
ZÁPISNICA

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 28. septembra 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 
___________________________________________________________________________

1)   Otvorenie a schválenie programu rokovania 
32.  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvorila  starostka  obce  Ing.  Jana  Maršálková,  ktorá 
privítala  prítomných  poslancov.  Prítomní  boli  deviati  poslanci  obecného  zastupiteľstva 
z celkového počtu deväť. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

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.   Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
5.   Návrh na rozpočtové opatrenie
6.   Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti – obecného pozemku
7.   Rôzne:

a. Urbanistická štúdia „TARÁŇ“
b. Žiadosť o umiestnenie príručného skladu v areáli futbalového ihriska
c. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej     
    služby podľa § 75 Zákona o sociálnych službách na rok 2023
d. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové 
     vzdelávanie v CVČ, ktorých zriaďovateľom je Mesto Nitra
e. Žiadosť o prenájom – odkúpenie o odpredaj nehnuteľnosti – obecného 
    pozemku v areáli ZS
f. Pasportizácia miestnych komunikácií
g. Prenájom parkovacieho miesta

8.  Diskusia
9.   Záver

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

Uznesenie č. 210/32/2022 – OZ 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 28. septembra 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre



Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:
- schvaľuje

program 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva bez pripomienok.

- konštatuje 
že  rokovania  OZ  sa  z celkového  počtu  poslancov  9  sa  zúčastňuje  9  poslancov,  čím  je 
rokovanie obecného zastupiteľstva uznášania schopné.

Hlasovanie:
Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zelenaj,  PhD, Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena  
Čičová,  Mgr.  Marta  Horníková,  Ing.  Branislav  Kukura,  Stanislav  Kurek,  Mária  Balážová,  Mgr.  
Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

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

Uznesenie č. 211/32/2022 – OZ 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 28. septembra 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

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

berie na vedomie
- menovanie zapisovateľa rokovania: Júlia Majdánová.

Hlasovanie:

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena 
Čičová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. 
Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
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3)   Informácie starostky obce:
Starostka obce informovala poslancov o uskutočnených a naplánovaných kultúrnych podujatiach 
obce:

- Naj guláš 2022 v obecnom parku – akcia bola vydarená, bez  zbytočných konfliktov
- Športový  deň  dňa  3.9.2022  na  futbalovom ihrisku  –  akcia  s  finančnou  podporou 

Nitrianskeho samosprávneho kraja a s bohatým programom pre deti 
- Deň rodiny spojený so sv. omšou, ktorá prebiehala napriek zlému počasiu vonku
- plánované Posedenie pre seniorov 18.10.2022 k mesiacu úcty k starším. Pre všetkých 

seniorov,  ktorí  sa  zúčastnia,  ale  aj  nezúčastnia  posedenia  v kultúrnom dome bude 
pripravená malá pozornosť. 

- v decembri  naplánovaná  akcia  Stretnutie  so  sv.  Mikulášom  v spolupráci  s našim 
novým pánom farárom 

- plánovaný vianočný koncert v kostole
- ďalšia plánovaná akcia Spomienky na Martu-Myrtu 14.10.2022
- športová akcia Stolnotenisový turnaj organizovaný Maticou slovenskou 

Starostka poskytla ďalšie informácie o:
- obsadení ambulancií zdravotného strediska: všeobecný lekár MUDr. Arpas a MUDr. 

Juhás fungujú v takom režime, že si zhromažďujú nových pacientov a postupne by 
mali  obsadiť  ambulancie  na  zdravotnom  stredisku.  MUDr.  Držíková  by  mala 
ordinovať od 1. októbra, ale ešte nemá povolenie od Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

- prácach na Krakovskej ulici - sú takmer dokončené, niekde ešte prebiehajú 
dokončovacie práce – upravujú sa zelené pásy. Musela sa dávať ešte jedna vrstva 
asfaltu na kratšiu časť cesty a museli sa zdvíhať uzávery. Na ceste boli vykonávané 
dosť komplikované práce (prasknutý vodovod) a preto aj vyšli z toho práce naviac za 
10075,05 eur (ako nepredvídateľné práce).

