaním a so 
zárobkovou činnosťou 10 €

e) ostatné stavby 10 €

Toľko k zhrnutiu informácií o činnosti Stavebného úradu za rok 2021, práca 
je však veľmi rôznorodá a často sa stretávame s netradičnými žiadosťami a 
kurióznymi problémami.

Záverom Vám prajeme Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky a pokoja,  v 
Novom roku 2022 veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.

Daň za psa

Vážení občania, s blížiacim sa koncom roka Vám chceme pripomenúť, aby ste 
nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak došlo k zmene v 
priebehu roka 2021 alebo podať priznanie k dani za psa.

Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi 
dane – Obecnému úradu, ak sa v priebehu roka stal držiteľom/vlastníkom 
psa staršieho ako 6 mesiacov. 

Občan, ktorému vznikne nárok na uplatnenie zníženia dane za psa si podá 
žiadosť do 31.01.2022 (občania starší ako 70 rokov s trvalým pobytom v 
obci a zároveň samostatne žijúci alebo občania s ťažkým zdravotným 
postihnutím  alebo držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím s trvalým pobytom v obci).

Evidenciu psov vedie Obecný úrad v Ivanke pri Nitre s celkovým počtom 416 
nahlásených psov. Každý psík starší ako 6 mesiacov dostáva pri zápise 
evidenčnú známku na psa. 

V roku 2021 bolo do evidencie psov prihlásených 35 psov a odhlásených 30 
psov.

Počet vystavených rozhodnutí k dani za psa za rok 2021 ku dňu 30.11.2021 
bolo 352 v celkovej sume 1855,35 EUR (za fyzické aj právnické osoby).

Daň z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľnostije daňovník povinný podať príslušnému 
správcovi dane – Obecnému úradu do 31.01.2022. Podávajú ho občania – 
vlastníci nehnuteľnosti:

• ktorí na území obce Ivanka pri Nitre v roku 2021 kúpili, predali, darovali 
alebo ktorí dostali do daru nehnuteľnosť (na vyrubenie dane z nehnuteľností 
je rozhodujúci stav k 1. januáru 2021. Na zmeny skutočností rozhodujúcich 
pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú počas roka 2021 sa neprihliada.)

• ktorým v roku 2021 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti (daňovník označí 
priznanie ako čiastočné priznanie na zánik daňovej povinnosti),

• ktorým v roku 2021 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu alebo 
ktorým bolo vydané kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, 
nadstavbu),

• ktorým v roku 2021 bolo vydané rozhodnutie o zmene stavby pred jej 
dokončením alebo rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby, bytu, 
nebytového priestoru alebo rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,

• ktorí si chcú uplatniť zníženie daňovej povinnosti podľa platného 
všeobecne záväzného nariadenia  obce č. 1/2018 o miestnych daniach(nárok 
na úľavu majú občania - osamelo žijúce osoby staršie ako 70 rokov alebo 
občania s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držitelia preukazu občana s 
ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí vlastnia nehnuteľnosť).

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani z 
nehnuteľnosti podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho 
podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú na zástupcovi, ktorý za nich dodá 
daňové priznanie, splnomocnia ho na podanie daňového priznania. 

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné 
priznanie podáva jeden z manželov.

Výnimka: Občan, ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu 
zdaňovacieho obdobia  alebo občan, ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu 
zdaňovacieho obdobia na  základe právoplatného osvedčenia o dedičstve 
alebo rozhodnutia o dedičstve je  daňovník  povinný podať priznanie k dani z 
nehnuteľností do 30 dní  poprávoplatnosti dedičského konania alebo dražby.

V januári 2021 podalo daňové priznanie k dani za nehnuteľnosť  
138 občanov (fyzických osôb) a 14 právnických osôb (firiem). 

Počet vystavených rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti za rok 2021 ku dňu 
30.11.2021 bolo 1255 v celkovej sume 291.025,83 EUR (za fyzické aj 
právnické osoby).

Miestny poplatok za rozvoj 

Miestny poplatok za rozvoj vyrubuje obec na základe Všeobecne záväzného 
nariadenia obce VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj schválený 
Obecným zastupiteľstvom zo dňa 21.01.2020 s nadobudnutím účinnosti od 
01.01.2021. VZN bolo prijaté v zmysle zákona NR SR č. 447/2015 Z.z. o 
miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov.

Na čo sa použijú výnosy z poplatku za rozvoj? Výnos z poplatku za 
rozvoj je príjmom rozpočtu obce. 

Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov (podľa 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)  
súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov 
navysporiadanie pozemku na tento účel: 

a) zariadenia starostlivosti o deti,

b) slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,

c) sociálneho bývania,

d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,

e) zdravotníckeho zariadenia,

f) verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene,

g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a 
technickej infraštruktúry,

h) opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a 
adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky. 

Informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení 
použitia výnosov podľa realizovaných projektov sa budú zverejňovať v 
záverečnom účte obce Ivanka pri Nitre (zverejňované na webovej stránke 
obce).

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí  uprednostnili platenie 
daní a poplatkov prostredníctvom elektronického 
bankovníctva cez internet a rovnako ďakujeme aj občanom, 
ktorí platbu daní a poplatkov pri dodržaní potrebných 
hygienických podmienok uskutočňovali aj na obecnom 
úrade.

Všetky tlačivá na podanie daňových priznaní sú dostupné na 
webovej stránke Ministerstva financií SR, na webovej 
stránke obce Ivanka pri Nitre alebo sú prístupné aj na 
Obecnom úrade v Ivanke pri Nitre.



Správa daní
a poplatkov
referent: Júlia Majdánová 

Milí naši súčasní aj budúci stavebníci,
na konci roka sa zvykne bilancovať čo sme urobili dobre a čo by sme chceli 
v nasledujúcom roku zmeniť a napraviť. Stavebný úrad vyhodnotil svoju 
celoročnú prácu, ktorú názorne ukazuje nasledovná tabuľka:

Názov počet
Stavebné povolenie 24
Kolaudačné rozhodnutie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Ohlásenie drobných stavieb  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Potvrdenie o existencii stavby  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Búracie povolenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Potvrdenie o veku stavby  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Štátny stavebný dohľad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Reklamy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Dodatočné stavebné povolenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Územné rozhodnutie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Zmena užívania stavby  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Zmena stavby pred dokončením  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Územno plánovacia informácia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Rozkopávky  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Sťažnosti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Záväzné stanovisko § 120  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Záväzné stanovisko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Potvrdenie o neexistencii stavby  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Súhlas na zriadenie vjazdu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Rôzne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Ďalej Vás chceme oboznámiť, že stavený úrad sa od 1. októbra 2021rozrástol 
o novú pracovníčku, ktorou je Mgr. Ľubica Volšíková.  Zároveň Vám dávame 
do pozornosti už prezentovanú informáciu , že stavebný úrad  je od 1. októbra 
2021 presťahovaný do nových komfortnejších priestorov na prízemí 
Obecného úradu. Na stavebný úrad sa dostanete  z Krakovskej ulice 
samostatným vstupom (zadný vstup do kultúrneho domu), čím je  pre Vás 
zabezpečený ľahší prístup. Pokiaľ budete žiadať telefonickú informáciu, radi 
Vám ju poskytneme na telefónnom čísle 0910 461 298. 

Ďalšou novinkou je, že od 1. januára 2021 sú stavebníci povinní po 
nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia uhradiť obci poplatok za 
rozvoj. Tento poplatok bol stanovený Všeobecne, záväzným nariadením obce 
číslo 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj zo dňa 7. februára 2020 s 
účinnosťou od 1. januára 2021.  Sadzby poplatku za rozvoj sa ustanovujú za 
každý aj začatý m2 podlahovej plochy  nadzemnej časti stavby na celom 
území obce  Ivanka pri Nitre v členení podľa druhu stavby nasledovne: 

a) stavby na bývanie 5 €

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10 €

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu 10 €

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na 
skladovanie a administratívusúvisiacu s ostatným podnikaním a so 
zárobkovou činnosťou 10 €

e) ostatné stavby 10 €

Toľko k zhrnutiu informácií o činnosti Stavebného úradu za rok 2021, práca 
je však veľmi rôznorodá a často sa stretávame s netradičnými žiadosťami a 
kurióznymi problémami.

Záverom Vám prajeme Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky a pokoja,  v 
Novom roku 2022 veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.

Daň za psa

Vážení občania, s blížiacim sa koncom roka Vám chceme pripomenúť, aby ste 
nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak došlo k zmene v 
priebehu roka 2021 alebo podať priznanie k dani za psa.

Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi 
dane – Obecnému úradu, ak sa v priebehu roka stal držiteľom/vlastníkom 
psa staršieho ako 6 mesiacov. 

Občan, ktorému vznikne nárok na uplatnenie zníženia dane za psa si podá 
žiadosť do 31.01.2022 (občania starší ako 70 rokov s trvalým pobytom v 
obci a zároveň samostatne žijúci alebo občania s ťažkým zdravotným 
postihnutím  alebo držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím s trvalým pobytom v obci).

Evidenciu psov vedie Obecný úrad v Ivanke pri Nitre s celkovým počtom 416 
nahlásených psov. Každý psík starší ako 6 mesiacov dostáva pri zápise 
evidenčnú známku na psa. 

V roku 2021 bolo do evidencie psov prihlásených 35 psov a odhlásených 30 
psov.

Počet vystavených rozhodnutí k dani za psa za rok 2021 ku dňu 30.11.2021 
bolo 352 v celkovej sume 1855,35 EUR (za fyzické aj právnické osoby).

Daň z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľnostije daňovník povinný podať príslušnému 
správcovi dane – Obecnému úradu do 31.01.2022. Podávajú ho občania – 
vlastníci nehnuteľnosti:

• ktorí na území obce Ivanka pri Nitre v roku 2021 kúpili, predali, darovali 
alebo ktorí dostali do daru nehnuteľnosť (na vyrubenie dane z nehnuteľností 
je rozhodujúci stav k 1. januáru 2021. Na zmeny skutočností rozhodujúcich 
pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú počas roka 2021 sa neprihliada.)

• ktorým v roku 2021 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti (daňovník označí 
priznanie ako čiastočné priznanie na zánik daňovej povinnosti),

• ktorým v roku 2021 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu alebo 
ktorým bolo vydané kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, 
nadstavbu),

• ktorým v roku 2021 bolo vydané rozhodnutie o zmene stavby pred jej 
dokončením alebo rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby, bytu, 
nebytového priestoru alebo rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,

• ktorí si chcú uplatniť zníženie daňovej povinnosti podľa platného 
všeobecne záväzného nariadenia  obce č. 1/2018 o miestnych daniach(nárok 
na úľavu majú občania - osamelo žijúce osoby staršie ako 70 rokov alebo 
občania s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držitelia preukazu občana s 
ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí vlastnia nehnuteľnosť).

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani z 
nehnuteľnosti podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho 
podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú na zástupcovi, ktorý za nich dodá 
daňové priznanie, splnomocnia ho na podanie daňového priznania. 

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné 
priznanie podáva jeden z manželov.

Výnimka: Občan, ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu 
zdaňovacieho obdobia  alebo občan, ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu 
zdaňovacieho obdobia na  základe právoplatného osvedčenia o dedičstve 
alebo rozhodnutia o dedičstve je  daňovník  povinný podať priznanie k dani z 
nehnuteľností do 30 dní  poprávoplatnosti dedičského konania alebo dražby.

V januári 2021 podalo daňové priznanie k dani za nehnuteľnosť  
138 občanov (fyzických osôb) a 14 právnických osôb (firiem). 

Počet vystavených rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti za rok 2021 ku dňu 
30.11.2021 bolo 1255 v celkovej sume 291.025,83 EUR (za fyzické aj 
právnické osoby).

Miestny poplatok za rozvoj 

Miestny poplatok za rozvoj vyrubuje obec na základe Všeobecne záväzného 
nariadenia obce VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj schválený 
Obecným zastupiteľstvom zo dňa 21.01.2020 s nadobudnutím účinnosti od 
01.01.2021. VZN bolo prijaté v zmysle zákona NR SR č. 447/2015 Z.z. o 
miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov.

Na čo sa použijú výnosy z poplatku za rozvoj? Výnos z poplatku za 
rozvoj je príjmom rozpočtu obce. 

Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov (podľa 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)  
súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov 
navysporiadanie pozemku na tento účel: 

a) zariadenia starostlivosti o deti,

b) slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,

c) sociálneho bývania,

d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,

e) zdravotníckeho zariadenia,

f) verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene,

g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a 
technickej infraštruktúry,

h) opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a 
adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky. 

Informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení 
použitia výnosov podľa realizovaných projektov sa budú zverejňovať v 
záverečnom účte obce Ivanka pri Nitre (zverejňované na webovej stránke 
obce).

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí  uprednostnili platenie 
daní a poplatkov prostredníctvom elektronického 
bankovníctva cez internet a rovnako ďakujeme aj občanom, 
ktorí platbu daní a poplatkov pri dodržaní potrebných 
hygienických podmienok uskutočňovali aj na obecnom 
úrade.

Všetky tlačivá na podanie daňových priznaní sú dostupné na 
webovej stránke Ministerstva financií SR, na webovej 
stránke obce Ivanka pri Nitre alebo sú prístupné aj na 
Obecnom úrade v Ivanke pri Nitre.
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Právnické osoby - firmy:
Výrub dane 239.719,52 EUR
Zaplatené: 233.642,67 EUR
Nedoplatok: 6.076,85 EUR

Obyvatelia - fyzické osoby:
Výrub dane 51.306,31 EUR
Zaplatené: 48.266,11 EUR
Nedoplatok: 3.040,20 EUR

Obyvatelia - fyzické osoby:
Výrub dane 1.847,35 EUR
Zaplatené: 1.793,35 EUR
Nedoplatok: 54,00 EUR

Právnické osoby - firmy:
Výrub dane 8,00 EUR
Zaplatené: 8,00 EUR
Nedoplatok: 0,00 EUR

Výrub dane z nehnuteľnosti

Zaplatená daň za nehnuteľnosť

Nedoplatok dane z nehnuteľnosti 

Výrub dane za psa

Zaplatená daň za psa

Nedoplatok dane za psa

0          100000          200000           300000

0                        1000                       2000



Sčítanie obyvateľov prebehlo elektronicky aj osobne za pomoci sčítacích komisárov. 

MDŽ - Našim milým seniorkám nad 65 
rokov sme doručili balíček s vitamínom 
D3 a respirátorom FFP2. Ostatné ženy 
sme snažili potešiť milým pozdravom k 
tomuto krásnemu sviatku.

Stavanie mája - Naši dobrovoľní hasiči s 
ochotou pomohli zamestnancom obce 
pri stavaní mája pri kultúrnom dome. 

