
 ZÁPISNICA

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 
___________________________________________________________________________

 1)   Otvorenie a schválenie programu rokovania 
30.  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvorila  starostka  obce  Ing.  Jana  Maršálková,  ktorá 
privítala prítomných poslancov. Prítomní boli šiesti poslanci obecného zastupiteľstva z celkového 
počtu  deväť.  Obecné  zastupiteľstvo  je  uznášania  schopné.  Poslanci  Ing.  Branislav  Kukura 
a Stanislav Kurek prídu na rokovanie neskôr. Z rokovania sa ospravedlnil Ing. Anton Zelenaj, PhD.
 
Starostka prečítala program zasadnutia:
 
1.  Otvorenie a schválenie programu rokovania 
2. Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice a    
     určenie zapisovateľa) 
3. Informácie starostky obce 
4. Správa z kontroly č. 3/2022 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2022 
6. Návrh záverečného účtu za rok 2021 

a. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
b. Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu 
c. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Ivanka pri Nitre za rok 2021 

7. Návrh VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda 
8. Návrh VZN č.2/2022 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  
     Obce Ivanka pri Nitre 
9. Návrh VZN č. 3/2022 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej  
     škole Ivanka pri Nitre v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre 
10. Návrh VZN č.4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
11. Prerokovanie žiadostí o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy a pridelenie 
      nájomných bytov 
12. Rôzne: 
      a. Návrh prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska 
      b. Zapojenie obce do systému TENDERnet 
      c. Smernica o verejnom obstarávaní k zákazkám s nízkou hodnotou 
      d. Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti-obecného majetku 
      e. Žiadosť o povolenie na pripojenie klimatizačného zariadenia do obecného bytu  
      f. Žiadosť o poskytnutie dotácie 
     g. Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby v roku 2022 v zmysle § 9 ods. 3   
          zákona č. 346/1999 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
     h. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie podľa počtu obyvateľov obce v 
          zmysle § 11 ods. 3 písmeno d) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 
     i. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre funkčné obdobie rokov 2022- 



        2026 pre voľby v roku 2022 
       j. Ponuka kamerového systému 
13. Diskusia 
14. Záver 

Starostka sa spýtala, na pripomienky k programu rokovania. Pripomienky poslancov k programu 
rokovania OZ neboli žiadne.

Uznesenie č. 179/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:
- schvaľuje

program 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva bez pripomienok.

- konštatuje 
že  rokovania  OZ  sa  z celkového  počtu  poslancov  9  sa  zúčastňuje  6  poslancov,  čím  je 
rokovanie obecného zastupiteľstva uznášania schopné. Ing. Branislav Kukura a Stanislav Kurek 
prídu na rokovanie neskôr. Z rokovania sa ospravedlnil Ing. Anton Zelenaj, PhD.

Hlasovanie:

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

2)   Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice a určenie  
       zapisovateľa)
Starostka navrhla do návrhovej komisie Ing. Alenu Čičovú a Mgr. Alenu Černíkovú. 
Za overovateľov zápisnice určila Mgr. Vieru Kubisovú a Mgr. Martu Horníkovú. 
Za zapisovateľku určila Júliu Majdánovú.

Uznesenie č. 180/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre
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Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

schvaľuje
- návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková
- overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Marta Horníková

berie na vedomie
- menovanie zapisovateľa rokovania: Júlia Majdánová

Hlasovanie:

Za (6 z 6) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

3)   Informácie starostky obce: 
Starostka  obce  informovala  poslancov  a zúčastneného  občana  o  pripravovaných  kultúrnych 
podujatiach obce:

- v apríli sa uskutočnil koncert Maroša Banga „Viera, nádej, láska“ v kostole sv.Martina
- v apríli  30.4.  sa  zorganizovala  brigáda,  na  ktorej  sa  zúčastnili  aj  niektorí  rómski 

spoluobčania.  Podarilo  sa  vyčistiť  miesta  v  parku,  vyzbierať  smeti  smerom  na 
Mojmírovce a vyčistil sa priestor na cintoríne pred domom smútku.

- v rovnaký  deň  ako  bola  brigáda,  ale  v  popoludní  sa  zrealizovalo  stavanie  mája 
v spolupráci s hasičmi, základnou školou a materskou školou. Poľovníci varili guláš.

- Deň matiek sa oslavoval tradične v kultúrnom dome druhú májovú nedeľu.
- 7.mája  v  obecnom parku  sa  zorganizovala  akcia  ku  sviatku  sv.  Floriána,  ktorú 

pripravovali  hasiči  DHZ Ivanka  pri  Nitre,  a ktorú  žiaľ  museli  skôr  ukončiť  kvôli 
dažďu 

- uskutočnila sa obnova ihriska na Myrtinej ulici
- do čistenia obce sa zapojili aj žiaci Základnej školy v Ivanke pri Nitre a zorganizovala 

sa brigáda pod vedením Mgr.  Tomku.  Žiaci  vyčistili  cestu z ulice Luk smerom ku 
štrkoviskám.Vyzbierali jeden plný kontajner.