- odstránení  smetníka  v areáli  ZŠ  –  o plánovanom  odstránení  smetníka  bola 
informovaná p. Vydrová. Pani Jonášková však túto informáciu nedostala a tvrdí, že 
smetník je súčasťou zmluvy za byt.  Situáciu so smetníkom riešime naďalej s  pani 
Jonáškovou. Smetník stál na pozemku obce a už dlhšie sa zvažovala aj bezpečnosť 
vstupu detí do areálu školy a možnosti parkovania.

- rokovaní starostov ZMOS – stretnutie starostov v Podbanskom 12.-14.septembra, na 
ktorom sa zúčastnila po prvý krát

- brigáde na fare organizovaná farským úradom v Ivanke pri Nitre – obec pomohla 
pristavením vlečky na odvoz haluzovín

- MŠ opakovaní VO (opakované verejné obstarávanie) - keďže ostatní záujemci 
nedoložili potrebné podklady, zostal jeden záujemca a vzniklo riziko jedného 
uchádzača. Pri  kontrole z ministerstva by to už nemuselo prejsť. Preto opakovane 
vyhlasujeme verejné obstarávanie na výber dodávateľa na výstavbu materskej školy.

- voľbách 2022 – máme 13 kandidátov na poslancov a na starostu je jeden kandidát
- príprave rozpočtu pre rok 2023 – p. starostka vyzvala poslancov na posielanie návrhov 

do rozpočtu  
- príprave VZN – prevádzkový poriadok pohrebísk  na základe podnetu bývalého pána 

farára
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Uznesenie č. 212/32/2022 – OZ 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 28. septembra 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:
- Naj guláš 2022 v obecnom parku
- Športový deň 3.9.2022 na futbalovom ihrisku
- Deň rodiny spojený so sv. omšou
- plánované akcia Posedenie pre seniorov 18.10.2022
- plánované akcia Stretnutie so sv. Mikulášom
- plánovaný vianočný koncert
- plánovaná akcia Spomienky na Martu-Myrtu 14.10.2022
- športová akcia Stolnotenisový turnaj organizovaný Maticou slovenskou
- obsadenie ambulancií zdravotného strediska
- práce na Krakovskej ulici
- odstránenie smetníka v areáli ZŠ
- rokovanie starostov ZMOS – stretnutie v Podbanskom 
- brigáda na fare organizovaná farský úradom v Ivanke pri Nitre
- MŠ opakovanie VO (opakované verejné obstarávanie)
- Voľby 2022
- príprava rozpočtu pre rok 2023
- príprava VZN – prevádzkový poriadok pohrebísk

 

Hlasovanie:
Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ:  Ing. Anton Zelenaj,  PhD, Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena  
Čičová,  Mgr.  Marta  Horníková,  Ing.  Branislav  Kukura,  Stanislav  Kurek,  Mária  Balážová,  Mgr.  
Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

4)   Žiadosť o     dotáciu z     rozpočtu obce:  
Starostka informovala, že farnosť nežiadala tri roky o mimoriadnu dotáciu. Pani starostka dala 
slovo  finančnej  komisii.  Ing.  Čičová  informovala,  že  nemá  výhrady  a odporúča  obecnému 
zastupiteľstvu schváliť dotáciu vo výške 6500,00 Eur. Požadovaná dotácia je určená na úhradu 
nákladov  spojená  s materiálno-technickým  vybavením  chodu  farnosti,  nákupom  liturgických 
bohoslužobných pomôcok, na všeobecné pastoračné účely pre fungovanie farnosti. 

4



Uznesenie č. 213/32/2022 – OZ 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 28. septembra 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo

žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie pre Farnosť Ivanka pri Nitre

b) schvaľuje 

poskytnutie mimoriadnej dotácie pre Farnosť Ivanka pri Nitre vo výške 6 500,00 EUR. 

