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ZÁPISNICA 
z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 

konaného dňa 20.07.2022 v Kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

 
 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania:  

 
31. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ing. Jana Maršálková, ktorá 
privítala prítomných poslancov a prečítala program rokovania OZ: 

 
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

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

a určenie zapisovateľa) 

3. Návrh na rozpočtové opatrenie  

4. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre 

5. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 

6. Žiadosť na SPF o prevod spoluvlastníckych podielov 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Pripomienky k programu rokovania neboli žiadne. 
Rokovania OZ sa z celkového počtu poslancov 9 sa zúčastňuje 8 poslancov, čím je rokovanie 

obecného zastupiteľstva uznášania schopné. Z rokovania sa ospravedlnil poslanec Ing. 

Branislav Kukura.  

 

Uznesenie č. 203/31/2022 – OZ  
 

z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 20. júla 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre: 

- schvaľuje 

program 31. zasadnutia obecného zastupiteľstva bez pripomienok. 

 

- konštatuje  

že rokovania OZ sa z celkového počtu poslancov 9 sa zúčastňuje 8 poslancov, čím je 

rokovanie obecného zastupiteľstva uznášania schopné. Z rokovania sa ospravedlnil Ing. 

Branislav Kukura.  

 

Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Mgr. Alena 

Černíková, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Marta Horníková, Stanislav Kurek, 

Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
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2. Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice  
a určenie zapisovateľa) 

 Do návrhovej komisie navrhla starostka obce: Ing. Alenu Čičovú, Máriu Balážovú 

 Za overovateľov zápisnice: Ing. Anton Zelenaja, PhD, Mgr. Martu Horníkovú 

 Zapisovateľkou zápisnice bude: Mgr. Martina Pňačeková 

 

Uznesenie č. 204/31/2022 – OZ  
 

z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 20. júla 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

schvaľuje 
- návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Alena Čičová, Mária Balážová 

- overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Mgr. Marta Horníková 

berie na vedomie 

- menovanie zapisovateľa rokovania: Mgr. Martina Pňačeková 

 

Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Mgr. Alena 

Černíková, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Marta Horníková, Stanislav Kurek, 

Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

3. Návrh na rozpočtové opatrenie  

 

 

Starostka vysvetlila, že v pracovnej sekcii vysvetlila rozpočtové opatrenia o ktoré ide. 

Obstarávame cez Tendernet rekonštrukciu Krakovskej ulice. Víťazná ponuka je na sumu 

137 711,-€, nie je to len samotná cesta, ale aj chodník na Krakovskej ulici, jedna časť napravo 

a druhá naľavo, nakoľko to treba vyspádovať a urobiť vsakovačku, aby tam nestála voda. 

 

Ing. Zelenaj pochválil, odstránenie panelov na ihrisku a výmenu oplotenia, teraz je konečne 

krásne vidieť naše ihrisko, striedačky, tribúnu, sedačky.   

 

Starostka uviedla, že ďalšími akciami sú oplotenie futbalového ihriska, spevnená plocha na 

ihrisku a v základnej škole, ktorá bude slúžiť na parkovanie rodičov detí z MŠ a ZŠ keď začne 

výstavba novej škôlky v areáli. Včera sa rozčuľovala pani Vydrová, že sme im zrušili tú 

prístavbu na smetiaky, čo mali v areáli. Vysvetlila im, že je to na obecnom pozemku, nemali 

by tam ani parkovať, ani tadiaľ prechádzať autami, lebo ohrozujú deti, ktoré tadiaľ chodia do 

školy a škôlky. Ešte dokončíme prekládku autobusovej zastávky pri základnej škole, malo by 

sa to riešiť koncom mesiaca a tak isto vymeníme zastávku na konečnej ulici, ktorá bola 

v dezolátnom stave. 

Taktiež sme robili prieskum trhu na externý manažment pre projekt Rozšírenie kapacít MŠ, 

kde nás to bude tento rok stáť 3960,-€. 
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V rozpočtovom opatrení č. 4 ide hlavne o presun prostriedkov a podarilo by sa nám uhradiť 

Arrive ďalšiu časť vyúčtovania, ktoré ale stále nemáme, no musíme s tým počítať.  

Ešte je pripravené rozpočtové opatrenie č. 5, ktoré je za účelom poskytnutia dotácie pre ŠK 

Junior, ale na to je samostatný bod.  