- za pekného počasia  4.  júna sa uskutočnil  aj  Deň detí  v obecnom parku s bohatým 
programom, kde sa zúčastnilo väčšie množstvo detí 

- Privítanie nových občanov obce narodených v roku 2021 bola veľmi milá akcia, na 
ktorej sa zúčastnilo 35 malých detičiek.

- Výberové konanie na riaditeľku ZŠ prebehlo v mesiaci jún.  Na výberovom konaní 
bola  len  jedna  kandidátka  a pani  riaditeľka  Mgr.  Iveta  Ovečková  bude  pokračovať 
naďalej vo svojej práci.

- Výlet  seniorov  z našej  obce  do  Štúrova  a Ostrihomu  bol  pripravený  s pestrým 
programom.

- 30.výročie  speváckeho  súboru  Ivančanka  sa  uskutočnilo  18.  júna,  na  ktorom  sa 
zúčastnilo 5 súborov s veľmi vydareným programom.

- Oprava  schodiska  do  kultúrneho  domu a vestibulu  do  kultúrneho  domu –  vznikol 
bezbariérový vstup do kultúrneho domu. Použili sme na to 6000,- EUR z dotácie SPP 
a zbytok bol z našich prostriedkov.
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- Obnova  oplotenia  na  ihrisku  -  prebehla  demontáž  a montáž  oplotenia  futbalového 
ihriska – v sobotu brigádovali členovia ŠK Junior a rodičia detí, ktoré trénujú v ŠK 
Junior

- Informačné  letáky  pre  chovateľov  psov  -   do  poštových  schránok  sme  dávali 
informačné letáky pre chovateľov psov a k tomu vrecká na exkrementy pre psov.

- Výberové konanie na riaditeľku MŠ prebehlo v mesiaci jún. Na výberovom konaní 
bola  jedna  kandidátka  a staronová  riaditeľka  PaedDr.  Martina  Sýkorová  bude 
pokračovať ďalej vo svojej práci.

- Zmluva z MIRI – získali sme dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie  SR  na  „Rozšírenie  kapacít  MŠ  Ivanka  pri  Nitre“  a tento  týždeň 
budeme podpisovať zmluvu.

- Plánovaný Turnaj o pohár starostky obce je naplánovaný v sobotu 2.júla
- Dňa 23.júla je naplánovaná súťaž vo varení gulášu Naj guláš 2022
- V septembri je plánovaná akcia Deň rodiny a športový deň
- Obsadenie ambulancií zdravotného strediska – pri podpise zmluvy v roku 2019, kedy 

sme dostali  dotáciu  – nenávratné  finančné prostriedky na zdravotné  stredisko sme 
museli splniť z toho vyplývajúce merateľné ukazovatele, aby sme obsadili lekárom 
jednotlivé ambulancie. Jedná sa o ambulancie: detský lekár, zubár, všeobecný lekár 
pre dospelých, gynekológ a jeden všeobecný lekár minimálne na 50 percent

- Naplánovaná je úprava priestranstva pri vchode na futbalové ihrisko – treba vyriešiť 
problém s parkovaním posunutím parkovacieho miesta smerom k bytovkám. 

- Objednali sa aj zastávky pre autobusovú dopravu. Jedna zastávka bude umiestnená pri 
futbalovom ihrisku a druhá na Konečnej ulici.

- 3000-emu občanovi našej obce sme dali vyrobiť plaketu pre 3000-eho občana, ktorým 
sa stal jeden malý chlapček.

Na rokovanie OZ prišiel Ing. Branislav Kukura o 17:15 hod. 
Počet prítomných poslancov 7 z 9.

Uznesenie č. 181/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

berie na vedomie

informácie starostky obce o:
- koncert Maroša Banga „Viera, nádej, láska“ v kostole sv.Martina
- o obecnej brigáde
- stavaní mája
- deň matiek
- sviatok sv. Floriána 
- obnova ihriska na Myrtinej ulici
- brigáda žiakov zo ZŠ v Luku pod vedením Mgr.Tomku
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- Dni detí
- Privítanie nových občanov obce narodených v roku 2021
- Výberové konanie na riaditeľku ZŠ
- Výlet seniorov z obce do Štúrova a Ostrihomu
- 30.výročie speváckeho súboru Ivančanka
- Oprava schodiska do KD a vestibulu do KD (bezbariérový vstup)
- Demontáž a montáž oplotenia futbalového ihriska - brigáda
- Informačné letáky pre chovateľov psov
- Výberové konanie na riaditeľku MŠ
- Zmluva z MIRI – dotácia Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre
- Plánovaný Turnaj o pohár starostky obce
- Plánovaná akcia Naj guláš 2022
- Plánovaná akcia Deň rodiny a športový deň
- Obsadenie ambulancií zdravotného strediska
- Plánovanej úprave priestranstva pri vchode na futbalové ihrisko
- 3000 občanovi našej obce 