Hlasovanie:

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena 
Čičová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. 
Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

5)   Návrh  na rozpočtové opatrenie
Pani  starostka  informovala  poslancov  o  stave  podielových  daní  do  rozpočtu  obce.  Bližšie 
informovala o jednotlivých položkách výdavkov: Položka rekonštrukcia miestnej komunikácie sa 
týka  Krakovskej cesty. Položka údržba budov a priestorov sa týka priestorov pri obecných bytoch 
(nové oplotenie, oprava prvkov na ihrisku, atď.). Položka dotácia právnickým osobám je určená  
pre vyplatenie dopravnej spoločnosti Arriva a položka originálne kompetencie školskej jedálne 
a školského klubu základnej školy je určená na vyplatenie odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy.
Prebehla diskusia o prácach na cestách. Starostka odovzdala slovo Mgr. Szabóovej, ktorá poskytla 
informácie  o jednotlivých  cestách  a  rekonštrukčné práce  na  ceste  Krakovská,  napr.  problémy 
s vodou, s prasknutým potrubím).

Uznesenie č. 214/32/2022 – OZ 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 28. septembra 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo
Rozpočtové opatrenie č. 7

b) schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 7
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Príjmy:

111 003 Podielové dane                                      95 138,95 EUR

Výdavky:

642 007  Transfery cirkvi                                     6 500,00 EUR
717 002  rekonštrukcia miestnej komunikácie   10 971,05 EUR
635 006  údržba budov a priestorov                     2 000,00 EUR
644 002  dotácia právnickým osobám                70 000,00 EUR
Originálne kompetencie ŠJ a ŠK                          5 667,90 EUR
____________________________________________________
Spolu:                  95 138,95 EUR

Hlasovanie:

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena 
Čičová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. 
Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

6)   Žiadosť o     odpredaj nehnuteľnosti – obecného pozemku  
Starostka  uviedla,  že  sa  jedná  o žiadosť  pána  Františka  Bálinta  a Márie  Bálintovej  z ulice 
Konopárenská  o odkúpenie  pozemku,  lebo  na  uvedenom  pozemku  majú  umiestnenú  žumpu. 
Jedná sa o úzky pozemok, pre obec nevyužitý priestor.  Pani Szabóová dodala, že je tam problém 
s napojením na verejnú kanalizáciu. Pán Kurek sa spýtal, či tam nie je plánovaná predpokladaná  
cesta. Na to starostka odpovedala, že sa tam zastavalo a už to nie je možné.

Uznesenie č. 215/32/2022 – OZ 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 28. septembra 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) prerokovalo

žiadosť Františka Bálinta a Márie Bálintovej o odpredaj nehnuteľností – obecného majetku 
parcely  registra  „C“ č.  441/6  o výmere  52  m2 –  záhrada  a parcely  registra  „C“  č.  441/7 
o výmere 198 m2 – záhrada

b) schvaľuje
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zámer prevodu prebytočného 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. 441/6 o výmere 52 m2 – záhrada a  č. 441/7 o výmere 198 m2 – záhrada

vytvorenej z parcely č. 441/2 registra „C“, k.ú. Ivanka pri Nitre vedenej na liste vlastníctva 
Obce Ivanka pri  Nitre,  č.  2125 na základe predloženého geometrického plánu č. 57/2022, 
úradne  overenom  9.9.2022  pod  č.  G1-1941/2022  Ing.  Evou  Hrehovou  a to  v  prospech 
František Bálint, trvale bytom Ivanka pri Nitre, Konopárenská 19, v hodnote 825,- EUR za 
celú výmeru (čo je 250 m2).
Obec Ivanka pri Nitre uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť 
z dôvodu, že na uvedenom pozemku je umiestnená žumpa žiadateľa a pozemok priamo susedí 
s pozemkom žiadateľa, ktorý ho dlhé roky udržuje a pre obec je trvalo prebytočný a zároveň 
žiadateľ uhradí poplatky spojené s prípravou a zhotovením kúpnej zmluvy.