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenia:  

 

Uznesenie č. 205/31/2022 – OZ  
 

z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 20. júla 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
a) prerokovalo 

Rozpočtové opatrenie č. 4 

 

b) schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 4 
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Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Mgr. Alena 

Černíková, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Marta Horníková, Stanislav Kurek, 

Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

 

Uznesenie č. 206/31/2022 – OZ  
 

z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 20. júla 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

a) prerokovalo 
Rozpočtové opatrenie č. 6 

 

b) schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 6 
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Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Mgr. Alena 

Černíková, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Marta Horníková, Stanislav Kurek, 

Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

4. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre 

 

Starostka vysvetlila, že minulé zastupiteľstvo sme schválili zámer predaja, bol zverejnený na 

úradnej tabuli, ide o 21 m2, ktorú majú pred domom, ide o prednú záhradku, tak by to chceli 

mať v poriadku. Oni vypracujú zmluvu, ktorú vám pošleme. Po uzatvorení kúpnej zmluvy 

dokončíme prevod. 

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 207/31/2022 – OZ  
 

z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 20. júla 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 
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a) schvaľuje 
prevod 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 žiadateľky. 

b) ukladá 
Obecnému úradu uzatvoriť kúpnu zmluvu medzi obcou Ivanka pri Nitre a Zuzanou 

Višňovskou, rod. Vargovou. 

Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Mgr. Alena 

Černíková, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Marta Horníková, Stanislav Kurek, 

Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
5. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 

 

Starostka vysvetlila, že žiadosť ŠK Junior bola prerokovaná na finančnej 

komisii. Finančná komisia žiadosť prerokovala, odporučila podľa platného VZN 

o poskytovaní dotácií, kde je možné poskytnúť mimoriadnu dotáciu je 

poskytnutie vo výške 500,-€. Je to súťaž mladých futbalistov, športové 

podujatie, potom to zúčtujú v zmysle VZN. Pani Koteková pripravila rozpočtové 

opatrenie k čerpaniu tejto dotácie. 

 
Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 208/31/2022 – OZ  
 

z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 20. júla 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo 
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žiadosť o poskytnutie dotácie pre ŠK Junior Ivanka pri Nitre na futbalový turnaj pre 4 detské 

kategórie.  

 

b) schvaľuje  
 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre ŠK Junior Ivanka pri Nitre na futbalový turnaj pre 4 detské 

kategórie vo výške 500,00 EUR.  

Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Mgr. Alena 

Černíková, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Marta Horníková, Stanislav Kurek, 

Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

6. Žiadosť na SPF o prevod spoluvlastníckych podielov 

 

Starostka už dlhšiu dobu rieši s poslancami vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov 

pozemku na ktorom je vybudovaná Urbárska ulica. 

Právnická kancelária nám vypracovala návrh na vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov.  

Prebehla diskusia k téme. 

V septembri nám táto právnická kancelária pripraví návrh na vysporiadanie sa s Transecom – 

časť Nová Ivanka. Vodu ani kanalizáciu odkupovať nemôžeme, nakoľko to nemajú stále 

skolaudované. 

Prebehla diskusia k téme. 

 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 209/31/2022 – OZ  
 

z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného  

dňa 20. júla 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre 

 

a) prerokovalo 
 

podanie žiadosti obcou Ivanka pri Nitre ako žiadateľom, adresovanej Slovenskému 

pozemkovému fondu, so sídlom Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, 

zapísanému v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 35/B, 

ako správcovi spoluvlastníckych podielov neznámych vlastníkov a Slovenskej republiky. 

 

b) schvaľuje 

 
podanie žiadosti obcou Ivanka pri Nitre ako žiadateľom, adresovanej Slovenskému 

pozemkovému fondu, so sídlom Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, 

zapísanému v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 35/B, 

ako správcovi spoluvlastníckych podielov neznámych vlastníkov a Slovenskej republiky  
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v zmysle ust. § 19 ods. 3 písm. a) a písm. d) zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých 

opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších právnych predpisov 

v nadväznosti na ust. § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach 

na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších právnych predpisov a ust. § 3 

ods. 1 písm. c) a písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z.,ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania 

nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších právnych predpisov, 

predmetom ktorej má byť žiadosť o schválenie prevodu vlastníckeho práva 

k spoluvlastníckym podielom k nasledovným nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v okrese 

Nitra, v obci Ivanka pri Nitre, v katastrálnom území Ivanka pri Nitre, zapísaným na liste 

vlastníctva č. 1362, vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom: 

 pozemok parcela registra „E“ č. 677 – orná pôda o výmere 14.074 m2; 

 pozemok parcela registra „E“ č. 678/1 – trvalý trávny porast o výmere 3.503 m2, 

a to konkrétne prevod spoluvlastníckych podielov: 

1) nasledovných neznámych vlastníkov: 

 Peter Lojka, rodený Lojka, narodený dňa 7. 7. 1887, s veľkosťou 

spoluvlastníckeho podielu 1/25 z celku; 

 Filip Pagáč, rodený Pagáč, narodený dňa 26. 5. 1910, s veľkosťou 

spoluvlastníckeho podielu 1/24 z celku; 

 Mária Rutová, rodená Pagáčová, znovu vydatá Ďurkovičová, narodená dňa 17. 10. 