Hlasovanie:

Za (7 z 7) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

4)   Správa z     kontroly č. 3/2022:   
Starostka obce dala slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing.  Petrovi Kolníkovi. Hlavný kontrolór 
informoval,  že  sa  jedná  o kontrolu  štyroch  uznesení:   Uznesenie  č.  128  –  súhlas  odkúpenie 
pozemku chovateľov, Uznesenie č. 129 – žiadosti obyvateľov odkúpenie pozemkov pod stavbou - 
staré bytovky, Uznesenie č. 135 - odpredaj parcely vytvorenej pri firme LYRA, Uznesenie č. 136 - 
kúpna zmluva so spoločnosťou Transeco na odkúpenie pozemných komunikácií.  Pani starostka 
bližšie informovala o probléme, že spoločnosť Transeco nemá skolaudované siete na vodu ani na 
kanál. Prebehla diskusia. Hlavný kontrolór doplnil ďalšie uznesenia, a to nasledovne:     Uznesenie 
od č. 140 do č. 144 - schválenie prideľovania bytov na základe vyjadrenia Bytovej komisie.

Uznesenie č. 182/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

berie na vedomie

Správu č. 3/2022 o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce.
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Hlasovanie:

Za (7 z 7) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

5)   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022: 
Hlavný  kontrolór  informoval,  že  do  kontroly  zaradil  poskytovanie  cintorínskych  služieb,  t.j.  
evidencia hrobových miest, uzatvorené nájomné zmluvy a príjmy z prenájmu. Prebehla diskusia 
poslancov o platení za hrobové miesta. Druhá kontrola by bola zameraná na kontrolu plnenia 
čerpania rozpočtu a kontrola plnenia obecného zastupiteľstva ku koncu roka.

Uznesenie č. 183/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

schvaľuje

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2022.

Hlasovanie:

Za (7 z 7) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

6)   Návrh záverečného účtu za rok 2021

Starostka  uviedla,  že  má  k dispozícii  stanovisko  finančnej  komisie  a stanovisko  hlavného 
kontrolóra. Z poslancov ani z občanov (nakoľko to bolo zverejnené aj pre verejnosť) nemal nikto 
výhrady ani pripomienky k záverečnému účtu. Pani starostka vysvetlila rozpočtové hospodárenie 
obce a prebehla diskusia k danej téme.
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Uznesenie č. 184/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) berie na vedomie 

stanovisko finančnej komisie a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu 
obce Ivanka pri Nitre za rok 2021.

b)  prerokovalo  Záverečný  účet  obce  Ivanka  pri  Nitre  a  Výsledok  rozpočtového 
hospodárenia  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách  územnej  samosprávy a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov za rok 2021 bol prebytkový vo výške 106.760,09EUR.
     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
sa na účely tvorbypeňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 
3 písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú:

-Nevyčerpané finančné prostriedky  školského stravovania a réžie  podľa ustanovenia  
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonovv sume 15.301,20 EUR, 

-Nevyčerpané  finančné   prostriedky  z fondu  prevádzky,  údržby  a  opráv podľa 
ustanovenia  §  18  ods.3  zákona  č.443/2010  Z.z.  o  dotáciách  na  rozvoj  bývania  
a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 6.000,00  EUR,

-Nevyčerpané finančné  prostriedkyz miestneho poplatku za rozvoj v sume 29.335,00 
EUR.

Prebytok  rozpočtového  hospodárenia  za  rok  2021  v sume  106.760,09  EUR  znížený 
o nevyčerpané prostriedky  vo výške 50.636,20 EUR, čo predstavuje čiastku 56.123,89 EUR 
navrhujeme použiť na:

- tvorbu Rezervného fondu 6.000,00EUR 
- tvorbu Fondu obnovy obce 50.123,89 EUR

Zostatok  finančných  operácií  podľa  §  15  ods.  1  písm.  c)zákona  č.  583/2004  Z.z. 
o rozpočtových pravidlách  územnej  samosprávy a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v sume 33.735,09  EUR,  navrhujeme použiť na tvorbu fondu 
Obnovy obce.

c) schvaľuje s výrokom 

„Celoročné hospodárenie obce Ivanka pri Nitre schvaľuje bez výhrad“ 

d) schvaľuje 
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prevod do Rezervného fondu obce Ivanka pri Nitre 6.000,00 €, prevod do fondu obnovy obce 
Ivanka pri Nitre 83.858,98 €.

e) berie na vedomie 

Hodnotenie plnenia programov Obce Ivanka pri Nitre za rok 2021 v súlade s § 16 ods. 5 písm. 
g)  zákona  č.  583/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  v  znení 
neskorších predpisov.