Hlasovanie:

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena 
Čičová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. 
Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto                                                                                                           

7)   Rôzne:                                                                                                                                       
a)   Urbanistická štúdia „TARÁŇ“
Starostka uviedla, že urbanistická štúdia „Taráň“ sa týka pozemku vedľa plynovodu a pozemku 
bývalého Zeloproduktu  a vypracovala  ju  firma  Ulianko & partners.  Starostka  privítala   firmu 
Ulianko  &  partners  v zastúpení  JUDr.  Ulianka  a architekta  Ing.arch.  Csandu  a zároveň  ich 
vyzvala, aby bližšie informovali o danej urbanistickej štúdii prítomných poslancov. Vyjadrili sa 
k zámeru investičnej  bytovej  výstavby s predpokladaným počtom obyvateľov od 500 do 1000 
osôb  s uličnou  zástavbou  a základnou  občianskou  vybavenosťou  napr.  stavba  škôlky, 
komunitného centra,  stavba potravín a podobne. Prebehla diskusia.

Uznesenie č. 216/32/2022 – OZ 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 28. septembra 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo
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Urbanistickú štúdiu Taráň, ktorú predkladá Ulianko & partners, s.r.o., Nám. SNP 37, 960 01 
Zvolen,  IČO:  36856517,  za  vlastníka  nehnuteľností  evidovaných  na  LV č.  1225 pre  k.ú. 
Ivanka pri  Nitre,  spoločnosť RS LEASE s.r.o.,  Kláry Jarunkovej 14489/2,  974 01 Banská 
Bystrica, IČO: 44470436

b) berie na vedomie

Urbanistickú štúdiu Taráň, ktorú predkladá Ulianko & partners, s.r.o., Nám. SNP 37, 960 01 
Zvolen,  IČO:  36856517,  za  vlastníka  nehnuteľností  evidovaných  na  LV č.  1225 pre  k.ú. 
Ivanka pri  Nitre,  spoločnosť RS LEASE s.r.o.,  Kláry Jarunkovej 14489/2,  974 01 Banská 
Bystrica, IČO: 44470436,  bez pripomienok.

Hlasovanie:

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena 
Čičová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. 
Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

7)   Rôzne:
b)  Žiadosť o     umiestnenie príručného skladu v     areáli futbalového ihriska      
Starostka informovala, že žiadosť predložil Športový klub Junior a dala slovo predsedovi klubu 
p. Königovi. Predseda klubu uviedol, že sa jedná o umiestnenie lôpt (cca 60 ks), futbalových brán 
a pomôcok, ktoré nemajú kde uložiť.  Príručný plechový sklad bude postavený na betónových 
platniach, ktoré sa dajú rozoberať a nebudú spojené pevne so zemou.

Uznesenie č. 217/32/2022 – OZ 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 28. septembra 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo

žiadosť   ŠK  Junior  o umiestnenie  plechového  príručného  skladu  na  uloženie  športových 
potrieb v areáli futbalového štadiónu v  Ivanka pri Nitre

b) schvaľuje 
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umiestnenie  plechového  príručného  skladu  na  uloženie  športových  potrieb  v areáli 
futbalového štadiónu v  Ivanka pri Nitre, ktorý bude umiestnený po ľavej strane tribúny.

Hlasovanie:

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena 
Čičová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. 
Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

7)   Rôzne:                                                                                                                                   
c)   Žiadosť o     poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 75    
Zákona o     sociálnych službách na rok 2023  
Starostka podotkla, že sa opäť opakuje situácia spred roka a pól. V auguste budúceho roka končí 
projekt,  ktorý podporuje Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny a obec musí v rozpočte 
rátať s financiami. Momentálne opatrovateľská služba opatruje dve obyvateľky našej obce.

Uznesenie č. 218/32/2022 – OZ 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 28. septembra 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo

žiadosť od Seniorka n.o. so sídlom vo Zvolene na finančný príspevok na poskytnutie sociálnej 
služby podľa § 75 Zákona o sociálnych službách pre rok 2023

b) berie na vedomie

žiadosť o finančný príspevok na poskytnutie sociálnej služby podľa § 75 Zákona o sociálnych 
službách

c) ukladá

starostke obce zahrnúť do rozpočtu obce na rok 2023 finančné prostriedky na poskytnutie 
sociálnej služby.
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Hlasovanie:

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena 
Čičová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. 
Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

7)   Rôzne:
d)   Žiadosť  o     poskytnutie  finančných  prostriedkov  na  záujmové  vzdelávanie  v     CVČ,  ktorých   
zriaďovateľom je Mesto Nitra
Starostka uviedla, že sa jedná o deti  našej obce, ktoré navštevujú zariadenia – centrá voľného 
času, ktorých zriaďovateľom je mesto Nitra a vyzvala poslancov na diskusiu o sume príspevku.