Online vystúpenie detí z MŠ a ZŠ 
ku DŇU MATIEK - Pani učiteľky s 
deťmi zo ZŠ a MŠ pripravili 
krásny program ku Dňu matiek, 
ktorý bol vysielaný online na fb 
obce o čo sa postaral už tradične 
náš poslanec Stanko Kurek.

Umiestnenie Z-boxu spoločnosti 
Zásielkovňa za kultúrnym 
domom, ktorý umožňuje našim 
občanom vyzdvihnutie zásielky 
objednané z e-shopov. Nemusia 
tak chodiť na poštu, či čakať na 
kuriéra.

Futbalový turnaj o pohár starostky obce - Ďalší ročník tradičného futbalového 
turnaja sa konal v júni 2021.

Okey leto mini - Druhý ročník potešil mladých, starších, jednoducho všetkých,
ktorí mali chuť vypočuť si skvelé skupiny Kollárovci a Polemic.

Kanalizácia a odpadové
hospodárstvo
referent: Peter Varga

Daň za psa

Vážení občania, s blížiacim sa koncom roka Vám chceme pripomenúť, aby ste 
nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak došlo k zmene v 
priebehu roka 2021 alebo podať priznanie k dani za psa.

Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi 
dane – Obecnému úradu, ak sa v priebehu roka stal držiteľom/vlastníkom 
psa staršieho ako 6 mesiacov. 

Občan, ktorému vznikne nárok na uplatnenie zníženia dane za psa si podá 
žiadosť do 31.01.2022 (občania starší ako 70 rokov s trvalým pobytom v 
obci a zároveň samostatne žijúci alebo občania s ťažkým zdravotným 
postihnutím  alebo držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím s trvalým pobytom v obci).

Evidenciu psov vedie Obecný úrad v Ivanke pri Nitre s celkovým počtom 416 
nahlásených psov. Každý psík starší ako 6 mesiacov dostáva pri zápise 
evidenčnú známku na psa. 

V roku 2021 bolo do evidencie psov prihlásených 35 psov a odhlásených 30 
psov.

Počet vystavených rozhodnutí k dani za psa za rok 2021 ku dňu 30.11.2021 
bolo 352 v celkovej sume 1855,35 EUR (za fyzické aj právnické osoby).

Daň z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľnostije daňovník povinný podať príslušnému 
správcovi dane – Obecnému úradu do 31.01.2022. Podávajú ho občania – 
vlastníci nehnuteľnosti:

• ktorí na území obce Ivanka pri Nitre v roku 2021 kúpili, predali, darovali 
alebo ktorí dostali do daru nehnuteľnosť (na vyrubenie dane z nehnuteľností 
je rozhodujúci stav k 1. januáru 2021. Na zmeny skutočností rozhodujúcich 
pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú počas roka 2021 sa neprihliada.)

• ktorým v roku 2021 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti (daňovník označí 
priznanie ako čiastočné priznanie na zánik daňovej povinnosti),

• ktorým v roku 2021 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu alebo 
ktorým bolo vydané kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, 
nadstavbu),

• ktorým v roku 2021 bolo vydané rozhodnutie o zmene stavby pred jej 
dokončením alebo rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby, bytu, 
nebytového priestoru alebo rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,

• ktorí si chcú uplatniť zníženie daňovej povinnosti podľa platného 
všeobecne záväzného nariadenia  obce č. 1/2018 o miestnych daniach(nárok 
na úľavu majú občania - osamelo žijúce osoby staršie ako 70 rokov alebo 
občania s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držitelia preukazu občana s 
ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí vlastnia nehnuteľnosť).

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani z 
nehnuteľnosti podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho 
podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú na zástupcovi, ktorý za nich dodá 
daňové priznanie, splnomocnia ho na podanie daňového priznania. 

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné 
priznanie podáva jeden z manželov.

Výnimka: Občan, ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu 
zdaňovacieho obdobia  alebo občan, ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu 
zdaňovacieho obdobia na  základe právoplatného osvedčenia o dedičstve 
alebo rozhodnutia o dedičstve je  daňovník  povinný podať priznanie k dani z 
nehnuteľností do 30 dní  poprávoplatnosti dedičského konania alebo dražby.

V januári 2021 podalo daňové priznanie k dani za nehnuteľnosť  
138 občanov (fyzických osôb) a 14 právnických osôb (firiem). 

Počet vystavených rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti za rok 2021 ku dňu 
30.11.2021 bolo 1255 v celkovej sume 291.025,83 EUR (za fyzické aj 
právnické osoby).

Miestny poplatok za rozvoj 

Miestny poplatok za rozvoj vyrubuje obec na základe Všeobecne záväzného 
nariadenia obce VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj schválený 
Obecným zastupiteľstvom zo dňa 21.01.2020 s nadobudnutím účinnosti od 
01.01.2021. VZN bolo prijaté v zmysle zákona NR SR č. 447/2015 Z.z. o 
miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov.

Na čo sa použijú výnosy z poplatku za rozvoj? Výnos z poplatku za 
rozvoj je príjmom rozpočtu obce. 

Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov (podľa 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)  
súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov 
navysporiadanie pozemku na tento účel: 

a) zariadenia starostlivosti o deti,

b) slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,

c) sociálneho bývania,

d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,

e) zdravotníckeho zariadenia,

f) verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene,

g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a 
technickej infraštruktúry,

h) opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a 
adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky. 

Informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení 
použitia výnosov podľa realizovaných projektov sa budú zverejňovať v 
záverečnom účte obce Ivanka pri Nitre (zverejňované na webovej stránke 
obce).

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí  uprednostnili platenie 
daní a poplatkov prostredníctvom elektronického 
bankovníctva cez internet a rovnako ďakujeme aj občanom, 
ktorí platbu daní a poplatkov pri dodržaní potrebných 
hygienických podmienok uskutočňovali aj na obecnom 
úrade.

Všetky tlačivá na podanie daňových priznaní sú dostupné na 
webovej stránke Ministerstva financií SR, na webovej 
stránke obce Ivanka pri Nitre alebo sú prístupné aj na 
Obecnom úrade v Ivanke pri Nitre.

Vážení občania,

podobne ako sme Vás informovali v roku 2020 o vystavených rozhodnutiach 
za vývoz komunálneho odpadu a za odvádzanie odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou, tak aj v roku 2021 Vás oboznámime o uvedených poplatkoch.

V roku 2021 bolo za vývoz komunálneho odpadu u fyzických osôb 
vystavených 1043 rozhodnutí vo výške 74.259,94 Eur. K 30.11.2021 bolo 
uhradené je 73.070,78 Eur.  Dlžná čiastka k 30. 11. 2021 za rok 2021 je 
1.189,16 Eur. Z celkovo 1043 rodín nezaplatilo k uvedenému dátumu 15 
rodín.

U právnických osôb za rok 2021 za vývoz komunálneho odpadu bolo 
vyfakturované 42.499,75 Eur. U právnických osôb neevidujeme za rok 2020 
a 2021 žiadne nedoplatky.

V roku 2021 bolo za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou u 
fyzických osôb vystavených 818 rozhodnutí čo je aj počet pripojených 
domácností na kanalizáciu, ktoré  sú oficiálne nahlásené. Celková výška 
poplatkov na základe rozhodnutíbola 89.000,73 Eur. K 30. 11. 2021 bolo 
uhradené 86.300,15 Eur. Dlžná čiastka k 30.11. 2021 za rok 2020 je 
2.700,58 Eur. Z celkového počtu 818 rodín evidujeme nedoplatok  k 30. 11. 
2021 u 16 rodín. 

U právnických osôb za rok 2021 za odvádzanie odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou bola vyfakturovaná suma 4.947,18 Eur. U právnických osôb 
neevidujeme za predchádzajúce roky žiadne nedoplatky.

Naďalej aj v tomto roku prosíme občanov, ktorí sú napojení na kanalizáciu, ale 
oficiálne sa ešte neprihlásili na obecnom úrade, aby sa čo najskôr prišli 
zaevidovať na obecný úrad.

Upozorňujeme občanov, ktorí ešte nemajú uhradený poplatok za TKO a 
poplatok za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, aby tak 
urobili do 31. 1. 2022. Od 01. 01. 2020 môže byť každému dlžníkovi, ktorý 
vlastní vodičský preukaz tento odobraný.

Zároveň poprosím rodiny, ktorých príbuzní pracujú alebo študujú v zahraničí 
a nezdržiavajú sa v mieste trvalého bydliska  a chcú, aby im bola uznaná 
zľava či na poplatku za odvoz odpadu alebo odvádzaní odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou, aby zodpovedajúce podklady aj so žiadosťou na úľavu  
priniesli na obecný úrad najneskôr do 28. februára 2022.

Upozorňujeme domácnosti, ktoré sú napojené na obecnú kanalizáciu a majú 
zvody zo striech napojené do obecnej kanalizácie, že konajú protizákonne.  V 
roku 2022 bude  opätovne poverenou firmou prebiehať kontrola všetkých 
domácností, či nie sú napojené zvody zo striech do obecnej kanalizácie. V 
prípade zistenia takýchto pripojení, hrozí občanovi pokuta.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým občanom, ktorí poctivo separujú všetok 
odpad, aby nepoľavili vo svojej snahe a zároveň poprosiť tých občanov, ktorí 
nie sú až takí precízni, aby vynaložili viac úsilia pri triedení odpadu. 
Pomôžeme tak hlavne životnému prostrediu, ale hlavne nebude narastať 
cena za odvoz komunálneho odpadu. Ceny za odvoz komunálneho odpadu sa 
každým rokom zvyšujú a je iba na nás, ako sa postavíme k problematike 
separovania odpadu. 

Poprosili by sme občanov, aby svoj vytriedený odpad priniesli na zberový dvor, 
kde je možné priniesť všetok vytriedený odpad: papier, sklo, plasty, stavebný 
odpad /stavebný odpad je za poplatok/, objemný odpad,  elektroodpad 
(elektroodpad sa nosí na zberový dvor iba 2 x ročne podľa harmonogramu 
zvozov), drevo a nevytvárali v obci čierne skládky, lebo je to úplne zbytočné a 
nepochopiteľné, keď na zberovom dvore berieme skoro všetok odpad. Bližšie 
informácie sú uvedené na stránke obce. 

Zberný dvor slúži výlučne občanom Ivanky pri Nitre, ktorí majú riadne 
uhradený poplatok za odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu.

Prevádzkový čas na Zbernom dvore obce Ivanka pri Nitre (ulica Pri Parku – 
areál PD):

Zimné obdobie - od 01. 12. do 31. 03.
Pondelok: 15.30 hod. – 18.00 hod.
Sobota: 09.00 hod. – 13.00 hod.

Oprava miestnych komunikácií, ktorá bola opätovne financovaná z vlastných 
zdrojov obce. Opravené sú ďalšie ulice: Gergeľová od zdravotného strediska 
po križovatku, ulica Na Štrkovisko. Potešili sa mnohí občania obce, ktorí jazdili 
po veľkých výmoľoch už dlhý čas. 

Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci 
Ivanka pri Nitre. Ukončila sa rekonštrukcia a modernizácia zdravotného 
strediska, na ktorú bola poskytnutá dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR. 
Lekári sa do nových priestorov presťahovali začiatkom septembra 2021. 
Hľadáme ešte ďalších lekárov pre rozšírenie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti našim občanom. Po dodaní zariadenia a vybavenia (nábytku a 
zdravotníckeho vybavenia) bude ukončená realizácia projektu v apríli 2022, 
následne bude aj slávnostné otvorenie zdravotného strediska.

Revitalizácia okolia verejného priestranstva pri zdravotnom stredisku a 
komunitnom centre - upravilo sa okolie pred zrekonštruovaným zdravotným 
strediskom bol financovaný z programu Municipality Nadácie SPP.

Predkovia – úspešne sa ukončila rekonštrukcia hrobky Viliama Tótha na 
cintoríne v Ivanke, ktorá bola realizovaná v rámci Programu spolupráce 
Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.

Úprava hrobov predkov na cintoríne v Ivanke v spolupráci so Štátnym 
archívom v Ivanke pri Nitre

V súvislosti s projektom Predkovia sme vyčistili hroby predkov a významných 
osobností našej obce. Zapojili sa všetci zamestnanci obecného úradu a 
pozrieť nás prišli aj páni zo štátneho archívu v Ivanke pri Nitre, ktorí tiež 
priložili ruku k dielu. Jednotlivé hroby sme vyčistili od náletových drevín, 
zbavili buriny, vyčistili náhrobné kamene, pokryli netkanou textíliou, zasypali 
okrasným kameňom a obnovili náter na oplotení niektorých hrobov.

V Ivanke máme jeden z najvýznamnejších cintorínov v okrese a možno aj 
kraji, kde sú pochované významné osobnosti.

Cezhraničná spolupráca - V rámci projektu Predkovia sme privítali návštevu z 
Maďarska a následne vycestovali zástupcovia obce do maďarskej Tatabánye 
na workshop.

Veľké poďakovanie patrí poslankyni obecného zastupiteľstva Ing. Alenke 
Čičovej, ktorá bola už 60 KRÁT DAROVAŤ KRV a bola jej udelená 
DIAMANTOVÁ PLAKETA za tento krásny čin. Ďakujeme Ti Alenka za všetkých, 
ktorým si svojím rozhodnutím darovať krv zmenila a možno aj zachránila 
život.

Testovanie - prvé 4 mesiace roka sme venovali testovaniu našich občanov. 
14 krát sme otvorili testovacie miesto v kultúrnom dome v prvých piatich 
kolách sme testovali 2 dni. Naše testovacie tímy otestovali spolu 14.586 ľudí 
za čo im patrí veľká vďaka.

Respirátor každému občanovi - Vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandemickú 
situáciu sa poslanci OZ a starostka obce na 20.zasadnutí obecného 
zastupiteľstva dohodli, že každému občanovi obce Ivanka pri Nitre od 3 rokov 
veku (s trvalým, alebo prechodným pobytom) darujú respirátor FFP2. 

Respirátory boli distribuované našim občanom. Týmto krokom sme chceli 
prispieť aspoň malou čiastkou k ochrane zdravia nás všetkých.

Veľkonočné sviatky patria medzi najobľúbenejšie sviatky roku. Symbolizujú 
príchod jari, znovuzrodenie a sú hlavným kresťanským sviatkom. S týmto 
obdobím sa spája množstvo špecifických zvykov a rituálov ako aj receptov a 
kultúrnych a rodinných tradícií.

Veľká noc 2021 však bola iná a poznačili ju 
najmä opatrenia a obmedzenia súvisiace s 
pandemickými opatreniami.

Na Veľkú noc sme sa pripravili aj v našej obci a 
šikovné dámy z obecného úradu na čele so 
starostkou pripravili milú jarnú dekoráciu pred 
kultúrnym domom. Kraslice krásne ozdobili 
pani učiteľky z Materskej školy spolu s 
detičkami.