Hlasovanie:

Za (7 z 7) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

7)   Návrh VZN   č. 1/2022 o     organizácii miestneho referenda  
Starostka informovala poslancov, že všetky tieto všeobecne záväzné nariadenia boli vypracované 
na základe vyjadrenia prokurátora a niektoré sú pre obce povinné.

Uznesenie č. 185/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda

b) schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda.

Hlasovanie:

Za (7 z 7) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

8)   Návrh   VZN     č. 2/2022 o     určení spádovej materskej školy v     zriaďovateľskej pôsobnosti Obce     
       Ivanka pri Nitre
Starostka zopakovala bližšie informácie o navrhovanom nariadení.
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Uznesenie č. 186/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo 
Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  2/2022  o určení  spádovej  materskej  školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Nitre

b) schvaľuje 
Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  2/2022  o určení  spádovej  materskej  školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Nitre.

Hlasovanie:

Za (7 z 7) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

9)   Návrh   VZN     č. 3/2022 o     prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole   
       Ivanka pri Nitre v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre.
Starostka vysvetlila poslancom situáciu o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej 
škole v Ivanke pri Nitre.

Uznesenie č. 187/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo 
Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  3/2022  o prijímaní  detí  na  predprimárne 
vzdelávanie  v  materskej  škole  Ivanka  pri  Nitre  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce 
Ivanka pri Nitre.

b) schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v 
materskej škole Ivanka pri Nitre v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Nitre.
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Hlasovanie:

Za (7 z 7) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

10)   Návrh   VZN     č.4/2022 o     pravidlách času predaja v     obchode a     času prevádzky služieb  
Starostka uviedla, že podobné všeobecne záväzné nariadenie máme, ale nemá rovnaký názov. 
Poslanec Ing. Zaťko sa spýtal pani starostky, či bývajú sťažnosti od občanov na hlasnú hudbu po 
22. hodine večer. Prebehla diskusia.

Na rokovanie OZ prišiel Stanislav Kurek o 18:20 hod. 
Počet prítomných poslancov: 8.

Uznesenie č. 188/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo 
Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb.

b) schvaľuje 
Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  4/2022  o pravidlách  času  predaja  v obchode  a času 
prevádzky služieb.

Hlasovanie:

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav 
Kurek
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

11)   P  rerokovanie žiadostí o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy a pridelenie nájomných   
         bytov 
Starostka  uviedla,  že  zasadala  Bytová komisia  a prenechala  slovo  poslancovi  p.  Kurekovi,  aby 
oboznámil  ostatných  prítomných  o výsledku  Bytovej  komisie.  Pán  Kurek  uviedol,  že  Bytová 
komisia  navrhuje  predĺženie  zmluvy  na  jeden  rok.  Povedal,  že  pán  Jiránek  býva  sám 
v trojizbovom byte a spĺňa podmienky - je na invalidnom dôchodku, ale pracuje.  Prebehla o tom 
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diskusia.  Poslankyňa Ing.  Čičová spomenula aj  vysťahovanie p.  Rastislava Jurigu,  či  neexistuje 
nejaká výnimka pre zdravotníkov, aj keď prekročili príjem. Pokračovala diskusia.
Čo sa týka nájomného bytu č. 36 pani Hrušovskej – pán Kurek informoval, že Bytová komisia sa  
zhodla na tom, aby sa predĺžila zmluva štandardne, tak ako sú nastavené ostatné zmluvy.
K nájomnému bytu č. 28 pani Ing. Eve Königovej a pánovi Petrovi Königovi pán Kurek uviedol, že 
Bytová komisia preverovala stav u rodiny a zistilo sa, že podali návrh na stavebné povolenie na 
rodinný dom. Zmluvu navrhuje predĺžiť tiež štandardne.
K nájomnému bytu č. 11 poslanec p. Kurek uviedol, že Bytová komisia navrhla byt občanovi, ktorý 
nasleduje  najbližšie  v poradí  podľa  zoznamu  podaných  žiadostí o  byt.  Zmluvu  navrhuje  dať 
s rovnakým dátumom, ako majú ostatné zmluvy.