Uznesenie č. 219/32/2022 – OZ 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 28. septembra 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo

žiadosť Mesta Nitra o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce záujmové 
vzdelávanie v CVČ, ktorých zriaďovateľom je mesto Nitra

b) schvaľuje

poskytnutie  finančných prostriedkov na  dieťa  navštevujúce  záujmové vzdelávanie  v CVČ, 
ktorých zriaďovateľom je mesto Nitra vo výške 50,- eur/dieťa/rok.

Hlasovanie:

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena 
Čičová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. 
Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

7)   Rôzne: 
e)  Žiadosť o     prenájom – odkúpenie o     odpredaj nehnuteľnosti – obecného pozemku v     areáli    
ZS
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Starostka  informovala  o žiadosti na  výstavbu lekárne  v  areáli  zdravotného strediska  alebo pri 
zdravotnom stredisku s plochou asi 110 m2. Prebehla diskusia.

Uznesenie č. 220/32/2022 – OZ 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 28. septembra 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo

žiadosť o kúpu pozemku pri Zdravotnom stredisku a následnej výstavby lekárne

b) schvaľuje

kúpu pozemku pri Zdravotnom stredisku a následnej výstavby lekárne.

Hlasovanie:

Za: nikto
Proti: (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena 
Čičová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. 
Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová
Zdržal sa hlasovania: nikto

7)   Rôzne:
f) Pasportizácia miestnych komunikácií
Starostka informovala poslancov, že obec požiadala o označenie prechodu pre chodcov na cestu 
Mojmírovská  a  cestu Novozámocká,  ale  neschválili  to  z dôvodu,  že  uvedené  cesty  sú  veľmi 
frekventované,  nebezpečné  a nie  je  to  tam  vhodné.  Nakoniec  pri  nami  pozvanej  kontrole 
pracovníkmi Dopravného inšpektorátu sa zistilo, že naše obecné cesty nemáme správne označené 
a bez  pasportizácie  ciest  nemôžeme  riešiť  retardéry,  jednosmerky,  parkovanie,  označenie 
obytných miest a podobne. Starostka dodala, že pasportizácia stojí cca 3280,- Eur a s touto sumou 
bude rátať v rozpočte do budúceho roka.

7)   Rôzne:
g)   Prenájom parkovacieho miesta
Starostka  oznámila,  že  minulý  rok  sa  riešilo  umiestnenie  unimobunky  v lokalite  Zelený  háj 
s pánom Hlavinom, kde sme odsúhlasili umiestnenie tejto bunky na dvoch parkovacích miestach. 
Pán  Hlavina  má  pred  svojim  pozemkom  štyri  parkovacie  miesta  na  vlastnom  pozemku.  A 
neznámy nespokojný občan písal z lokality Zelený háj, prečo sme to dovolili. Pán Hlavina platí 
daň  za  užívanie  verejného  priestranstva  na  umiestnenie  unimobunky.  Prebehla  diskusia 
o parkovaní na verejnom priestranstve.
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Starostka informovala aj o zachádzaní autobusu v našej obci, ale ešte to nie je isté, ešte to musia 
vyskúšať. Jedná sa o zachádzanie autobusu na lokalitu Krásne lúky a na dolnom konci obce na 
ulicu  Gergelová.  Autobus  by  mal  prejsť  na  ulicu  Na  štrkovisko,  Gergelová  a  vyjsť  na  ulicu 
Konečná. Prebehla o tom diskusia.

Starostka informovala o dodatku k zmluve firmy Colas Slovakia, a.s. (spomínané práce naviac – 
zelené pásy), v ktorom sa predlžuje termín ukončenia práce do 7.10.2022 a navýšenie ceny.

Uznesenie č. 221/32/2022 – OZ 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 28. septembra 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo

dodatok  č.  1  k Zmluve  o dielo  s názvom  „Rekonštrukcia  MK  –  Krakovská“  č.  zmluvy 
u zhotoviteľa 163/2022/08411

b) schvaľuje

dodatok  č.  1  k Zmluve  o dielo  s názvom  „Rekonštrukcia  MK  –  Krakovská“  č.  zmluvy 
u zhotoviteľa 163/2022/08411.