Výmena dopravných značiek na uliciach v obci - Na základe návrhu poslanca 
OZ Antona Zaťka boli vymenené vyblednuté a poškodené dopravné značky na 
miestnych komunikáciách.

Garáž pri zdravotnom stredisku - O opravu garáže/skladu vedľa vynoveného 
zdravotného strediska sa postarali naši rybári pod vedením pána Ladislava 
Pintéra, za čo im patrí veľká vďaka.

   

Jesenný veľkoobjemový zber a zberelektroodpadu a nebezpečného odpadu. 
Počas víkendu prinieslo odpad celkovo 214 domácností

Vytriedilo sa:  2 m3 skla, 14 m3 plastov, 7 m3 papiera, 35 m3 dreva, 35 m3 
elektroodpadu a nebezpečného odpadu, 70 m3 veľkoobjemového odpadu.

Ďakujeme, že ste prispeli k bezproblémovému priebehu zberu 
veľkoobjemového odpadu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu.

Advent - Aj tento rok sme nezabudli na vianočnú výzdobu pred kultúrnym 
domom aby potešila všetkých občanov a návštevníkov. Adventný veniec, 
vianočný stromček a vianočnú výzdobu pre všetkých pripravili zamestnanci 
obecného úradu. 

Obec podala projekty na „Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre“. Na základe 
veľkého dopytu o umiestnenie detí do našej materskej školy sme požiadali 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky  o nenávratný finančný príspevok pre rozšírenie kapacít MŠ. 
Netrpezlivo čakáme na vyhodnotenie podanej žiadosti a veríme, že naša obec 
v tomto projekte uspeje a pomôžeme tak mnohým rodinám. 

„Modernizácia kultúrneho domu v Ivanke pri Nitre – podpora udržateľnosti a 
odolnosti kultúry“ - Vzhľadom k tomu, že technické vybavenie kultúrneho 
domu dlhodobo chýba v našej obci, podali sme žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok na Ministerstvo kultúry SR. Aj v tomto prípade čakáme na 
vyjadrenie Ministerstva. Finančné prostriedky by zlepšili kultúrny život v obci. 

Naj guláš 2021 - Aj tento rok sa nám podarilo uskutočniť ďalší ročník súťaže 
vo varení gulášu. Svoje gurmánske umenie nám predviedlo 16 družstiev. 

Archívna desiatka - Naša poslankyňa OZ 
Vierka Kubisovása zúčastnila bežeckej 
súťaže “Archívna desiatka 2021”, kde 
reprezentovala našu obec. Akciu 
organizoval Štátny archív v Nitre v 
spolupráci s Centrom podpory Nitra. Vierka 
bežala v disciplíne 10 km a umiestnila sa na 
krásnom 3. mieste.

Očkovanie proti COVID-19 - Obec 
zabezpečila občanom mobilnú očkovaciu 
jednotku v kultúrnom dome pre dve dávky 
vakcíny Pfizer.

Deň pre rodinu - MO MS zorganizovala milú akciu pre našich občanov, kde sa 
o program postarali viacerí účinkujúci, medzi nimi aj deti z MŠ a ZŠ a naša 
Ivančanka. 

Obyvatelia - fyzické osoby:
Výrub: 74.259,94 EUR

Zaplatené:73.070,78 EUR
Nedoplatok: 1189,16 EUR

Právnické osoby - firmy:
Výrub: 42.499,75 EUR

Zaplatené:  42.499,75 EUR
Nedoplatok: 0,00 EUR
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Sčítanie obyvateľov prebehlo elektronicky aj osobne za pomoci sčítacích komisárov. 

MDŽ - Našim milým seniorkám nad 65 
rokov sme doručili balíček s vitamínom 
D3 a respirátorom FFP2. Ostatné ženy 
sme snažili potešiť milým pozdravom k 
tomuto krásnemu sviatku.

Stavanie mája - Naši dobrovoľní hasiči s 
ochotou pomohli zamestnancom obce 
pri stavaní mája pri kultúrnom dome. 

Online vystúpenie detí z MŠ a ZŠ 
ku DŇU MATIEK - Pani učiteľky s 
deťmi zo ZŠ a MŠ pripravili 
krásny program ku Dňu matiek, 
ktorý bol vysielaný online na fb 
obce o čo sa postaral už tradične 
náš poslanec Stanko Kurek.

Umiestnenie Z-boxu spoločnosti 
Zásielkovňa za kultúrnym 
domom, ktorý umožňuje našim 
občanom vyzdvihnutie zásielky 
objednané z e-shopov. Nemusia 
tak chodiť na poštu, či čakať na 
kuriéra.

Futbalový turnaj o pohár starostky obce - Ďalší ročník tradičného futbalového 
turnaja sa konal v júni 2021.

Okey leto mini - Druhý ročník potešil mladých, starších, jednoducho všetkých,
ktorí mali chuť vypočuť si skvelé skupiny Kollárovci a Polemic.

Daň za psa

Vážení občania, s blížiacim sa koncom roka Vám chceme pripomenúť, aby ste 
nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak došlo k zmene v 
priebehu roka 2021 alebo podať priznanie k dani za psa.

Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi 
dane – Obecnému úradu, ak sa v priebehu roka stal držiteľom/vlastníkom 
psa staršieho ako 6 mesiacov. 

Občan, ktorému vznikne nárok na uplatnenie zníženia dane za psa si podá 
žiadosť do 31.01.2022 (občania starší ako 70 rokov s trvalým pobytom v 
obci a zároveň samostatne žijúci alebo občania s ťažkým zdravotným 
postihnutím  alebo držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím s trvalým pobytom v obci).

Evidenciu psov vedie Obecný úrad v Ivanke pri Nitre s celkovým počtom 416 
nahlásených psov. Každý psík starší ako 6 mesiacov dostáva pri zápise 
evidenčnú známku na psa. 

V roku 2021 bolo do evidencie psov prihlásených 35 psov a odhlásených 30 
psov.

Počet vystavených rozhodnutí k dani za psa za rok 2021 ku dňu 30.11.2021 
bolo 352 v celkovej sume 1855,35 EUR (za fyzické aj právnické osoby).

Daň z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľnostije daňovník povinný podať príslušnému 
správcovi dane – Obecnému úradu do 31.01.2022. Podávajú ho občania – 
vlastníci nehnuteľnosti:

• ktorí na území obce Ivanka pri Nitre v roku 2021 kúpili, predali, darovali 
alebo ktorí dostali do daru nehnuteľnosť (na vyrubenie dane z nehnuteľností 
je rozhodujúci stav k 1. januáru 2021. Na zmeny skutočností rozhodujúcich 
pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú počas roka 2021 sa neprihliada.)

• ktorým v roku 2021 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti (daňovník označí 
priznanie ako čiastočné priznanie na zánik daňovej povinnosti),

• ktorým v roku 2021 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu alebo 
ktorým bolo vydané kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, 
nadstavbu),

• ktorým v roku 2021 bolo vydané rozhodnutie o zmene stavby pred jej 
dokončením alebo rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby, bytu, 
nebytového priestoru alebo rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,

• ktorí si chcú uplatniť zníženie daňovej povinnosti podľa platného 
všeobecne záväzného nariadenia  obce č. 1/2018 o miestnych daniach(nárok 
na úľavu majú občania - osamelo žijúce osoby staršie ako 70 rokov alebo 
občania s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držitelia preukazu občana s 
ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí vlastnia nehnuteľnosť).

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani z 
nehnuteľnosti podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho 
podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú na zástupcovi, ktorý za nich dodá 
daňové priznanie, splnomocnia ho na podanie daňového priznania. 

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné 
priznanie podáva jeden z manželov.

Výnimka: Občan, ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu 
zdaňovacieho obdobia  alebo občan, ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu 
zdaňovacieho obdobia na  základe právoplatného osvedčenia o dedičstve 
alebo rozhodnutia o dedičstve je  daňovník  povinný podať priznanie k dani z 
nehnuteľností do 30 dní  poprávoplatnosti dedičského konania alebo dražby.

V januári 2021 podalo daňové priznanie k dani za nehnuteľnosť  
138 občanov (fyzických osôb) a 14 právnických osôb (firiem). 

Počet vystavených rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti za rok 2021 ku dňu 
30.11.2021 bolo 1255 v celkovej sume 291.025,83 EUR (za fyzické aj 
právnické osoby).

Miestny poplatok za rozvoj 

Miestny poplatok za rozvoj vyrubuje obec na základe Všeobecne záväzného 
nariadenia obce VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj schválený 
Obecným zastupiteľstvom zo dňa 21.01.2020 s nadobudnutím účinnosti od 
01.01.2021. VZN bolo prijaté v zmysle zákona NR SR č. 447/2015 Z.z. o 
miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov.

Na čo sa použijú výnosy z poplatku za rozvoj? Výnos z poplatku za 
rozvoj je príjmom rozpočtu obce. 

Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov (podľa 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)  
súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov 
navysporiadanie pozemku na tento účel: 

a) zariadenia starostlivosti o deti,

b) slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,

c) sociálneho bývania,

d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,

e) zdravotníckeho zariadenia,

f) verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene,

g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a 
technickej infraštruktúry,

h) opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a 
adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky. 

Informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení 
použitia výnosov podľa realizovaných projektov sa budú zverejňovať v 
záverečnom účte obce Ivanka pri Nitre (zverejňované na webovej stránke 
obce).

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí  uprednostnili platenie 
daní a poplatkov prostredníctvom elektronického 
bankovníctva cez internet a rovnako ďakujeme aj občanom, 
ktorí platbu daní a poplatkov pri dodržaní potrebných 
hygienických podmienok uskutočňovali aj na obecnom 
úrade.

Všetky tlačivá na podanie daňových priznaní sú dostupné na 
webovej stránke Ministerstva financií SR, na webovej 
stránke obce Ivanka pri Nitre alebo sú prístupné aj na 
Obecnom úrade v Ivanke pri Nitre.

Vážení občania,

podobne ako sme Vás informovali v roku 2020 o vystavených rozhodnutiach 
za vývoz komunálneho odpadu a za odvádzanie odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou, tak aj v roku 2021 Vás oboznámime o uvedených poplatkoch.

V roku 2021 bolo za vývoz komunálneho odpadu u fyzických osôb 
vystavených 1043 rozhodnutí vo výške 74.259,94 Eur. K 30.11.2021 bolo 
uhradené je 73.070,78 Eur.  Dlžná čiastka k 30. 11. 2021 za rok 2021 je 
1.189,16 Eur. Z celkovo 1043 rodín nezaplatilo k uvedenému dátumu 15 
rodín.

U právnických osôb za rok 2021 za vývoz komunálneho odpadu bolo 
vyfakturované 42.499,75 Eur. U právnických osôb neevidujeme za rok 2020 
a 2021 žiadne nedoplatky.

V roku 2021 bolo za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou u 
fyzických osôb vystavených 818 rozhodnutí čo je aj počet pripojených 
domácností na kanalizáciu, ktoré  sú oficiálne nahlásené. Celková výška 
poplatkov na základe rozhodnutíbola 89.000,73 Eur. K 30. 11. 2021 bolo 
uhradené 86.300,15 Eur. Dlžná čiastka k 30.11. 2021 za rok 2020 je 
2.700,58 Eur. Z celkového počtu 818 rodín evidujeme nedoplatok  k 30. 11. 
2021 u 16 rodín. 

U právnických osôb za rok 2021 za odvádzanie odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou bola vyfakturovaná suma 4.947,18 Eur. U právnických osôb 
neevidujeme za predchádzajúce roky žiadne nedoplatky.

Naďalej aj v tomto roku prosíme občanov, ktorí sú napojení na kanalizáciu, ale 
oficiálne sa ešte neprihlásili na obecnom úrade, aby sa čo najskôr prišli 
zaevidovať na obecný úrad.

Upozorňujeme občanov, ktorí ešte nemajú uhradený poplatok za TKO a 
poplatok za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, aby tak 
urobili do 31. 1. 2022. Od 01. 01. 2020 môže byť každému dlžníkovi, ktorý 
vlastní vodičský preukaz tento odobraný.

Zároveň poprosím rodiny, ktorých príbuzní pracujú alebo študujú v zahraničí 
a nezdržiavajú sa v mieste trvalého bydliska  a chcú, aby im bola uznaná 
zľava či na poplatku za odvoz odpadu alebo odvádzaní odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou, aby zodpovedajúce podklady aj so žiadosťou na úľavu  
priniesli na obecný úrad najneskôr do 28. februára 2022.

Upozorňujeme domácnosti, ktoré sú napojené na obecnú kanalizáciu a majú 
zvody zo striech napojené do obecnej kanalizácie, že konajú protizákonne.  V 
roku 2022 bude  opätovne poverenou firmou prebiehať kontrola všetkých 
domácností, či nie sú napojené zvody zo striech do obecnej kanalizácie. V 
prípade zistenia takýchto pripojení, hrozí občanovi pokuta.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým občanom, ktorí poctivo separujú všetok 
odpad, aby nepoľavili vo svojej snahe a zároveň poprosiť tých občanov, ktorí 
nie sú až takí precízni, aby vynaložili viac úsilia pri triedení odpadu. 
Pomôžeme tak hlavne životnému prostrediu, ale hlavne nebude narastať 
cena za odvoz komunálneho odpadu. Ceny za odvoz komunálneho odpadu sa 
každým rokom zvyšujú a je iba na nás, ako sa postavíme k problematike 
separovania odpadu. 

Poprosili by sme občanov, aby svoj vytriedený odpad priniesli na zberový dvor, 
kde je možné priniesť všetok vytriedený odpad: papier, sklo, plasty, stavebný 
odpad /stavebný odpad je za poplatok/, objemný odpad,  elektroodpad 
(elektroodpad sa nosí na zberový dvor iba 2 x ročne podľa harmonogramu 
zvozov), drevo a nevytvárali v obci čierne skládky, lebo je to úplne zbytočné a 
nepochopiteľné, keď na zberovom dvore berieme skoro všetok odpad. Bližšie 
informácie sú uvedené na stránke obce. 

Zberný dvor slúži výlučne občanom Ivanky pri Nitre, ktorí majú riadne 
uhradený poplatok za odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu.

Prevádzkový čas na Zbernom dvore obce Ivanka pri Nitre (ulica Pri Parku – 
areál PD):

Zimné obdobie - od 01. 12. do 31. 03.
Pondelok: 15.30 hod. – 18.00 hod.
Sobota: 09.00 hod. – 13.00 hod.

Urobili sme pre Vás v roku 2021

Účast poslancov na zasadnutiach OZ

Oprava miestnych komunikácií, ktorá bola opätovne financovaná z vlastných 
zdrojov obce. Opravené sú ďalšie ulice: Gergeľová od zdravotného strediska 
po križovatku, ulica Na Štrkovisko. Potešili sa mnohí občania obce, ktorí jazdili 
po veľkých výmoľoch už dlhý čas. 

Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci 
Ivanka pri Nitre. Ukončila sa rekonštrukcia a modernizácia zdravotného 
strediska, na ktorú bola poskytnutá dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR. 
Lekári sa do nových priestorov presťahovali začiatkom septembra 2021. 
Hľadáme ešte ďalších lekárov pre rozšírenie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti našim občanom. Po dodaní zariadenia a vybavenia (nábytku a 
zdravotníckeho vybavenia) bude ukončená realizácia projektu v apríli 2022, 
následne bude aj slávnostné otvorenie zdravotného strediska.

Revitalizácia okolia verejného priestranstva pri zdravotnom stredisku a 
komunitnom centre - upravilo sa okolie pred zrekonštruovaným zdravotným 
strediskom bol financovaný z programu Municipality Nadácie SPP.

Predkovia – úspešne sa ukončila rekonštrukcia hrobky Viliama Tótha na 
cintoríne v Ivanke, ktorá bola realizovaná v rámci Programu spolupráce 
Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.

Úprava hrobov predkov na cintoríne v Ivanke v spolupráci so Štátnym 
archívom v Ivanke pri Nitre

V súvislosti s projektom Predkovia sme vyčistili hroby predkov a významných 
osobností našej obce. Zapojili sa všetci zamestnanci obecného úradu a 
pozrieť nás prišli aj páni zo štátneho archívu v Ivanke pri Nitre, ktorí tiež 
priložili ruku k dielu. Jednotlivé hroby sme vyčistili od náletových drevín, 
zbavili buriny, vyčistili náhrobné kamene, pokryli netkanou textíliou, zasypali 
okrasným kameňom a obnovili náter na oplotení niektorých hrobov.

V Ivanke máme jeden z najvýznamnejších cintorínov v okrese a možno aj 
kraji, kde sú pochované významné osobnosti.

Cezhraničná spolupráca - V rámci projektu Predkovia sme privítali návštevu z 
Maďarska a následne vycestovali zástupcovia obce do maďarskej Tatabánye 
na workshop.

Veľké poďakovanie patrí poslankyni obecného zastupiteľstva Ing. Alenke 
Čičovej, ktorá bola už 60 KRÁT DAROVAŤ KRV a bola jej udelená 
DIAMANTOVÁ PLAKETA za tento krásny čin. Ďakujeme Ti Alenka za všetkých, 
ktorým si svojím rozhodnutím darovať krv zmenila a možno aj zachránila 
život.

Testovanie - prvé 4 mesiace roka sme venovali testovaniu našich občanov. 
14 krát sme otvorili testovacie miesto v kultúrnom dome v prvých piatich 
kolách sme testovali 2 dni. Naše testovacie tímy otestovali spolu 14.586 ľudí 
za čo im patrí veľká vďaka.

Respirátor každému občanovi - Vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandemickú 
situáciu sa poslanci OZ a starostka obce na 20.zasadnutí obecného 
zastupiteľstva dohodli, že každému občanovi obce Ivanka pri Nitre od 3 rokov 
veku (s trvalým, alebo prechodným pobytom) darujú respirátor FFP2. 

Respirátory boli distribuované našim občanom. Týmto krokom sme chceli 
prispieť aspoň malou čiastkou k ochrane zdravia nás všetkých.

Veľkonočné sviatky patria medzi najobľúbenejšie sviatky roku. Symbolizujú 
príchod jari, znovuzrodenie a sú hlavným kresťanským sviatkom. S týmto 
obdobím sa spája množstvo špecifických zvykov a rituálov ako aj receptov a 
kultúrnych a rodinných tradícií.

Veľká noc 2021 však bola iná a poznačili ju 
najmä opatrenia a obmedzenia súvisiace s 
pandemickými opatreniami.

Na Veľkú noc sme sa pripravili aj v našej obci a 
šikovné dámy z obecného úradu na čele so 
starostkou pripravili milú jarnú dekoráciu pred 
kultúrnym domom. Kraslice krásne ozdobili 
pani učiteľky z Materskej školy spolu s 
detičkami.

Výmena dopravných značiek na uliciach v obci - Na základe návrhu poslanca 
OZ Antona Zaťka boli vymenené vyblednuté a poškodené dopravné značky na 
miestnych komunikáciách.

Garáž pri zdravotnom stredisku - O opravu garáže/skladu vedľa vynoveného 
zdravotného strediska sa postarali naši rybári pod vedením pána Ladislava 
Pintéra, za čo im patrí veľká vďaka.

   

Jesenný veľkoobjemový zber a zberelektroodpadu a nebezpečného odpadu. 
Počas víkendu prinieslo odpad celkovo 214 domácností

Vytriedilo sa:  2 m3 skla, 14 m3 plastov, 7 m3 papiera, 35 m3 dreva, 35 m3 
elektroodpadu a nebezpečného odpadu, 70 m3 veľkoobjemového odpadu.

Ďakujeme, že ste prispeli k bezproblémovému priebehu zberu 
veľkoobjemového odpadu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu.

Advent - Aj tento rok sme nezabudli na vianočnú výzdobu pred kultúrnym 
domom aby potešila všetkých občanov a návštevníkov. Adventný veniec, 
vianočný stromček a vianočnú výzdobu pre všetkých pripravili zamestnanci 
obecného úradu. 

Obec podala projekty na „Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre“. Na základe 
veľkého dopytu o umiestnenie detí do našej materskej školy sme požiadali 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky  o nenávratný finančný príspevok pre rozšírenie kapacít MŠ. 
Netrpezlivo čakáme na vyhodnotenie podanej žiadosti a veríme, že naša obec 
v tomto projekte uspeje a pomôžeme tak mnohým rodinám. 

„Modernizácia kultúrneho domu v Ivanke pri Nitre – podpora udržateľnosti a 
odolnosti kultúry“ - Vzhľadom k tomu, že technické vybavenie kultúrneho 
domu dlhodobo chýba v našej obci, podali sme žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok na Ministerstvo kultúry SR. Aj v tomto prípade čakáme na 
vyjadrenie Ministerstva. Finančné prostriedky by zlepšili kultúrny život v obci. 

Zasadnutie OZ  
v roku 2021  

Balážová
 

Černíková
 

Čičová
 

Horníková
 

Kubisová
 

Kurek
 

Zábojník
 

Zaťko
 

Zelenaj
 

27.01.2021                             
31.03.2021                             
30.06.2021                             
26.08.2021                            
29.09.2021                            
22.11.2021                             
08.12.2021                             

Letné obdobie - od 01. 04. do 30. 11.
Pondelok: 17.00 hod. – 20.00 hod.
Streda: 17.00 hod. – 20.00 hod.
Sobota: 09.00 hod. – 13.00 hod.

Naj guláš 2021 - Aj tento rok sa nám podarilo uskutočniť ďalší ročník súťaže 
vo varení gulášu. Svoje gurmánske umenie nám predviedlo 16 družstiev. 

Archívna desiatka - Naša poslankyňa OZ 
Vierka Kubisovása zúčastnila bežeckej 
súťaže “Archívna desiatka 2021”, kde 
reprezentovala našu obec. Akciu 
organizoval Štátny archív v Nitre v 
spolupráci s Centrom podpory Nitra. Vierka 
bežala v disciplíne 10 km a umiestnila sa na 
krásnom 3. mieste.

Očkovanie proti COVID-19 - Obec 
zabezpečila občanom mobilnú očkovaciu 
jednotku v kultúrnom dome pre dve dávky 
vakcíny Pfizer.

Deň pre rodinu - MO MS zorganizovala milú akciu pre našich občanov, kde sa 
o program postarali viacerí účinkujúci, medzi nimi aj deti z MŠ a ZŠ a naša 
Ivančanka. 
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Obyvatelia - fyzické osoby:
Výrub: 89.000,73 EUR

Zaplatené: 86.300,15 EUR
Nedoplatok: 2700,58 EUR

Právnické osoby - firmy
Výrub: 4.947,18 EUR

Zaplatené: 4.947,18 EUR
Nedoplatok: 0,00 EUR

Výrub Kanalizácia
Zaplatené Kanalizácia
Nedoplatok Kanalizácia

100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

0



Sčítanie obyvateľov prebehlo elektronicky aj osobne za pomoci sčítacích komisárov. 

MDŽ - Našim milým seniorkám nad 65 
rokov sme doručili balíček s vitamínom 
D3 a respirátorom FFP2. Ostatné ženy 
sme snažili potešiť milým pozdravom k 
tomuto krásnemu sviatku.

Stavanie mája - Naši dobrovoľní hasiči s 
ochotou pomohli zamestnancom obce 
pri stavaní mája pri kultúrnom dome. 

Online vystúpenie detí z MŠ a ZŠ 
ku DŇU MATIEK - Pani učiteľky s 
deťmi zo ZŠ a MŠ pripravili 
krásny program ku Dňu matiek, 
ktorý bol vysielaný online na fb 
obce o čo sa postaral už tradične 
náš poslanec Stanko Kurek.

Umiestnenie Z-boxu spoločnosti 
Zásielkovňa za kultúrnym 
domom, ktorý umožňuje našim 
občanom vyzdvihnutie zásielky 
objednané z e-shopov. Nemusia 
tak chodiť na poštu, či čakať na 
kuriéra.

Futbalový turnaj o pohár starostky obce - Ďalší ročník tradičného futbalového 
turnaja sa konal v júni 2021.

Okey leto mini - Druhý ročník potešil mladých, starších, jednoducho všetkých,
ktorí mali chuť vypočuť si skvelé skupiny Kollárovci a Polemic.

Oprava miestnych komunikácií, ktorá bola opätovne financovaná z vlastných 
zdrojov obce. Opravené sú ďalšie ulice: Gergeľová od zdravotného strediska 
po križovatku, ulica Na Štrkovisko. Potešili sa mnohí občania obce, ktorí jazdili 
po veľkých výmoľoch už dlhý čas. 

Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci 
Ivanka pri Nitre. Ukončila sa rekonštrukcia a modernizácia zdravotného 
strediska, na ktorú bola poskytnutá dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR. 
Lekári sa do nových priestorov presťahovali začiatkom septembra 2021. 
Hľadáme ešte ďalších lekárov pre rozšírenie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti našim občanom. Po dodaní zariadenia a vybavenia (nábytku a 
zdravotníckeho vybavenia) bude ukončená realizácia projektu v apríli 2022, 
následne bude aj slávnostné otvorenie zdravotného strediska.

Revitalizácia okolia verejného priestranstva pri zdravotnom stredisku a 
komunitnom centre - upravilo sa okolie pred zrekonštruovaným zdravotným 
strediskom bol financovaný z programu Municipality Nadácie SPP.

Predkovia – úspešne sa ukončila rekonštrukcia hrobky Viliama Tótha na 
cintoríne v Ivanke, ktorá bola realizovaná v rámci Programu spolupráce 
Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.

Úprava hrobov predkov na cintoríne v Ivanke v spolupráci so Štátnym 
archívom v Ivanke pri Nitre

V súvislosti s projektom Predkovia sme vyčistili hroby predkov a významných 
osobností našej obce. Zapojili sa všetci zamestnanci obecného úradu a 
pozrieť nás prišli aj páni zo štátneho archívu v Ivanke pri Nitre, ktorí tiež 
priložili ruku k dielu. Jednotlivé hroby sme vyčistili od náletových drevín, 
zbavili buriny, vyčistili náhrobné kamene, pokryli netkanou textíliou, zasypali 
okrasným kameňom a obnovili náter na oplotení niektorých hrobov.

V Ivanke máme jeden z najvýznamnejších cintorínov v okrese a možno aj 
kraji, kde sú pochované významné osobnosti.

Cezhraničná spolupráca - V rámci projektu Predkovia sme privítali návštevu z 
Maďarska a následne vycestovali zástupcovia obce do maďarskej Tatabánye 
na workshop.

Veľké poďakovanie patrí poslankyni obecného zastupiteľstva Ing. Alenke 
Čičovej, ktorá bola už 60 KRÁT DAROVAŤ KRV a bola jej udelená 
DIAMANTOVÁ PLAKETA za tento krásny čin. Ďakujeme Ti Alenka za všetkých, 
ktorým si svojím rozhodnutím darovať krv zmenila a možno aj zachránila 
život.

Testovanie - prvé 4 mesiace roka sme venovali testovaniu našich občanov. 
14 krát sme otvorili testovacie miesto v kultúrnom dome v prvých piatich 
kolách sme testovali 2 dni. Naše testovacie tímy otestovali spolu 14.586 ľudí 
za čo im patrí veľká vďaka.

Respirátor každému občanovi - Vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandemickú 
situáciu sa poslanci OZ a starostka obce na 20.zasadnutí obecného 
zastupiteľstva dohodli, že každému občanovi obce Ivanka pri Nitre od 3 rokov 
veku (s trvalým, alebo prechodným pobytom) darujú respirátor FFP2. 

Respirátory boli distribuované našim občanom. Týmto krokom sme chceli 
prispieť aspoň malou čiastkou k ochrane zdravia nás všetkých.

Veľkonočné sviatky patria medzi najobľúbenejšie sviatky roku. Symbolizujú 
príchod jari, znovuzrodenie a sú hlavným kresťanským sviatkom. S týmto 
obdobím sa spája množstvo špecifických zvykov a rituálov ako aj receptov a 
kultúrnych a rodinných tradícií.

Veľká noc 2021 však bola iná a poznačili ju 
najmä opatrenia a obmedzenia súvisiace s 
pandemickými opatreniami.

Na Veľkú noc sme sa pripravili aj v našej obci a 
šikovné dámy z obecného úradu na čele so 
starostkou pripravili milú jarnú dekoráciu pred 
kultúrnym domom. Kraslice krásne ozdobili 
pani učiteľky z Materskej školy spolu s 
detičkami.

Výmena dopravných značiek na uliciach v obci - Na základe návrhu poslanca 
OZ Antona Zaťka boli vymenené vyblednuté a poškodené dopravné značky na 
miestnych komunikáciách.

Garáž pri zdravotnom stredisku - O opravu garáže/skladu vedľa vynoveného 
zdravotného strediska sa postarali naši rybári pod vedením pána Ladislava 
Pintéra, za čo im patrí veľká vďaka.

   

Jesenný veľkoobjemový zber a zberelektroodpadu a nebezpečného odpadu. 
Počas víkendu prinieslo odpad celkovo 214 domácností

Vytriedilo sa:  2 m3 skla, 14 m3 plastov, 7 m3 papiera, 35 m3 dreva, 35 m3 
elektroodpadu a nebezpečného odpadu, 70 m3 veľkoobjemového odpadu.

Ďakujeme, že ste prispeli k bezproblémovému priebehu zberu 
veľkoobjemového odpadu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu.