Uznesenie č. 189/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo

návrh  na  pridelenie  bezbariérového  nájomného  bytu  č.  2  v bytovom  dome  na 
Beňadikovej ulici č. 1 v Ivanke pri Nitre

b) schvaľuje
pridelenie bezbariérového nájomného bytu č. 2 v bytovom dome na Beňadikovej ulici 
č. 1 v Ivanke pri Nitre Valterovi Jiránkovi na obdobie od 01.07.2022 do 30.04.2023.

Hlasovanie:

Za (7 z 8) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena 
Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav Kurek
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania (1 z 8): Ing. Alena Čičová

Uznesenie č. 190/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo

návrh na pridelenie nájomného bytu č. 36 v bytovom dome na Vinohradskej ulici č. 1 
v Ivanke pri Nitre
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b) schvaľuje
pridelenie nájomného bytu č. 36 v bytovom dome na Vinohradskej ulici č. 1 v Ivanke 
pri Nitre pani Jarmile Hrušovskej na obdobie od 01.08.2022 do 30.04.2025.

Hlasovanie:

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav 
Kurek
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Uznesenie č. 191/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo

návrh na pridelenie nájomného bytu č. 28 v bytovom dome na Vinohradskej ulici č. 1 
v Ivanke pri Nitre

b) schvaľuje
pridelenie nájomného bytu č. 28 v bytovom dome na Vinohradskej ulici č. 1 v Ivanke 
pri  Nitre  Ing.  Eve  Königovej  a Petrovi  Königovi  na  obdobie  od  01.08.2022  do 
30.04.2025.

Hlasovanie:

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav 
Kurek
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Uznesenie č. 192/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre
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Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo

návrh na pridelenie nájomného bytu č. 11 v bytovom dome na Beňadikovej ulici č. 1 
v Ivanke pri Nitre

b) schvaľuje
pridelenie nájomného bytu č. 11 v bytovom dome na Beňadikovej ulici č. 1 v Ivanke 
pri  Nitre  pani  Simone  Jánošíkovej  a Ľubomírovi  Zábojníkovi  na  obdobie  od 
01.08.2022 do 30.04.2025.

Hlasovanie:

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav 
Kurek
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

12)   Rôzne
     a.) Návrh prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska
Starostka  informovala  poslancov,  že  predchádzajúce  poplatky  za  prenájom  multifunkčného 
ihriska  boli  v sume 10,-  EUR/hodinu a  boli  vysoké,  preto  nebolo  ihrisko  využívané.  Starostka 
navrhuje   stanoviť  sumu  5,-  EUR  za  hodinu  a  8,-  EUR  pri  osvetlení  a požiadala  prítomných 
poslancov  o vyjadrenie  k  návrhu  zmeny  sumy  poplatku.  Poslankyňa  Mgr.  Kubisová  navrhla 
stanoviť  pre deti do 18 rokov zadarmo. Prebehla o  tom diskusia.  Starostka navrhla prenájom 
ihriska  zadarmo  pre  občanov  Ivanky  pri  Nitre.  Nakoniec  na  návrh  poslanca  Ing.  Zaťka,  aby 
poplatok nebol vôbec sa pripojili  i  ostatní poslanci a spoločne sa dohodli  na prenájme ihriska 
zadarmo,  bez  poplatku.  Poslanci  sa  vyjadrili,  aby  Obecný  úrad  viedol  evidenciu  záujemcov 
o prenájom ihriska a zároveň, aby záujemci o prenájom boli zodpovední za prebratie  kľúčov od 
ihriska.

Uznesenie č. 193/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) prerokovalo

Návrh zmeny v poplatku za prenájom multifunkčného ihriska uvedeného v prevádzkovom 
poriadku multifunkčného ihriska

b) schvaľuje
zrušenie poplatku za prenájom multifunkčného ihriska uvedeného v prevádzkovom poriadku 
multifunkčného ihriska. Prenájom multifunkčného ihriska je   od 1.7.2022 bez poplatku.
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Hlasovanie:

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav 
Kurek
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

12)   Rôzne 
     b.) Zapojenie obce do systému TENDERnet 
Starostka vysvetlila poslancom systém verejného obstarávania, že ak robíme zákazku nad 10.000,- 
EUR, musíme byť zaregistrovaní v nejakom elektronickom systéme. Uviedla,  že oslovila  firmu 
TENDERnet, ktorú využíva veľmi veľa obcí. Starostka bližšie vysvetlila aj postup zadávania zákazok 
a dodala,  že  od  1.7.2022  bude  systém  automaticky  prepojený  s ÚVO  (Úrad  verejného 
obstarávania).  Hlavný  kontrolór  odporúčal  odkontrolovať,  či  systém  bude  skutočne  priamo 
zverejňovať dané zákazky. Prebehla diskusia.