Hlasovanie:

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena 
Čičová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. 
Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

7)   Rôzne:
       Žiadosť na zmenu Územného plánu obce Ivanka pri Nitre od firmy Pantheon s.r.o.       
Starostka informovala o firme Pantheon s.r.o.,že firma podala odvolanie a priložili k nemu aj dve 
stanoviská z Okresného úradu, odbor opravných prostriedkov. Zistili sme, že tie dve stanoviská sú 
sfalšované, neplatné. Riešilo sa to výsluchom na polícii. Neskôr prišla ďalšia žiadosť od firmy 
Pantheon s.r.o.  na zmenu Územného plánu obce Ivanka pri Nitre. Starostka oznámila poslancom, 
že uvedenú žiadosť prinesie na políciu a podá podnet na prokuratúru.

Uznesenie č. 222/32/2022 – OZ 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 28. septembra 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

12



Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo

podnet a žiadosť na zmenu Územného plánu obce Ivanka pri Nitre od firmy Pantheon s.r.o.

b) schvaľuje

žiadosť na zmenu Územného plánu obce Ivanka pri Nitre od firmy Pantheon s.r.o.

Hlasovanie:
Za: nikto
Proti: (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena 
Čičová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. 
Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová
Zdržal sa hlasovania: nikto

7)   Rôzne:
       Žiadosť pána Chlebca na umiestnenie plechovej garáže
Starostka informovala o žiadosti pána Chlebca, že chce osadiť plechovú garáž s dĺžkou 1,89 m, 
šírkou 114 cm a výškou 1,78 m, kde by parkoval motorku. Je to hotová plechová garáž. Prebehla 
diskusia.

Uznesenie č. 223/32/2022 – OZ 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 28. septembra 2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo

žiadosť  pána  Štefana  Chlebca,  obyvateľa  bytového  domu  Vinohradská  1  na  umiestnenie 
plechovej garáže na terase nájomného bytu

b) schvaľuje

umiestnenie  plechovej  garáže  na  mieste,  ktoré  určí  obec,  v zastúpení  starostky  obce 
v blízkosti  bytového domu Vinohradská  1 pre  pána  Štefana  Chlebca,  obyvateľa  bytového 
domu Vinohradská 1.
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Hlasovanie:

Za (9 z 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, Ing. Anton Zaťko, Ing. Alena 
Čičová, Mgr. Marta Horníková, Ing. Branislav Kukura, Stanislav Kurek, Mária Balážová, Mgr. 
Alena Černíková, Mgr. Viera Kubisová
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

8)   Diskusia
Starostka otvorila diskusiu a vyzvala prítomných občanov. Prihlásil sa občan pán Pagáč, ktorý si  
všimol na stránke obce, že sa konajú pozemkové úpravy obce a ponúkol sa, že by s tým pomohol, 
nakoľko robí odborného poradcu pre pozemkové úrady.
Starostka informovala, že obec má už dva protokoly zo Slovenského pozemkového fondu.
Mgr.  Černíková  navrhovala  do rozpočtu  pridať  toalety  v parku.  Ing.  Čičová upozorňovala  na 
vyrastanie buriny z chodníkov. Prebehla diskusia o čipovaní smetiakov a poplatkov na smetnom. 
Ing. Kukura sa opýtal na Transeco, kedy bude stretnutie. Starostka uviedla, že náš právny zástupca 
si  dohaduje  stretnutie  s vedením  firmy.  Prebehla  diskusia  o problémoch  lokality  Krásne  lúky 
s firmou Transeco, o riešení prípojok na zemný plyn.

9)   Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a zároveň poďakovala poslancom za spoluprácu 
za celé volebné obdobie a ukončila 32. zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie bolo ukončené o 20:30 hod. 

V Ivanke pri Nitre, dňa 20.10.2022 

Zapísala: Júlia Majdánová 

           Ing. Jana Maršálková 
                  starostka obce

Overovatelia zápisnice: 

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

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