Advent - Aj tento rok sme nezabudli na vianočnú výzdobu pred kultúrnym 
domom aby potešila všetkých občanov a návštevníkov. Adventný veniec, 
vianočný stromček a vianočnú výzdobu pre všetkých pripravili zamestnanci 
obecného úradu. 

Obec podala projekty na „Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre“. Na základe 
veľkého dopytu o umiestnenie detí do našej materskej školy sme požiadali 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky  o nenávratný finančný príspevok pre rozšírenie kapacít MŠ. 
Netrpezlivo čakáme na vyhodnotenie podanej žiadosti a veríme, že naša obec 
v tomto projekte uspeje a pomôžeme tak mnohým rodinám. 

„Modernizácia kultúrneho domu v Ivanke pri Nitre – podpora udržateľnosti a 
odolnosti kultúry“ - Vzhľadom k tomu, že technické vybavenie kultúrneho 
domu dlhodobo chýba v našej obci, podali sme žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok na Ministerstvo kultúry SR. Aj v tomto prípade čakáme na 
vyjadrenie Ministerstva. Finančné prostriedky by zlepšili kultúrny život v obci. 

Naj guláš 2021 - Aj tento rok sa nám podarilo uskutočniť ďalší ročník súťaže 
vo varení gulášu. Svoje gurmánske umenie nám predviedlo 16 družstiev. 

Archívna desiatka - Naša poslankyňa OZ 
Vierka Kubisovása zúčastnila bežeckej 
súťaže “Archívna desiatka 2021”, kde 
reprezentovala našu obec. Akciu 
organizoval Štátny archív v Nitre v 
spolupráci s Centrom podpory Nitra. Vierka 
bežala v disciplíne 10 km a umiestnila sa na 
krásnom 3. mieste.

Očkovanie proti COVID-19 - Obec 
zabezpečila občanom mobilnú očkovaciu 
jednotku v kultúrnom dome pre dve dávky 
vakcíny Pfizer.

Deň pre rodinu - MO MS zorganizovala milú akciu pre našich občanov, kde sa 
o program postarali viacerí účinkujúci, medzi nimi aj deti z MŠ a ZŠ a naša 
Ivančanka. 



Sčítanie obyvateľov prebehlo elektronicky aj osobne za pomoci sčítacích komisárov. 

MDŽ - Našim milým seniorkám nad 65 
rokov sme doručili balíček s vitamínom 
D3 a respirátorom FFP2. Ostatné ženy 
sme snažili potešiť milým pozdravom k 
tomuto krásnemu sviatku.

Stavanie mája - Naši dobrovoľní hasiči s 
ochotou pomohli zamestnancom obce 
pri stavaní mája pri kultúrnom dome. 

Online vystúpenie detí z MŠ a ZŠ 
ku DŇU MATIEK - Pani učiteľky s 
deťmi zo ZŠ a MŠ pripravili 
krásny program ku Dňu matiek, 
ktorý bol vysielaný online na fb 
obce o čo sa postaral už tradične 
náš poslanec Stanko Kurek.

Umiestnenie Z-boxu spoločnosti 
Zásielkovňa za kultúrnym 
domom, ktorý umožňuje našim 
občanom vyzdvihnutie zásielky 
objednané z e-shopov. Nemusia 
tak chodiť na poštu, či čakať na 
kuriéra.

Futbalový turnaj o pohár starostky obce - Ďalší ročník tradičného futbalového 
turnaja sa konal v júni 2021.

Okey leto mini - Druhý ročník potešil mladých, starších, jednoducho všetkých,
ktorí mali chuť vypočuť si skvelé skupiny Kollárovci a Polemic.

Oprava miestnych komunikácií, ktorá bola opätovne financovaná z vlastných 
zdrojov obce. Opravené sú ďalšie ulice: Gergeľová od zdravotného strediska 
po križovatku, ulica Na Štrkovisko. Potešili sa mnohí občania obce, ktorí jazdili 
po veľkých výmoľoch už dlhý čas. 

Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci 
Ivanka pri Nitre. Ukončila sa rekonštrukcia a modernizácia zdravotného 
strediska, na ktorú bola poskytnutá dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR. 
Lekári sa do nových priestorov presťahovali začiatkom septembra 2021. 
Hľadáme ešte ďalších lekárov pre rozšírenie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti našim občanom. Po dodaní zariadenia a vybavenia (nábytku a 
zdravotníckeho vybavenia) bude ukončená realizácia projektu v apríli 2022, 
následne bude aj slávnostné otvorenie zdravotného strediska.

Revitalizácia okolia verejného priestranstva pri zdravotnom stredisku a 
komunitnom centre - upravilo sa okolie pred zrekonštruovaným zdravotným 
strediskom bol financovaný z programu Municipality Nadácie SPP.
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Výmena dopravných značiek na uliciach v obci - Na základe návrhu poslanca 
OZ Antona Zaťka boli vymenené vyblednuté a poškodené dopravné značky na 
miestnych komunikáciách.

Garáž pri zdravotnom stredisku - O opravu garáže/skladu vedľa vynoveného 
zdravotného strediska sa postarali naši rybári pod vedením pána Ladislava 
Pintéra, za čo im patrí veľká vďaka.

   

Jesenný veľkoobjemový zber a zberelektroodpadu a nebezpečného odpadu. 
Počas víkendu prinieslo odpad celkovo 214 domácností

Vytriedilo sa:  2 m3 skla, 14 m3 plastov, 7 m3 papiera, 35 m3 dreva, 35 m3 
elektroodpadu a nebezpečného odpadu, 70 m3 veľkoobjemového odpadu.

Ďakujeme, že ste prispeli k bezproblémovému priebehu zberu 
veľkoobjemového odpadu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu.

Advent - Aj tento rok sme nezabudli na vianočnú výzdobu pred kultúrnym 
domom aby potešila všetkých občanov a návštevníkov. Adventný veniec, 
vianočný stromček a vianočnú výzdobu pre všetkých pripravili zamestnanci 
obecného úradu. 

Obec podala projekty na „Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre“. Na základe 
veľkého dopytu o umiestnenie detí do našej materskej školy sme požiadali 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky  o nenávratný finančný príspevok pre rozšírenie kapacít MŠ. 
Netrpezlivo čakáme na vyhodnotenie podanej žiadosti a veríme, že naša obec 
v tomto projekte uspeje a pomôžeme tak mnohým rodinám. 

„Modernizácia kultúrneho domu v Ivanke pri Nitre – podpora udržateľnosti a 
odolnosti kultúry“ - Vzhľadom k tomu, že technické vybavenie kultúrneho 
domu dlhodobo chýba v našej obci, podali sme žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok na Ministerstvo kultúry SR. Aj v tomto prípade čakáme na 
vyjadrenie Ministerstva. Finančné prostriedky by zlepšili kultúrny život v obci. 

Urobili sme pre deti v roku 2021
Bábkové divadlo - Po dlhej dobe testovania sa vrátila kultúra do kultúrneho 
domu. Detičky z materskej školy a 1.stupňa základnej školy si pozreli 
divadelné predstavenie o Herkulovi v podaní Ivana Gontka. 

Sladkosti k MDD  pre deti v MŠ a ZŠ - Deťom našim deťom v škole a škôlke 
sme priniesli maškrty k ich milému sviatku. 

Deň detí v Ivanke pri Nitre - Pre nás to bola 
akcia roka o ktorej sa hovorilo široko-ďaleko. 
Vidieť toľko usmiatych detských tvárí nám 
dodalo energiu a presvedčenie, že to má 
zmysel. Šťastné boli detičky aj rodičia.

Vláčik povozil deti po obci, v penovej show sa 
vykúpali, na ihrisku si zahrali futbal, zabavili na 
kolotočoch, vyskákali sa na nafukovacích 
atrakciách, zahrali pri súťažných disciplínach, 
vyskúšali si policajnú výstroj, nechali si 
pomaľovať tvár, či sa povozili na koníkoch a 
zamaškrtili na sladkostiach.

Veríme, že si každé z detí našlo to svoje naj a odišli domov s krásnymi a 
veselými zážitkami. Keď nám to v roku 2020 nevyšlo kvôli opatreniam, 
dúfame, že ste si to tentokrát užili dvojnásobne. Ďakujeme každému, kto 
svojou prácou, ochotou pomôcť prispel k tomuto úžasnému detskému dňu.

Vytvorenie nových tried materskej školy v priestoroch základnej školy - Pri 
zápise do materskej školy bolo doručených 56 žiadostí, z čoho bolo hneď 
jasné, že kapacita materskej škôlky tento počet detí nepokryje. Keďže sme 
mali voľné miesto len pre 6 detí, obec začala tento problém okamžite riešiť 
prostredníctvom vytvorenia náhradných dočasných priestorov. Riešenie sme 
našli v spolupráci so základnou školou a po odbornej konzultácii s RUVZ v 
Nitre sa nám podarilo vytvoriť tri nové priestory pre škôlkarov. Túto situáciu s 
dočasnými priestormi sme vyriešili pre tento školský rok a možno aj pre 
budúci. 

Hneď ako vyšla výzva na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky o nenávratný finančný príspevok pre 
rozšírenie kapacít MŠ sme podali žiadosť o finančné prostriedky. Podklady k 
tejto žiadosti obec intenzívne pripravovala už od roku 2020 a žiadosť bola 
odoslaná medzi prvými uchádzačmi. Dúfame, že budeme v projekte úspešní 
a začneme s budovaním nových priestorov materskej školy.

Nákup čističiek vzduchu pre MŠ - Aby sme čo najviac chránili zdravie našich 
detičiek, zakúpili sme do priestorov materskej škôlky čističky. Veríme, že 
zakúpením týchto prístrojov, ktoré by mali ionizovať, zvlhčovať a čistiť vzduch 
pomôžeme predísť ochoreniam u detičiek.

Žiadny prístroj však 100% neuchráni deti a pani učiteľky od akútnych 
ochorení. Preto vždy prosíme rodičov, aby boli zodpovední a do škôlky dávali 
naozaj len zdravé a doliečené deti.

Športový deň Šport spája Ivanku pri Nitre - Tento športový deň sa nám 
podarilo uskutočniť s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho 
kraja, deti si poriadne zašportovali a za svoje úsilie boli všetky odmenené. 
Športové náčinie zakúpené v rámci tohto projektu bude rozvíjať športové 
zručnosti našich detí v základnej škole a školskom klube.

Privítanie detí narodených v roku 2020 - Túto milú akciu sme taktiež 
uskutočnili s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci 
kultúrnych dní v Ivanke pri Nitre. Tak ako každý rok, aj tentoraz sme privítali 
deti, ktoré sa narodili v roku 2020 a sú našimi občanmi. Z celkového počtu 
36 detí bolo 20 dievčat a 16 chlapcov. Rodičia im vybrali tieto mená: Teodor, 
Alžbeta, Marek, Daniel, Stella, Adam, Oliver, Barbora, Viktória, Zara Viktória, 
Natália, Lucia, Marias, Linda, Emma, Mateo, Alexander, Peter, Dávid, Anna, 
Sofia, Gabriel, Nina, Niu, Hana, Kevin, Svetlana,Kevin, Rebeka, Sebastián, 
Jozef, Karin Laura, Tomáš, Vanesa, Amelia, Liliana. Srdečne ich vítame v 
našej obci a prajeme im šťastný život plný zdravia, šťastia a lásky. 

Opäť k nám prišiel svätý Mikuláš s anjelikmi a veselým čertom na úžasných 
saniach a pripravil tak skvelý zážitok pre malých a veľkých obyvateľov. Ich 
pomocníčky a pomocníci z obecného úradu rozdali dobrým deťom 
mikulášske balíčky, ktoré pre ne s láskou pripravili. Ďakujeme spoločnosti 
Miva, za darovanie skvelých chrumiek do balíčkov, veľmi si to vážime.

Ďakujeme za všetky vaše úsmevy a šťastné pohľady našich najmenších. 
Presne pre tento okamih to má celé zmysel. Veríme, že nabudúce bude môcť 
byť sprievod tohoto skvelého Mikuláša už bez opatrení.

Naj guláš 2021 - Aj tento rok sa nám podarilo uskutočniť ďalší ročník súťaže 
vo varení gulášu. Svoje gurmánske umenie nám predviedlo 16 družstiev. 

Archívna desiatka - Naša poslankyňa OZ 
Vierka Kubisovása zúčastnila bežeckej 
súťaže “Archívna desiatka 2021”, kde 
reprezentovala našu obec. Akciu 
organizoval Štátny archív v Nitre v 
spolupráci s Centrom podpory Nitra. Vierka 
bežala v disciplíne 10 km a umiestnila sa na 
krásnom 3. mieste.

Očkovanie proti COVID-19 - Obec 
zabezpečila občanom mobilnú očkovaciu 
jednotku v kultúrnom dome pre dve dávky 
vakcíny Pfizer.

Deň pre rodinu - MO MS zorganizovala milú akciu pre našich občanov, kde sa 
o program postarali viacerí účinkujúci, medzi nimi aj deti z MŠ a ZŠ a naša 
Ivančanka. 



Sčítanie obyvateľov prebehlo elektronicky aj osobne za pomoci sčítacích komisárov. 

MDŽ - Našim milým seniorkám nad 65 
rokov sme doručili balíček s vitamínom 
D3 a respirátorom FFP2. Ostatné ženy 
sme snažili potešiť milým pozdravom k 
tomuto krásnemu sviatku.

Stavanie mája - Naši dobrovoľní hasiči s 
ochotou pomohli zamestnancom obce 
pri stavaní mája pri kultúrnom dome. 

Online vystúpenie detí z MŠ a ZŠ 
ku DŇU MATIEK - Pani učiteľky s 
deťmi zo ZŠ a MŠ pripravili 
krásny program ku Dňu matiek, 
ktorý bol vysielaný online na fb 
obce o čo sa postaral už tradične 
náš poslanec Stanko Kurek.

Umiestnenie Z-boxu spoločnosti 
Zásielkovňa za kultúrnym 
domom, ktorý umožňuje našim 
občanom vyzdvihnutie zásielky 
objednané z e-shopov. Nemusia 
tak chodiť na poštu, či čakať na 
kuriéra.

Futbalový turnaj o pohár starostky obce - Ďalší ročník tradičného futbalového 
turnaja sa konal v júni 2021.

Okey leto mini - Druhý ročník potešil mladých, starších, jednoducho všetkých,
ktorí mali chuť vypočuť si skvelé skupiny Kollárovci a Polemic.

Oprava miestnych komunikácií, ktorá bola opätovne financovaná z vlastných 
zdrojov obce. Opravené sú ďalšie ulice: Gergeľová od zdravotného strediska 
po križovatku, ulica Na Štrkovisko. Potešili sa mnohí občania obce, ktorí jazdili 
po veľkých výmoľoch už dlhý čas. 

Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci 
Ivanka pri Nitre. Ukončila sa rekonštrukcia a modernizácia zdravotného 
strediska, na ktorú bola poskytnutá dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR. 
Lekári sa do nových priestorov presťahovali začiatkom septembra 2021. 
Hľadáme ešte ďalších lekárov pre rozšírenie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti našim občanom. Po dodaní zariadenia a vybavenia (nábytku a 
zdravotníckeho vybavenia) bude ukončená realizácia projektu v apríli 2022, 
následne bude aj slávnostné otvorenie zdravotného strediska.

Revitalizácia okolia verejného priestranstva pri zdravotnom stredisku a 
komunitnom centre - upravilo sa okolie pred zrekonštruovaným zdravotným 
strediskom bol financovaný z programu Municipality Nadácie SPP.

Predkovia – úspešne sa ukončila rekonštrukcia hrobky Viliama Tótha na 
cintoríne v Ivanke, ktorá bola realizovaná v rámci Programu spolupráce 
Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.

Úprava hrobov predkov na cintoríne v Ivanke v spolupráci so Štátnym 
archívom v Ivanke pri Nitre

V súvislosti s projektom Predkovia sme vyčistili hroby predkov a významných 
osobností našej obce. Zapojili sa všetci zamestnanci obecného úradu a 
pozrieť nás prišli aj páni zo štátneho archívu v Ivanke pri Nitre, ktorí tiež 
priložili ruku k dielu. Jednotlivé hroby sme vyčistili od náletových drevín, 
zbavili buriny, vyčistili náhrobné kamene, pokryli netkanou textíliou, zasypali 
okrasným kameňom a obnovili náter na oplotení niektorých hrobov.

V Ivanke máme jeden z najvýznamnejších cintorínov v okrese a možno aj 
kraji, kde sú pochované významné osobnosti.

Cezhraničná spolupráca - V rámci projektu Predkovia sme privítali návštevu z 
Maďarska a následne vycestovali zástupcovia obce do maďarskej Tatabánye 
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Veľké poďakovanie patrí poslankyni obecného zastupiteľstva Ing. Alenke 
Čičovej, ktorá bola už 60 KRÁT DAROVAŤ KRV a bola jej udelená 
DIAMANTOVÁ PLAKETA za tento krásny čin. Ďakujeme Ti Alenka za všetkých, 
ktorým si svojím rozhodnutím darovať krv zmenila a možno aj zachránila 
život.

Testovanie - prvé 4 mesiace roka sme venovali testovaniu našich občanov. 
14 krát sme otvorili testovacie miesto v kultúrnom dome v prvých piatich 
kolách sme testovali 2 dni. Naše testovacie tímy otestovali spolu 14.586 ľudí 
za čo im patrí veľká vďaka.
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Jozef, Karin Laura, Tomáš, Vanesa, Amelia, Liliana. Srdečne ich vítame v 
našej obci a prajeme im šťastný život plný zdravia, šťastia a lásky. 

Opäť k nám prišiel svätý Mikuláš s anjelikmi a veselým čertom na úžasných 
saniach a pripravil tak skvelý zážitok pre malých a veľkých obyvateľov. Ich 
pomocníčky a pomocníci z obecného úradu rozdali dobrým deťom 
mikulášske balíčky, ktoré pre ne s láskou pripravili. Ďakujeme spoločnosti 
Miva, za darovanie skvelých chrumiek do balíčkov, veľmi si to vážime.

Ďakujeme za všetky vaše úsmevy a šťastné pohľady našich najmenších. 
Presne pre tento okamih to má celé zmysel. Veríme, že nabudúce bude môcť 
byť sprievod tohoto skvelého Mikuláša už bez opatrení.

Naj guláš 2021 - Aj tento rok sa nám podarilo uskutočniť ďalší ročník súťaže 
vo varení gulášu. Svoje gurmánske umenie nám predviedlo 16 družstiev. 

Archívna desiatka - Naša poslankyňa OZ 
Vierka Kubisovása zúčastnila bežeckej 
súťaže “Archívna desiatka 2021”, kde 
reprezentovala našu obec. Akciu 
organizoval Štátny archív v Nitre v 
spolupráci s Centrom podpory Nitra. Vierka 
bežala v disciplíne 10 km a umiestnila sa na 
krásnom 3. mieste.

Očkovanie proti COVID-19 - Obec 
zabezpečila občanom mobilnú očkovaciu 
jednotku v kultúrnom dome pre dve dávky 
vakcíny Pfizer.

Deň pre rodinu - MO MS zorganizovala milú akciu pre našich občanov, kde sa 
o program postarali viacerí účinkujúci, medzi nimi aj deti z MŠ a ZŠ a naša 
Ivančanka. 
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Urobili sme pre seniorov v roku 2021

MDŽ - Tak ako sme už uviedli, našim seniorkám nad 65 rokov sme doručili 
balíček s vitamínom D3 a respirátorom FFP2. 

Výlet do Tatabánye - V rámci projektu Predkovia a cezhraničnej spolupráce 
sme spolu so seniormi zavítali na návštevu do  Slovenská národnostná 
samospráva v Tatabánya-Bánhide, kde sa slovenské občianske združenia, 
civilné organizácie Bánhidy starajú o zachovanie slovenských tradícií, 
organizujú spolu so slovenskými národnostnými samosprávami ostatných 
osád regiónu miestne a regionálne podujatia. Našim seniorom partneri 
pripravili pestrý program, ako: uvítanie seniorov v slovenskom dome, 
návšteva farského kostola a fary so stretnutím s miestnym pánom farárom, 
návšteva dominanty Tatabánye – socha vtáka Turula, ktorý je posvätným 
vtákom všetkých starých a nových Maďarov. Ďalej absolvovali návštevu 
banského múzea a stretnutie bolo ukončené s príjemným posedením pri 
slovenských ľudových piesňach s domácim harmonikárom. V budúcom roku 
plánujeme podobný dvojdňový výlet pre našich seniorov spojený s návštevou 
Ostrihomu a výletu loďou na Vyšehrad. 

Mesiac úcty k starším - Vzhľadom k tomu, že nám opatrenia nedovolili 
zorganizovať tradičné stretnutie so seniormi, opäť sme sa rozhodli pozdraviť 
našich seniorov osobne. 500 seniorom z našej obce sme doručili balíček, 
ktorým sme chceli prejaviť úctu každému z nich. Zároveň sme odovzdali aj 
pamätný list a malý darček aj 83 jubilantom. Všetkým seniorom a jubilantom 
ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme najmä pevné zdravie.

• 70 rokov oslávilo 33 seniorov, 
• 75 rokov oslávilo 22 seniorov,
• 80 rokov oslávilo 14 seniorov,
• 85 rokov oslávilo 9 seniorov,
• 90 rokov oslávili 4 seniori,
• najstaršia občianka našej obce má 97 rokov.

Obec Ivanka pri Nitre v spolupráci s maďarským partnerom - Archívom mesta so župnou právomocou Tatabánya 
- realizuje s podporou Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika  
- Maďarsko cezhraničný projekt s názvom „Ősök - Predkovia“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/132). Projektoví 
partneri sa usilujú o to, aby upriamili pozornosť verejnosti na možnosť nájdenia svojich predkov, posilnili 
cezhraničnú spoluprácu a zvýšili návštevnosť cieľového regiónu.Cieľovou skupinou projektu je predovšetkým 
obyvateľstvo regiónu a prichádzajúci zahraniční turisti, ktorí skúmajú svoj rodokmeň na základe informácií zo 
štátneho archívu.

Štátny archív v Ivanke pri Nitre uchováva archívne dedičstvo celého Nitrianskeho kraja počnúc dokumentmi od 13. 
storočia. Vďaka tejto inštitúcii prichádzajú do Ivanky pri Nitre ako bádatelia mnohí záujemcovia o regionálnu 
históriu, o vyhľadávanie svojich predkov a pod., často krát aj zo zahraničia.

V rámci cezhraničnej spolupráce prebehla rekonštrukcia hrobky Viliama Tótha v Ivanke pri Nitre – niekdajšieho 
uhorského ministra - ktorá ako integrálna súčasť cintorína patrí medzi významné pamiatky obce i širšieho 
regiónu. Rekonštrukcia preto prispela k ďalšiemu zveľadeniu obce a k posilneniu cestovného ruchu v regióne. 

Obec sa ďalej podieľala na zbere údajov a fotografií hrobiek, ako aj na tvorbe databáz k workshopu, ktorý sa 
uskutočnil dňa 28. júla 2021 sa na mestskom úrade v Tatabányi. V rámci podujatia vystúpil László Iván, archivár 
z Maďarského národného archívu, ktorý adresoval tematiku prekladu a spracovania latinských textov pomocou 
počítača. Následne účastníkom poskytla informácie o Židovskom genealogickom výskume v Uhorsku Dr. 
ÁgnesSzegő PhD., riaditeľka Maďarského národného archívu. Podujatie uzatvoril Dr. Csaba B. Stenge PhD., 
riaditeľ Archívu mesta so župnou právomocou Tatabánya.

Realizácia projektu prispela k posilneniu národného povedomia, k prepojeniu miestneho obyvateľstva, k 
zatraktívneniu cezhraničného balíka služieb v oblasti cestovného ruchu, ako aj k zintenzívneniu cezhraničnej 
spolupráce. Priamym dopadom projektu bolo tiež zvýšenie návštevnosti územia domácimi a zahraničnými 
turistami prichádzajúcimi do regiónu za účelom spoznávania miestnych tradícií, histórie a kultúry, ale tiež turistov 
prichádzajúcich do obce Ivanka pri Nitre za účelom vyhľadávania svojich predkov. Realizáciou projektu sa 
zviditeľnil región, vďaka rekonštrukcii hrobky došlo k zlepšeniu ponuky služieb a infraštruktúry v oblasti turizmu, 
čoho následkom sa región stal z hľadiska cestovného ruchu badateľne príťažlivejším. 

Projekt bol realizovaný so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 39 060,56 Eur. 

Projekt Predkovia
- oprava hrobky



Materská škola Ivanka pri Nitre

Záujem o MŠ v Ivanke pri Nitre v posledných 
rokoch prevyšuje jej aktuálnu kapacitu, preto 
sme sa snažili spojiť sily hlavne v oblasti 
rozšírenia kapacít MŠ. Čelili sme náročnej 
situácii, keď sa do MŠ počas zápisu prihlásilo 
56 detí a kapacita MŠ sa rovnala 6 voľným 
miestam. Z dôvodu vysokého záujmu 
zákonných zástupcov o umiestnenie dieťaťa v 
našej MŠ sme urobili všetko preto, aby sme 
situáciu nakoniec dotiahli do úspešného 
konca. Vďaka spolupráci s Ocú sa nám 
podarilo so súhlasom RÚVZ rozšíriť kapacitu 
MŠ o ďalšie 2 triedy v dočasných 
adaptovaných priestoroch v ZŠ. Materskú 
školu v Ivanke pri Nitre v školskom roku 
2021/2022 navštevuje 98 detí zaradených do 
5 tried.       

 Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vyriešiť aj materiálno- technické 
zabezpečenie nových tried. Teší nás podpora zriaďovateľa, ale aj  MŠVVaŠ 
SR, kde smezískali 10.000€ na zariadeniez projektu predškolácia 1.000€ z 
projektu Múdre hranie na didaktické  hračky, teší nás ochota a ústretovosť 
rodičov, ktorí pomáhajú na brigádach (prenos šatňových skriniek, maľovanie 
tried, ukladanie plávajúcej podlahy, oprava hracích prvkov, inštalácia IKT 
techniky, výroba krytov na radiátory, sponzorské dary - menovky, PC..., 
organizácia akcií). 

 Špecifická pomoc zo strany zriaďovateľa  bola Materskej škole poskytnutá 
hlavne pri riešení opatrení súvisiacich s Koronavírusom, prerušenie a 
následné znovuotvorenie prevádzky- zabezpečenie hygienických, čistiacich 
dezinfekčných prostriedkov ako aj celkového chodu v mimoriadnom režim, 
mali zabezpečené služby v oblasti drobných údržbárskych prác, kosenia... a 
prania závesov.

 Rady zamestnancov sme v tomto školskom roku rozšírili nielen o p. 
učiteľky do nových tried, ale aj o inkluzívny tím, ktorý sa podieľa na začlenení 
detí so ŠVVP. Novovytvorené pracovné miesta sme vytvorili sa so súhlasom 
zriaďovateľa. Zapojili  sme sa do Národného  projektu  Pomáhajúce profesie 
v edukácii detí a žiakov II v MPC. V MŠ Ivanka pri Nitre aktuálne pracujú 2 
asistentky učiteľa,  školský špeciálny pedagóg a školský psychológ, ktorí 
nielenže denne pracujú s deťmi v MŠ, ale v prípade potreby poskytujú aj 
individuálne poradenstvo rodičom. 

 MŠ Ivanka pri Nitre bolav tomto školskom roku ako jedna z dvoch škôl na 
Slovenku prizvaná do projektu MPC Nitra zameraného na poskytovanie 
poradenstva pre zamestnancov škôl a školských zariadení. Spolupracujeme 
aj s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, ktorý nás 
prizval k spolupráci pri overovaní Skríningu detí v predprimárnom vzdelávaní. 
Podieľame sa na tvorbe metodiky, ktorá pomôže identifikovať deti, u ktorých 
by mohli nastať ťažkosti po nástupe do 1. ročníka ZŠ, s cieľom včas 
zabezpečiť podporu a pomoc odborných zamestnancov. Úloha sa rieši na 
základe požiadavky MŠVVaŠ SR.

 Krúžková činnosť v MŠ je zameraná na šport a anglický jazyk. Prebieha 
interne pod vedením zamestnancov MŠ.  Športový krúžok vedie Bc. Vlasta 
Depešová a aj Anna Fúsková. Aktuálne je však pre opatrenia krúžková 
činnosť dočasne prerušená.   

 MŠ aktívne spolupracuje aj  s organizáciami v obci. Napriek mnohým 
obmedzeniam bola naša spolupráca ústretová. Spolupracovali sme pri 
realizácií spoločných kultúrnych a športových podujatí. (Marta - Myrta, Deň 
rodiny, Športový deň, ukážka hasičov, MDD...).

Občianske združenie pri MŠ Roháčik v Ivanke pri Nitre

OZ Roháčik participuje na zlepšovaní materiálno- technického zabezpečenia 
a organizovaní akcií MŠ, zveľaďovaní prostredia MŠ, skvalitňovaní a 
obohacovaní VVČ o netradičné ponuky- hudobné koncerty, ľudové remeslá, 
športové hry, ale aj rozvoji  spolupráce s rodičmi, ktorí sú jeho členmi. 
Financovalo nákres dopravného ihriska..., plávajúcu podlahu za do novej 
triedy MŠ Roháčik- rozšírenie kapacít, realizáciu projektov- nové športové 
pomôcky pre V. triedu i na školský dvor  450€ z NSK , certifikovaný hrací 
prvok na dvor- rovnovážny most 600€ z SPP, nové kroje 450€ NSK, detské 
hudobné predstavenia a koncerty (Fidlikanti, Viktor kamarát, Ujo Ľubo, Ján 
Juhász,náklady na športové hry- športové potreby) 1000€ z Ocú.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať finančné prostriedky na realizáciu 
našich zámerov z 2% daní. Realizáciu projektov sme zakúpili športové náčinie 
pre nové triedy, ale aj na každodenné cvičenie a certifikovaný hrací prvok 
balančnú rovnovážnu lavicu na školský dvor a nové kroje. 