12)   Rôzne
     c) Smernica o     verejnom obstarávaní s     nízkou hodnotou  
Starostka informovala, že pri elektronickom systéme verejného obstarávania je potrebné zaviesť 
Smernicu o verejnom obstarávaní k zákazkám s nízkou hodnotou.

Uznesenie č. 194/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
berie na vedomie

Smernicu o verejnom obstarávaní k zákazkám s nízkou hodnotou.

Hlasovanie:

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav 
Kurek
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

12)   Rôzne
     d.)  Žiadosť o     odpredaj nehnuteľnosti - obecného majetku  
Starostka  vysvetlila  situáciu  ohľadne nehnuteľnosti pani  Višňovskej.  Obecný pozemok je pred  
domom, pred bránou p. Višňovskej, ktorá uvedený pozemok dlhodobo užíva. Prebehla diskusia.
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Uznesenie č. 195/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) prerokovalo

žiadosť Zuzany Višňovskej o odpredaj nehnuteľností – obecného majetku parcely registra „C“ 
č. 1540/1 o výmere 21 m2 – ostatná plocha.

b) schvaľuje
zámer  prevodu  majetku  obce  Ivanka  pri  Nitre  v  katastrálnom  území  Ivanka  pri  Nitre,  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9 a, ods. 8, písm. b) a písm. e) 
zákona č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to odpredajom časti 
novovytvorených parciel, registra KN „C“:  

č. 1540/1 o výmere 21 m2 – ostatná plocha

vytvorenej z parcely č. 669/100 registra „E“, k.ú. Ivanka pri Nitre vedenej na liste vlastníctva 
Obce Ivanka pri Nitre, č. 2125 na základe predloženého geometrického plánu č. 15/2022, 
úradne  overenom  29.04.2022  pod  č.  G1-885/2022  Ing.  Evou  Hrehovou  a to  v  prospech 
Zuzany  Višňovskej,  rod.  Vargovej,  trvale  bytom  Ivanka  pri  Nitre,  Gergeľova  426/17, 
v hodnote 100,00 EUR za celú výmeru (čo je 21 m2).
Obec Ivanka pri Nitre uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť 
z dôvodu, že uvedený pozemok tvorí časť vjazdu do rodinného domu žiadateľa.

Hlasovanie:

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav 
Kurek
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

12)  Rôzne
     e.) Žiadosť o     povolenie na pripojenie klimatizačného zariadenia do obecného bytu   
Poslanec  p.  Kurek  uviedol,  že  obyvatelia  bytoviek  majú  problémy s elektrinou,  napr.  nemôžu 
naraz prať, vysávať a pod. Obávajú sa elektrického zariadenia naviac, aby im nevznikol problém, 
ktorý  by  museli  riešiť  novými  elektrickými  rozvodmi  a podobne.  Preto  Bytová  komisia 
neodporúča pripojiť klimatizačné zariadenie. Prebehla diskusia medzi poslancami, na ktorej sa 
skonštatovalo ,  že to bude aj zásah do fasády. Pani starostka spomenula pána Chlebca, ktorý 
žiadal  vybudovanie  prístrešku  na  prízemí  pri  svojom  byte,  nakoľko  je  invalid  a má problémy 
s chodením a aby to zároveň slúžilo na parkovanie jeho elektrickej motorky. Pán Chlebec však 
namiesto  prístrešku  spravil  uzatvorenú,  opláštenú  miestnosť  –  „minišopku“  z OSB  dosiek. 
Poslanec Ing. Kukura sa opýtal na požiarne predpisy ohľadne prístreška. Prebehla diskusia. Pani 
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starostka  uzavrela  diskusnú  tému  s tým,  že  pána  Chlebca  vyzve  na  odstránenie  vzniknutého 
prístrešku.  Takisto  spomenula,  že  upovedomila  pána  Kunčíka,  prečo  nebývajú  v  pridelenom 
obecnom nájomnom byte, lebo ak ho neobývajú, zdržujú sa tam holuby a znečisťujú okolie.

Uznesenie č. 196/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) prerokovalo

žiadosť  Mária  Guzmického  o pripojenie  klimatizačného  zariadenia  do  nájomného  bytu 
v bytovom dome na Beňadikovej ulici č. 1 v Ivanke pri Nitre.

b) schvaľuje 
žiadosť  Mária  Guzmického  o pripojenie  klimatizačného  zariadenia  do  nájomného  bytu 
v bytovom dome na Beňadikovej ulici č. 1 v Ivanke pri Nitre.