1903, s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu 1/120 z celku; 

 Estera Bečková, rodená Vaňová, narodená dňa 4. 8. 1918, zomrelá dňa 12. 5. 

1997, s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu 1/20 z celku; 

 Štefan Lojka, rodený Lojka, s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu 1/50 z celku; 

2) Slovenskej republiky s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu 1/150 z celku; 

na obec Ivanka pri Nitre, a to za účelom usporiadania majetkovoprávnych vzťahov 

k pozemkom pod cestou na Urbárskej ulici v obci Ivanka pri Nitre. 
 

Hlasovanie: 

Za (8 z 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zaťko, Mária Balážová, Mgr. Alena 

Černíková, Ing. Alena Čičová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Marta Horníková, Stanislav Kurek, 

Ing. Anton Zelenaj, PhD 

Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

7. Diskusia 

Starostka otvorila diskusiu. 

- Ing. Zelenaj sa spýtal, či to ťahajú elektriku pre Lyru,  lebo ľudia si myslia, že už 

Ďurišovci stavajú za riekou. 

- Starostka odpovedala, že samozrejme je to pre Lyru. Nikto iný o nič nepožiadal. 

- Starostka informovala, že minulý týždeň poslal Pantheon opäť 6 otázok v zmysle 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Odoslali sme im odpoveď  elektronicky 

cez slovensko.sk. 

- Starostka uviedla, že Nadácia SPP a Eustream nám dala v rámci programu 

Municipality dotáciu 6000,-€ na rekonštrukciu vstupného vestibulu, schodiska 

a bezbariérového vstupu do kultúrneho domu. Rozmýšľali sme aj nad čelnou stenou 
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kultúrneho domu, ktorá je zašednutá, zatečená, ak by sa našli prostriedky, tak by sme 

to dali nanovo namaľovať, aby to ukázalo pekne. 

- Starostka informovala poslancov o nových lekároch na novom Zdravotnom stredisku, 

podarilo sa nám získať ďalšieho všeobecného lekára, ktorého musíme mať v rámci 

merateľných ukazovateľov projektu. Je to MUDr. Filip J.Arpas, ktorý ordinuje na 

Rázusovej ulici a bude ordinovať aj u nás. Keďže je aj kardiológ, vie urobiť 

predoperačné vyšetrenia a podobne. Tak budeme informovať občanov o všetkých 

lekároch ktorí k nám prídu ordinovať.  

- Na UVO je otvorené výberové konanie na stavbu MŠ.  

- Pani riaditeľka ZŠ mala návrh na obnovu budovy náraďovne v areáli ZŠ. Pošleme tam 

statika, uvidíme čo sa s tým bude dať urobiť. Alebo by sme im kúpili kontajner, aby 

mali kde vyučovať pracovné.  

- Mgr. Černíková uviedla, že deti v ZŠ získali z projektu z Kauflandu interaktívnu 

tabuľu.  

- Starostka uviedla, že najbližšou akciou bude 30. Júla 2022 súťaž vo varení gulášu: Naj 

guláš 2022 v obecnom parku. 

- Ďalšou akciou bude 3. septembra 2022 Športový deň na futbalovom ihrisku, kde by 

sme pre deti robili športové súťaže. Bude to také ukončenie leta, oslovíme Základnú aj 

materskú školu. 

- Starostka požiadala poslancov, aby sa zamysleli v ktorom termíne by sme 

v budúcnosti mohli robiť Dni obce, najlepšie v lete.  

- Ing. Čičová sa spýtala, či sa ráno bude otvárať ihrisko, aby tam mohli ľudia parkovať.  

Starostka odpovedala, že áno, bude sa musieť otvárať ráno o 6:30 hod. musíme 

rozšíriť aj kamerový systém. 

 
8. Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila 31. zasadnutie obecného    

zastupiteľstva a popriala všetkým pekný zvyšok leta. 

 

Zasadnutie bolo ukončené o 18:10 hod.  

 

V Ivanke pri Nitre, dňa 25. júla 2022 

 

 

Zapísala: Mgr. Martina Pňačeková 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Anton Zelenaj, PhD ..................................................... 

 

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

 

 

 

 

        Ing. Jana Maršálková 

             starostka obce 