PaedDr. Martina Sýkorová 

13



Základná škola Ivanka pri Nitre
Vážení rodičia, obyvatelia obce,

chcela by som vám priblížiť rok 2021 na našej základnej škole. Nový rok 
2021 sa začal žiaľ neštandardne, po vianočných prázdninách žiaci 
nenastúpili do školy vzhľadom na veľmi zlú situáciu ohľadom ochorenia 
COVID 19. Žiaci sa vzdelávali v domácom prostredí dištančnou formou 
výučby. Ničím sa nedá prezenčná forma výučby nahradiť, ale museli sme sa 
s danou situáciou popasovať a zvládnuť vzdelávanie, ako sa najlepšie dalo.

Od 18.01.2021 začal prevádzku školský klub pre žiakov rodičov z kritickej 
infraštruktúry. Pani vychovávateľky individuálne s týmito žiakmi pracovali. 
Ostatní žiaci zostali doma,   odkiaľ sa vzdelávali. Bolo to veľmi náročné 
obdobie pre všetky deti, ale hlavne pre žiakov    1. stupňa, ich rodičov a 
učiteľov. 

Žiaľ v zimnom období školského roka 2020/2021 sme neabsolvovali 
lyžiarsky výcvik, ktorý sa stal na našej škole už tradíciou. 

22.3.2021 sa mohli vrátiť do školy naši mladší žiaci. Na prezenčné 
vzdelávanie nastúpili žiaci 1. stupňa, za čo sme boli my učitelia, rodičia a žiaci 
veľmi vďační. Všetci sme sa tešili opäť na NAŠU ŠKOLU.

Žiaci 2.stupňa nastupovali na prezenčné vzdelávanie postupne, najskôr žiaci 
8. a 9. ročníka dňa 19.4.2021 a dňa 26.4.2021 aj žiaci 5.,6. a 7. ročníka.

Konečne sme fungovali ako riadna škola. A toľko sme toho chceli stihnúť... 
Boli zrušené viaceré súťaže, na ktoré sa žiaci tešili, pripravovali. Keďže každý 
školský rok sa zapájame do súťaží, vedomostných, recitačných, športových, v 
ktorých sme predchádzajúce roky dosahovali veľmi pekné úspechy a 
umiestnenia. Do niektorých súťaží a aj olympiád sme sa zapojili a vyplatilo sa. 
Súťaž AMFO 2021 zameraná na amatérsku fotografickú tvorbu. V tejto 
postupovej súťaži získala fotografia nášho žiaka postup do celoštátneho kola.                         
V súťaži WocaBee, ktorá je určená pre žiakov 1. stupňa a uľahčuje učenie 
cudzieho jazyka získali naši mladší žiaci vecné ceny. Športový projekt 
„Olympijský odznak všestrannosti“ zameraný na podporu všestranného 

pohybového rozvoja žiakov 6. ročníka, kde žiaci absolvovali rôzne športové 
disciplíny, za ktoré získavali body. V konečnom zhodnotení žiaci získali jednu 
zlatú, päť strieborných a 3 bronzové odznaky a upomienkové predmety od 
Slovenského olympijského výboru.   

Naplánované exkurzie a niektoré ďalšie aktivity sa neuskutočnili. Škoda, 
pretože aj takéto aktivity prispievajú k vzdelávaniu žiakov. 

Predsa sme stihli ale zrealizovať v areáli školy rôzne úpravy. Začali sme s 
obnovou fontány školy, budujeme postupne vonkajšiu učebňu s netradičnými 
stoličkami - pníkmi na sedenie, ktorú chceme ešte obohatiť náučnými 
chodníkmi. Bude slúžiť na výučbu žiakov vonku. Šikovnosťou našich pani 
učiteliek, vychovávateliek a našich žiakov vznikli  nové záhony s kvetmi, hmyzí 
hotel, jašteričník z kameňov, záhon na pestovanie byliniek, okrasná skalka.

Prišli letné prázdniny, oddych, relax.  

September – nový školský rok 2021/2022. Školský rok sa začal, ale s 
nutnosťou dodržiavania hygienických a epidemiologických opatrení.

V septembri, v októbri sme uskutočnili plánované aktivity – Týždeň športu, Do 
školy na bicykli, Deň jazykov, Medzinárodný deň knižníc, Týždeň zdravej 
výživy, tradičnú recitačnú súťaž Spomienky na Martu – Myrtu, ktorá prebehla 
v priestoroch našej školy za účasti pani starostky obce a pani riaditeľky 
Krajskej Knižnice v Nitre. Naši žiaci sa pod vedením pani učiteliek, učiteľov 
zapájajú do online olympiád, súťaží a rôznych projektov. Zapojili sme sa do 
projektu Šport spája Ivanku pri Nitre, ktorý bol realizovaný s finančnou 
podporou NSK a obce Ivanka pri Nitre a pre deti sa zakúpili nové športové 
potreby. Projekt školských ovocných sadov – SADOVO zameraný na výsadbu 
starých odrôd ovocných stromov. „S ekológiou sme si sadli“ zameraného na 
ochranu životného prostredia. Projekt „Triedim, triediš, triedime“ zameraný 
na separovaný zber odpadu. V niektorých súťažiach sú žiaci úspešní, 
postupujú do ďalších kôl a držíme im palce v reprezentácii našej školy.

Uskutočnené aktivity, úspechy žiakov sú zdokumentované na našej webovej 
stránke školy.

Veľmi by som si priala, aby sa nový kalendárny rok 2022 začal tak, aby sme 
sa v našej škole stretli všetci a zdraví. Aby sme sa mohli opäť v škole 
vzdelávať bez obmedzení a prekážok, zapájať sa do mimoškolských aktivít, 
aby sa naši šikovní žiaci mohli prezentovať, ukázať v čom sú dobrí a niektorí 
aj výnimoční.

Mgr. Iveta Ovečková, riaditeľka ZŠ Ivanka pri Nitre
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JDS Ivanka pri Nitre

Domov sv.Jozefa

Milí spoluobčania,

ani sme sa nenazdali a už sú tu znovu Vianoce, najkrajšie sviatky roka, dni kedy 
spomalíme vystúpime z každodenného zhonu, aby sme si spolu s našimi 
najbližšími užili tento výnimoční sviatočný čas. Atmosféra týchto dní je plná 
spomienok i očakávania, nič nie je bežné ani všedné napriek tomu, že Vianoce sú 
každý rok.

Je to čas keď spomalíme obzrieme sa dozadu spomenieme si na to čo sme v tomto 
roku prežili. Bol to rok poznačení pandémiou, obmedzeniami, ktoré ovplyvnili aj 
našu organizáciu JDS v Ivanke pri Nitre. Všetky naše  plány zostali nezrealizované 
žiadne stretnutia ani 

naše tradičné posedenia sme nemohli usporiadať. Podarilo sa nám stretnúť iba 
jeden krát na výročnej členskej schôdzi. Všetci sme sa tešili z nášho stretnutia 
mohli sme sa porozprávať posťažovať na mrcha choroby ktoré nás trápia v našom 
veku, ale boli sme radi že sa vidíme.

Na schôdzi nám pani starostka tlmočila pozvanie od dôchodcov z Tatabánye, ktorý 
mali želanie zaspievať si s naším súborom slovenské ľudové piesne. Ponúkla nám 
ísť na návštevu mesta Tatabánye. Zoragnizovala toto naše stretnutie. Bol to zájazd 
plný zážitkov, poznania histórie, ale aj milé a srdečné stretnutie s dôchodcami  a 
ich speváckym súborom. Spevácky súbor a ich skvelým harmonikárom mali 
pripravený bohatý repertoár slovenských ľudových piesní.

Ani naše speváčky s Ivančanky sa nedali zahanbiť, po pár tónoch sa oba 
súbory spojili bol to krásny zážitok nielen umelecký, ale najmä ľudský. Nie 
nadarmo sa hovorí že hudba spája ľudí a tu sa to potvrdilo stopercentne. 
Veľká vďaka pani starostka.

Náš spevácky súbor Ivančanka v budúcom roku oslávi 30.výročie založenia. 
Pevne verím že sa nám podarí zorganizovať oslavu tohto krásneho výročia 
veď ich spevácke vystúpenia sú neodmysliteľnou kultúrnou vložkou akcii 
ktoré sa v obci usporiadavajú.

Jedno moje želanie za celú našu organizáciu na záver, aby budúci rok bol 
lepší zdravší aby sme mohli ako organizácia v budúcom rok pokračovať v 
našich aktivitách ako sme boli zvyknutí.

Milí  spoluobčania,
prežite aj tento  rok vianočné sviatky plné lásky, porozumenia, spokojnosti a 
srdečnosti. Želám Vám veľa, veľa zdravia a šťastia.

Dagmar Szabóová, predseda ZO JDS
 

Rok 2021 bol i pre naše zariadenie Domov sv. Jozefa náročným rokom. 
Spoločne sme sa museli prispôsobovať mnohým novým veciam, na ktoré 
sme vo svojich životoch neboli zvyknutí. Bolo to obdobie náročné, ale i plné 
spolupatričnosti a nádeje. Pre našich klientov to bol rok plný obmedzení, kedy 
sa nemohli stretávať so svojimi príbuznými, no neskôr i radostných zvítaní, 
ktoré prežiarili naše dni. Pre zamestnancov to bol rok plný výziev, počas 
ktorých museli obmedziť alebo úplne vynechať svoje bežné aktivity a plány. 
Našim cieľom bolo zabezpečiť pre klientov pohodlie, spríjemniť im toto 
náročné obdobie, ktoré všetci prežívame a prvoradé pre každého z nás bolo 
ochrániť ich zdravie. 

Veľmi sme sa tešili, keď nás začiatkom marca prišli očkovať v súvislosti s 
ochorením Covid-19, nakoľko i v našom zariadení niekoľko klientov i 
zamestnancov ochorelo. S modlitbou na perách sme po prekonaní tohto 
obdobia ďakovali, že nikto tomuto ochoreniu nepodľahol.

Maličký anjelik v okne stál, krásne Vianoce všetkým ľudom prial.
Aby v novom roku zdravie, šťastie, lásku mali, stále sa na seba pekne usmievali.



Uplynulý rok nám však priniesol i veľa zábavy a radostných chvíľ, ktoré sme 
trávili spoločnými vychádzkami, modlitbami, hraním hier. Spoločne sme si 
cibrili svoje „mozgové bunky“ rôznymi zábavnými úlohami a testami. Niektorí 
zdatnejší klienti s obľubou pomáhali pri úprave priestranstva okolo nášho 
zariadenia.  

V roku 2021 sme do nášho zariadenia prijali 10 nových klientov. So smútkom 
v srdci sme sa rozlúčili so 6 klientmi, ktorí nás opustili na večnosť.

I touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí na nás i v tomto roku mysleli, 
modlili sa za nás a snažili sa nám i klientom uľahčiť neľahkú situáciu. 
V neposlednom rade patrí vďaka všetkým zamestnancom zariadenia, ktorí sa 
s úsmevom na tvári a častokrát i s vypätím síl, avšak hlavne s láskou v srdci 
starajú o klientov zariadenia.

Všetkým obyvateľom Ivanky pri Nitre a čitateľom časopisu Ivanske zvesti 
želáme krásne a požehnané vianočné sviatky.

Sumár činnosti DHZO Ivanka pri Nitre za rok 2021
Vážení spoluobčania obce, chceli by sme Vám touto cestou zosumarizovať 
činnosť DHZO za rok 2021.

Náš aktívny rok začal smutnou udalosťou 13. februára požiarom rodinného 
domu na ulici Novozámocká. Na  výzvu operačného strediska HAZZ Nitra sme 
sa zúčastnili výjazdu, počas ktorého sme pracovali na likvidácii požiaru a 
následného rozoberania strešnej konštrukcie. 

Začiatkom mesiaca apríl sme sa zúčastnili v nočných hodinách výjazdu pri 
dopravnej nehode  osobného automobilu na ulici Novozámocká v súčinnosti 
s HAZZ Nitra. Koncom mesiaca apríl sme tradične asistovali pri stavaní máju 
pred obecným úradom.

Dňa 17. mája bol našim členom DHZO nahlásený požiar skládky na 
družstevnej ceste smerom do Malého Cetína. 

Mesiac jún sa niesol v znamení ukážok pre našich najmenších. Postupne sme 
sa zúčastnili ukážok na dni detí v obci Ivanka pri Nitre v miestnom parku, na 
dni detí na sídlisku Klokočina a na dni polície a záchranných zložiek na 
dopravnom ihrisku Chrenová. Ukážky pozostávali z prehliadky hasičskej 
techniky, ukážok aktívnej zásahovej činnosti a penovej šou.

Júl bol bohatý na našu činnosť. Hneď 2. júla sme vykonávali protipožiarnu 
hliadku na koncerte v miestnom parku. V ten istý deň sme v nočných 
hodinách zasahovali znovu pri požiari skládky na družstevnej ceste do Malého 
Cetína. Dňa 5. júla sme sa v súčinnosti s obecným úradom zúčastnili na 
zavlažovaní stromčekov v okolí obecných bytových domov na ulici 
Vinohradská. Dňa 21. júla sme boli operačným strediskom HAZZ Nitra 
vyslaný na pomoc pri likvidácii požiaru zberného dvoru v obci Palárikovo. V 
dňoch 24. a 25. júla sme zabezpečovali protipožiarnu hliadku na festivale v 
Nitre na amfiteátri. Počas leta sa naši členovia vo voľnom čase venovali aj 
renovácii vozidla Tatra T815 PP27. 

Prvého augusta sme sa na výzvu operačného strediska HAZZ Nitra zúčastnili 
výjazdu odčerpávania vody z pivníc bytových domov na ulici Dlhá, 
Nitra-Chrenová. Dňa 7. augusta sme zabezpečovali protipožiarnu hliadku v 
miestnom parku na akcii „Guláš cup“. Dňa 28. augusta sa nám podarilo v 
súčinnosti s viacerými DHZ vykonať taktické cvičenie v areáli družstva. 
Cvičenia sa zúčastnilo dovedna šesť dobrovoľných hasičských zborov. 