Hlasovanie:

Za (0 z 8) prítomných poslancov OZ: nikto                                                                           
Proti (8 z 8):  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Alena Černíková,  
Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav Kurek
Zdržal sa hlasovania: nikto

12)  Rôzne
     f.)  Žiadosť o     poskytnutie dotácie     ŠK Junior  
Starostka uviedla, že ŠK Junior chce organizovať futbalový turnaj na futbalovom ihrisku v Ivanke 
pre  Nitre  pre  štyri  detské  kategórie  v počte  približne  250  detí.  Prebehla  diskusia,  na  ktorej 
poslanec  Ing.  Zaťko  odporučil,  aby  sa  to  najskôr  prejednalo  na  Finančnej  komisii  a následne 
potom na najbližšom obecnom zastupiteľstve.

12)  Rôzne
     g.) Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby v     roku 2022 v     zmysle § 9 ods. 3 zákona     
           č. 346/1999 Z.z.
Starostka  uviedla,  že  k nadchádzajúcim  voľbám  je  potrebné  schváliť  volebné  obvody,  počet 
poslancov a úväzok starostu.
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Uznesenie č. 197/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov miestnej samosprávy 
v znení neskorších zmien a doplnkov
u r č u j e 
pre komunálne voľby v roku 2022 v obci Ivanka pri Nitre jeden volebný obvod.

Hlasovanie:

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav 
Kurek
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

12)  Rôzne
     h.) Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie podľa počtu obyvateľov obce v     zmysle   
           § 11 ods. 3 písmeno d) zákona č. 369/1990 Z.z. o     obecnom zriadení  

Uznesenie č. 198/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
v súlade s § 11 ods. 3 písmeno d) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom 
znení
u r č u j e 
pre komunálne voľby v roku 2022 zvoliť  9 poslancov  Obecného zastupiteľstva v Ivanke 
pri Nitre pre nové funkčné obdobie 2022-2026.

Hlasovanie:

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav 
Kurek
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Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

12)  Rôzne
     i.) Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre funkčné obdobie rokov 2022-2026 
          pre voľby v     roku 2022  

Uznesenie č. 199/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
v súlade s § 11 ods. 4 písmeno i) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení
u r č u j e 
pre  nové  funkčné  obdobie  rokov  2022-2026  pre  voľby  v roku  2022  pracovný  úväzok 
starostu obce vo výške 100%.

Hlasovanie:

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav 
Kurek
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

12)  Rôzne
     j.) Krakovská ulica 
Starostka uviedla, že by rada uskutočnila opravu aj viacerých ciest naraz, ale zároveň vysvetlila 
finančnú situáciu ohľadne rekonštrukcie miestnych komunikácií. Pri doterajšej oprave ciest, ktorá 
sa realizovala,  by starostka pokračovala rekonštrukciou cesty Krakovská,  ale netýkalo by sa to 
celej  ulice Krakovskej,  ale dvoch úsekov Krakovskej  a to:  Krakovská  od čísla domu 92 po číslo 
domu 94 a Krakovská od Novozámockej po Mojmírovskú ulicu. 
Do  ďalšieho  obdobia  by  zostali  na  rekonštrukciu  ulice  Vinohradská,  Na  stanicu  a druhá  časť 
Krakovskej. Starostka spomenula i opravu chodníkov, napr. od firmy Sola k zastávke.
Hlavný kontrolór pripomenul, že 7 domov nie je pripojených na obecnú kanalizáciu a navrhuje ich 
vyzvať, aby sa nová cesta neznehodnotila. Starostka sa vyjadrila, že dotyčných obyvateľov, ktorí 
nie sú pripojení na kanalizáciu osloví a vyzve.
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Uznesenie č. 200/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) prerokovalo

zámer na rekonštrukciu Krakovskej ulice.

b) súhlasí 

s rekonštrukciou miestnej komunikácie Ivanka pri Nitre na ulici Krakovská – od čísla 92 do 
čísla 94 a Krakovská od Novozámockej po Mojmírovskú ulicu.

c) poveruje 
- starostku obce zabezpečiť proces verejného obstarávania a výberu dodávateľa pre stavebné 
práce „Rekonštrukcia MK – Krakovská ulica“.

- starostku obce k uzatvoreniu zmluvy o dielo s víťazným  uchádzačom.

d) poveruje

starostku  obce  oboznámiť  dotknutých  obyvateľov  ulice  Krakovská  o vyhotovení 
kanalizačných a iných prípojok do začiatku rekonštrukcie miestnej komunikácie. 

e) určuje

stavebnú uzáveru na vyhotovenie prípojok po ukončení rekonštrukcie miestnej komunikácie 
Krakovská na obdobie troch rokov od realizácie rekonštrukcie miestnych komunikácií.