V mesiaci október sme sa zúčastnili nočného taktického cvičenia v obci Báb. 
Dňa 21. októbra sme boli na praktickom cvičení v podniku Jaguar-Land 
Rover Nitra, ktoré bolo zamerané na hasenie elektromobilov. 

Tak ako náš aktívny rok začal bohužiaľ aj skončil a v noci dňa 7. novembra 
sme boli vyslaný operačným strediskom HAZZ Nitra na požiar rodinného 
domu na ulici Ábelova. Likvidáciu požiaru sme vykonávali v súčinnosti s 
príslušníkmi HAZZ Nitra.

Dúfame, že v roku 2022 bude treba naše služby využívať čo najmenej. 
Veríme, že stretávať sa budeme len pri ukážkach, asistenčných preventívnych 
službách a cvičeniach. Chceli by sme sa tiež poďakovať za podporu a pomoc 
pri riešení chodu zboru starostke Ing. Jane Maršálkovej, obecnému 
zastupiteľstvu, všetkým pracovníkom obecného úradu Ivanka pri Nitre a 
taktiež všetkým členom DHZO Ivanka pri Nitre.

S pozdravom DHZO Ivanka pri Nitre

 ” Počítajte si svoj vek v priateľoch, nie v rokoch.
   Počítajte si svoj zivot v úsmevoch, nie v slzách. “
            John Lennon britský hudobník 1940 – 1980
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ŠK Junior Ivanka pri Nitre
Po roku máme opäť možnosť informovať 
občanov a všetkých priaznivcov futbalu v 
našej obci o činnostiach a aktivitách, ktoré 
sa nám podarili v roku 2021.

V prvom rade by sme chceli poďakovať 
všetkým rodičom za skvelý prístup a pomoc 
pri organizovaní turnajov a zápasov, ale 
takisto aj za podporu na vonkajších 
zápasoch a turnajoch. Teší nás, že aj 
napriek ,,pandemickej kríze“, ktorá sa s 
nami nesie od založenia nášho o. z., kde 
musel byť tréningový proces niekoľko krát 

prerušený kvôli opatreniam, bola vždy na tréningoch vysoká účasť a viac detí 
nám pribudlo, ako ubudlo. Naším primárnym cieľom bol, a aj naďalej zostáva 
zlepšovať a rozvíjať u deti jednak fyzickú, ale aj psychickú stránku a tak u nich 
prebudiť zdravú súťaživosť, kde budú pripravený tešiť sa z víťazstva, ale aj 
vedieť zniesť prehru - ,,Bez sebadisciplíny je úspech nereálny.“ :) Deti, ktoré 
športujú v tomto veku to musí v prvom rade baviť, netreba mať pri nich 
prehnane vysoké nároky, ale základom úspechu je vytvoriť im také 
podmienky, pri ktorých sa cítia komfortne a pýtajú sa, kedy bude ďalší 
tréning.

Radi by sme Vás teda informovali, čo všetko sa nám podarilo v roku 2021:

 vyhotovenie vlajky klubu, ktorá nás sprevádza na turnajoch

 objednal sa maskot tímu, ktorý sa postará o zábavnú časť na turnajoch 

 pre vysokú tréningovú účasť sme trénovali v troch vekových kategóriach

 prihlásiť vekové kategórie U9 a U11 do súťaže určenej pre prípravky ObFZ 
Nitra

 komunikácia z ľuďmi prostredníctvom facebookovej stránky ŠK Junior 
Ivanka pri Nitre, kde sme sa vždy snažili zdieľať aktuálne informácie,fotky a 
videá zo zápasov, turnajov

 zorganizovať z vlastných zdrojov letný turnaj Buch Cup 2021 o pohár 
Paľka Königa (dlhoročného podporovateľa futbalu v Ivanke ale aj bývalého 
trénera), kde súperili tri vekové kategórie (U7, U9 a U11) a plánujeme spraviť 
z tohto turnaja každoročnú tradíciu

 podarilo sa nám vybaviť sponzorský príspevok na modernizáciu 
pomocného tréningového ihriska – doplnili sa reflektory pre lepšie osvetlenie 
plochy a tak možnosť jej celoročného využitia

 zabezpečiť deťom rovnaké tréningové oblečenie 

 doplnenie trénerského zloženia o ďalších dvoch členov – t. z. pri každej 
vekovej kategórii sú dvaja tréneri

 a mimo futbalu sa nám podarilo obsadiť druhé miesto na obecnej akcii 
,,Naj guláš“, kde sa zapojili do prípravy gulášu tréneri, rodičia a takisto aj deti

Vraví sa, že niekedy menej je viac, a tak sme dali priestor vyjadriť svoj názor 
na fungovanie nášho klubu, ale aj názor na trénerské zloženie niektorým 
rodičom:

POVEDALI O NÁS:

,,Sme radi, že v obci Ivanka pri Nitre vznikol futbalový klub ŠK Junior Ivanka 
pri Nitre. Tréneri vedú deti láske k futbalu, tréningy sú plné radosti, smiechu 
a zábavy. Chalani sa veľmi tešia na spoločné tréningy so super trénermi, 
ktorých majú veľmi radi“. Lucia Vígová, rodič

,,Čo dnešné deti baví? To je otázka, s ktorou sa stretáva čoraz väčšie 
množstvo rodičov. Nájsť vhodnú aktivitu, najlepšie na domácej pôde, kde sa 
dieťa môže fyzicky a zároveň mentálne zdokonalovať, býva ťažkým orieškom. 
U nás zaúradovala náhoda. Zapísať svoje dieťa do miestneho futbalového 
klubu bolo najlepšie športové rozhodnutie. Počiatočný skepticizmus, či pri 
trénovaná vydrží, vystriedal obdiv, ako si tím trénerov z ŠK Junior Ivanka pri 
Nitre dokáže nielen získať detí, no najmä ju udržať na úrovni, na ktorej sú 
schopní a ochotní svoje fyzické aktivity naďalej rozvíjať. Profesionálny ľudský 
prístup a ústretovosť zo strany trénerov ma uistil v tom, že moje rozhodnutie 
z pohľadu rodiča bolo správne. Čas strávený v kolektíve, pohybová zručnosť, 
koordinácia, práca s loptou či vlastným telom, no najmä pohyb na čerstvo 
vzduchu, ktorý sa pre deti stáva prirodzenou súčasťou, zaručujú dobrú devízu 
do ďalšieho (nielen) športového života. Netreba však zabúdať ani na to, že byť 
naladený na spoločnú vlnu s deťmi pomáha pri rozvoji ich duševného zdravia, 
čo sa tímu ŠK Junior Ivanka pri Nitre bezpochyby darí“. Miriam Poláková, 
rodič

,,Riešenie, aby sa v našej rodine deti viac hýbali sa našlo. Začiatkom leta sme 
sa náhodou dozvedeli, že v našej obci je futbalový klub ŠK Junior, určený pre 
deti všetkých vekových kategórií. Naše deti sú vo veku, kde obsadili všetky tri 
vekové kategórie :). V tom momente sa začal kolotoč tréningov, zápasov a 
turnajov – samozrejme, myslené v dobrom. Na každé jedno podujatie sme išli 
s radosťou a nadšením (niekedy až celá rodina), neodradilo nás ani zlé 
počasie. Keď prišla choroba, niekedy vyhŕkla aj slzička. Prístup všetkých 
trénerov (Matej, Jakub, Simona, Štefan...atď.) je viac ako profesionálny. 
Určite by so mnou súhlasili aj ostatný rodičia, že sú pre naše deti vzorom a 
svojím prístupom ich majú naše decká veľmi radi. V takom mladom veku 
venovať svoj voľný čas kope ukričaných detí, to chce odvahu a najmä pevné 
nervy. Zato majú môj veľký obdiv a jedno veľké ďakujem! Prajem nám, aby 
sme sa čoskoro opäť stretli v zdravý.“ Henrieta Koleňáková, rodič



TJ Dužstevník Ivanka pri Nitre
Vážení športoví priatelia, dovoľte mi aby som Vám prostredníctvom tohto 
článku priblížil dianie v Ivanskom futbalovom klube za uplynulé obdobie. 

A mužstvo prebral tréner Peter Obložinský, ktorý nastúpil do rozbehnutého 
vlaku a snažil sa vniesť nový herný štýl a novú filozofiu. Do družstva sme sa 
snažili zapracovať našich mladých hráčov, respektíve odchovancov a podarilo 
sa nám doplniť káder po odchodoch niektorých našich hráčov do iných 
klubov respektíve za pracovnými povinnosťami do zahraničia. Nevyhli sa nám 
ani dlhodobé zranenia ale taký je už dedinský futbalový život.

Družstvo dorastu (U19) pod vedením trénerov Petra Zabáka a Juraja 
Obložinského štartovalo vo IV.  lige a kolektív tvorilo 17 hráčov. Nadviazali 
sme spoluprácu s obcou Branč a noví chlapci zapadli do mužstva veľmi 
dobre. Družstvo dorastu ukázalo svoj potenciál a hralo veľmi dobre, nevyhli 
sme sa však občasným zaváhaniam.

Dôraz sme kládli aj na naše mládežnícke mužstvá pod vedením trénera a 
bývalého výborného futbalistu Mateja Hotového. V aktuálnej sezóne naši 
mládežníci pôsobia v rámci súťaží ObFZ Nitra v kategóriách: mladší žiaci do 
13 rokov a prípravka do 11 rokov.

Mladší žiaci U 13 si pravidelne merajú sily s okolitými obcami v 4.lige sk. 
Stred. Základ mužstva je tvorený prevažne vekovo ešte o kategóriu mladšími 
hráčmi, ktorí sa chopili tejto výzvy s veľkou chuťou. Na ihrisku ich ťahajú naši 
starší borci Adrián Obložinský, či Samo Kóňa, no pomaly sa pridávajú i ďalší.

Káder U13 tvoria: A. Obložinský, S. Kóňa, F .Barta, M. Benko, S. Svetlanský, 
S. Labuda, S. Blaho, A. Šuriak, D. Sádovský.

 

Obec Ivanka pri Nitre vyhlasuje výzvu s názvom „Odfoť Ivanku pri Nitre“.

Pre propagačné účely obce hľadáme fotografie našej obce. Veríme, že medzi 
občanmi sa nájde mnoho fotograficky nadaných nadšencov s nadaním pre 
fotografovanie, ktorí by mohli obci svoje fotografie poskytnúť. Vybrané 
fotografie zaslané do výzvy budú zverejnené na webe, facebooku obce a 
budú použité do propagačných materiálov obce.

Výzva „Odfoť Ivanku pri Nitre“

V kategórii Prípravka U11 v tejto sezóne dostávajú príležitosť zahrať si 3.ligu 
skupina B všetci chlapci a dievčatá vo veku do 11 rokov. Počas sezóny sme 
v akcii každú druhú sobotu na turnajoch, kde sa stretávame s mužstvami z 
okresu Nitra a Šaľa. Radosť z futbalu sa postupne začína prejavovať aj na 
predvedenej hre, kde sme spravili veľký pokrok. Najväčšími oporami družstva 
sú Viktor Bott, Oliver Amberský, či  Sebo Čenger, ktorých čoraz väčšou mierou 
dopĺňajú ostatní borci.

Káder U11 tvoria: O. Amberský, V. Bott, S. Čenger, M. Balco, J. Arvay, M. 
Balco, Š. Podhorec, M. Podhorec, G. Kohút, J. Kohút, L. Svetlanský, M. 
Buchala, T. Buchala, J. Morávek, L. Lietava, L. Blicklingová.

 

Futbalový tréning je skvelý spôsob ako deti zblížiť, podporuje tímovú prácu a 
zároveň buduje sebadôveru a priateľstvá. Naše tréningy sú zamerané na 
rozvoj pohybových schopností, umožňujú deťom učiť sa a športovať v 
zábavnom, priateľskom a bezpečnom prostredí. Hranie futbalu podporuje 
zdravý životný štýl a pravidelnú fyzickú aktivitu. Tréningy sú prispôsobené 
vekovej kategórii a začínajú pre deti vo veku od 6 rokov, s možnosťou 
pokračovať  v našom klube TJ Družstevník Ivankap/Nitre až do dospelosti.  
Nájdete nás trénovať celoročne 2-3 krát do týždňa na futbalovom ihrisku v 
Ivanke, v telocvični pri ZŠ, či online pod vedením kvalifikovaného trénera.

Na záver by som sa chcel poďakovať v mene futbalového klubu obecnému 
zastupiteľstvu, pani starostke, rodičom a všetkým priaznivcom a fanúšikom 
Ivanského futbalu za vytvorenie podmienok na šport a kultúrne vyžitie pre 
našich občanov.

Matej Guzmický, Prezident TJ Družstevník Ivanka pri Nitre

Ako by mala fotografia vyzerať?
• Kvalita fotografie by mala byť minimálne 72 dpi. Pre tlačené využitie 
dodané fotografie je však optimálna kvalita 150 dpi a viac. 
• Fotografia by mala zachytávať ľubovoľné miesto na území obce Ivanka 
pri Nitre
• Na fotografii by nemala byť zblízka odfotená osoba
• Fotografia by mala byť aktuálna (nemala by zachytávať miesto v obci, 
ktoré je v súčasnosti už výrazne odlišné, napríklad zmenené stavebnými 
úpravami)
Ako fotografiu odoslať?
• Pre odoslanie fotografie/í využite prosím formulár dostupný cez odkaz 
na webovom sídle obce uverejnený pri tejto výzve v časti aktuality a 
oznamy.
Ako dlho bude výzva trvať?
• Do odvolania. Bude trvať niekoľko mesiacov. Chceme dát priestor pre 
vytvorenie fotiek z rôznych ročných období. Radi by sme však fotky 
dostávali i priebežne a nie pred nejakým stanoveným termínom. Preto je 
ukončenie výzvy v túto chvíľu otvorené. O ukončení výzvy budete 
informovaní.



19



Milí občania,
končí sa náš spoločný tretí rok, ktorý nám pandémia a opatrenia zase sťažili,

ale napriek tomu sme sa snažili urobiť, pre život občanov, pre zdravie občanov,  
všetko čo bolo v našich silách a možnostiach. 

Dúfam, že aj tento rok Vám čítanie našich zvestí spríjemní sviatočné chvíle pri čajíku,
pri kávičke, pri punči, alebo varenom vínku a dočítate sa, čo všetko sa nám v uplynulom roku 

podarilo a čo sa udialo v našej obci. Želám Vám príjemné čítanie a poteší ma, keď si po prečítaní 
Ivanskych zvestí poviete: „Som rád/rada, že žijem v tejto obci.“

V mene poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obce, v mene svojom
Vám spoločne želáme, nech chvíle lásky a pokoja, všetky bolesti Vám zahoja.

A tá láska so zdravím sa snúbia, na Vianoce majú byť šťastní všetci ľudia.
Šťastné a Veselé Vianoce!

V Novom roku 2022 pevné zdravie, radosť a pohodu!