Hlasovanie:

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav 
Kurek
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

12)  Rôzne
     k.) Dotácia 
Starostka  informovala  prítomných  poslancov,  že  máme  schválenú  žiadosť  o finančnú  dotáciu 
a každú  chvíľu  príde  poštou  aj  Zmluva  o poskytnutí nenávratného  finančného  príspevku  
pre projekt „Rozšírenie kapacít Materskej školy Ivanka pri Nitre“.
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Uznesenie č. 201/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
schvaľuje

uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt„Rozšírenie 
kapacít  MŠ  Ivanka  pri  Nitre“  s Ministerstvom  investícií,  regionálneho  rozvoja 
a informatizácie SR. 

Hlasovanie:

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav 
Kurek
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

12)  Rôzne
     l.) Obsadenie lekárov na zdravotné stredisko 
Starostka  uviedla,  že  obsadenie  lekárov  nám  vyplýva  z  podmienok  zmluvy  s Ministerstvom 
zdravotníctva SR a jedná sa o lekárov:  gynekológ a všeobecný lekár pre dospelých minimálne 
na 50% úväzok. 

Uznesenie č. 202/30/2022 – OZ 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 29. júna 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
schvaľuje

uzatvorenie Zmlúv s lekármi (gynekológ, všeobecný lekár pre dospelých), ktoré vyplývajú zo 
zmluvy  o poskytnutí  nenávratného  finančného  príspevku  pre  projekt  „Modernizácia  
a  rozšírenie  centra  integrovanej  zdravotnej  starostlivosti  v  obci  Ivanka  pri  Nitre“ 
s Ministerstvom zdravotníctva SR. 

Hlasovanie:

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, 
Mgr. Alena Černíková,  Mária Balážová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav 
Kurek
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
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12)   Rôzne
     m.) Ponuka kamerového systému
Starostka  informovala,  že  prišla  ponuka  na  kamerový  systém,  lebo  sú  miesta,  ktoré  by  bolo 
vhodné monitorovať kamerovým systémom. Pripomenula, že pri najbližšom zastupiteľstve bude 
pripravené rozpočtové opatrenie aj pre takéto veci. Prebehla diskusia o rozpočte.

13)   Diskusia
Do verejnej diskusie sa zapojil pán Mikuláš Macák, ktorý bližšie objasňoval situáciu s pozemkami, 
ktorá  sa  udiala  pred  niekoľkými  rokmi.  Rozprával  o  pozemkoch  patriace  bývalej  spoločnosti 
Konopné závody, o mieste, kde voľakedy malo byť depo. Prebehla diskusia o minulých časoch.

Poslankyňa Ing. Čičová pripomenula zúčastneným, že by sa mala uskutočniť rozlúčka                      s  
miestnym farárom a privítanie nového farára. Prebehla o tom diskusia.
Pani Ing. Čičová položila otázku na parkovanie áut na verejnom priestranstve. Prebehli diskusie 
o parkovaní  automobilov,  o štrajku  ZMOS  na  obecných  úradoch,  o poruchách  -  skratoch  na 
verejnom osvetlení. Poslanec p. Kurek sa opýtal na cestu, ktorá vedie smerom na Čechynce, že sa 
ničí  nákladnými  vozidlami  a prebehla  diskusia.  Starostka  informovala,  že  vlastníkom  cesty 
je Slovenská republika a súkromní majitelia a cesta nie je definovaná ani ako cesta alebo miestna 
komunikácia.
Poslanec Ing. Zaťko pozeral web stránku obce a navrhol, aby sa Sadzobník správnych poplatkov 
zverejnil  ako  ucelený  dokument,  v ktorom budú zahrnuté všetky  poplatky  z rôznych oddelení 
obecného  úradu.  Zdôraznil,  že  by  to  bolo  prehľadnejšie  a  občania  by  už  nemuseli  hľadať 
sadzobník správnych poplatkov po jednotlivých oddeleniach webovej stránky. Rovnako navrhol 
určiť a zverejniť sadzobník poplatkov za vytváranie kópií dokumentov, opisy dokumentov - všetky 
dokumenty  podľa  zákona  211/2000  o slobodnom prístupe  k informáciám  podľa  §  5  ods.  1  – 
povinné zverejňovanie informácií.
 

14)   Záver 
Starostka  obce  poďakovala  poslancom  za  účasť  a  ukončila  30.  zasadnutie  obecného 
zastupiteľstva.

Zasadnutie bolo ukončené o 20:30 hod. 

V Ivanke pri Nitre, dňa 8. júla 2022 

Zapísala: Júlia Majdánová 

           Ing. Jana Maršálková 
                  starostka obce

Overovatelia zápisnice: 

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

Mgr. Marta Horníková  ..................................................... 
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