
Zápisnica

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, 
konaného dňa 23. novembra 2022 o 15,30 hod. 

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Úvodom  ustanovujúceho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva,  privítal  predseda  Miestnej  volebnej 
komisie  Mgr.  Ľudovít  Černík  všetkých prítomných hostí a  otvoril  ustanovujúce zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. Vyzval starostku obce a poslancov OZ aby vstúpili do sály kultúrneho domu.
Počas hudobného sprievodu prišla zvolená starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva na svoje 
miesto pri rokovacom stole. Všetci prítomní si vypočuli hymnu Slovenskej republiky.
Slova sa ujala starostka obce Ing. Jana Maršálková, ktorá poďakovala a privítala všetkých prítomných na 
slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre.
Prítomní poslanci a občania: podľa prezenčnej listiny.

1) Úvodné náležitosti:  
a) Otvorenie zasadnutia:

1.  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  koná  23.11.2022  v kultúrnom  dome 
v Ivanke pri Nitre otvorila starostka obce Ing. Jana Maršálková,

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Starostka obce určila zapisovateľku a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku bola určená 
Gabriela  Piktorová,  za  overovateľov zápisnice  boli  určené:  Ing.  Alena Čičová a p.Mária 
Balážová

c) Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu obe a volieb 
do obecného zastupiteľstva. Odovzdanie osvedčení o zvolení starostke obce a poslancom 
obecného zastupiteľstva.
Starostka  obce  požiadala  predsedu  miestnej  volebnej  komisie  Mgr.  Ľudovíta  Černíka 
o podanie  informácie  o výsledku  volieb  starostu  obce  a poslancov  obecného 
zastupiteľstva.
Mgr. Ľudovít Černík informoval prítomných o výsledkoch volieb:
V obci  Ivanka pri  Nitre  sa  volieb  zúčastnilo  828  voličov,  t.j.  33,71% z celkového počtu 

voličov 2456.
Platných hlasovacích lístkov bolo 772.
Za  starostku  obce  ako  jedinú  kandidátku  bola  zvolená  Ing.  Jana  Maršálková  s počtom 

hlasov 725.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Ing. Anton Zelenaj, PhD. s počtom hlasov 399
Mgr. Alena Černíková s počtom hlasov 384
Ing. Alena Čičová s počtom hlasov 314
Mgr. Marta Horníková s počtom hlasov 291
Matej Blaži s počtom hlasov 273
Juraj Obložinský s počtom hlasov 270
Mária Balážová s počtom hlasov 249
Ing. Radoslav Szabó s počtom hlasov 234
Ing. Anton Zaťko s počtom hlasov 231
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
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JUDr. Eva Belanová s počtom hlasov 206
Ing. Branislav Kukura s počtom hlasov 183
Mgr. Viera Kubisová s počtom hlasov 166
JUDr. Ing. Ľubomír Slovák s počtom hlasov 121

Predseda miestnej volebnej komisie poďakoval všetkým voličom za ich účasť a 
zablahoželal zvoleným poslancom a starostke obce.

Starostka obce poďakovala Mgr. Ľudovítovi Černíkovi za podanie informácie o výsledkoch 
volieb.

d) Zloženie sľubu starostky obce, 
Ing. Jana Maršálková – starostka obce predniesla sľub :
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 
a ostatné všeobecne záväzné predpisy, budem pri výkone svojej funkcie starostky obce 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
Sľub tvorí prílohu materiálov k zasadnutiu OZ.
Starostka obce podpísala sľub  a Mgr. Černík jej odovzdal Osvedčenie o zvolení za 
starostku obce na volebné obdobie rokov 2022 – 2025.
Ing. Jana Maršálková – starostka obce prevzala vedenie ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva.

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva:
Starostka obce vyzvala novozvolených poslancov na zloženie sľubu, ktorý následne 
prečítala.
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne 
záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich 
budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomie a svedomia“.
(sľuby tvoria prílohu materiálov zasadnutia OZ)
Poslanci obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre: Ing. Anton Zelenaj, PhD.,
Mgr. Alena Černíková,  Ing. Alena Čičová, Mgr. Marta Horníková, Matej Blaži, Juraj 
Obložinský, Mária Balážová, Ing. Radoslav Szabó, Ing. Anton Zaťko zložili svoj sľub, 
podpísali ho podpísali sa aj do pamätnej knihy. Všetkým poslancom zablahoželala 
starostka obce a predseda miestnej volebnej komisie, ktorý im odovzdal osvedčenia 
o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.

2) Schválenie programu zasadnutia:  
a) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starostka obce navrhla schváliť program zasadnutia obecného zastupiteľstva v znení:

1) Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Informácia  predsedu  miestnej  volebnej  komisie  o výsledku  volieb  starostu  obce  a volieb  do 

obecného  zastupiteľstva.  Odovzdanie  osvedčení  o zvolení   starostke  a poslancom  obecného 
zastupiteľstva

d) Zloženie sľubu zvolenej starostky obce
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
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2) Schválenie programu zasadnutia:
a) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
b) Voľba mandátovej a návrhovej komisie
c) Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
d) Príhovor novozvolenej starostky obce

3) Poverenia poslancov obecného zastupiteľstva:
a) Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení
b) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zastupovať starostku obce
c) Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle §4 ods.1 zákona 

36/2005 Z.z. o rodine
4) Zriadenie komisií pri Obecnom úrade: 

a) Komisia na ochranu verejného záujmu, 
b) Komisia finančná, správy majetku a rozvoja obce, 
c) Komisia kultúry, športu a vzdelávania mládeže, 
d) Komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia, 
e) Komisia bytová,
f) Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva.

5) Určenie platu starostky obce podľa §3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest

6) Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva.

Poslanci OZ nemali k programu zasadnutia OZ žiadne námietky. 

b) Voľba mandátovej a návrhovej komisie:

Starostka obce informovala poslancov OZ, že je potrebné schváliť mandátovú komisiu, 
ktorá osvedčí správu o výsledkoch volieb.

Do mandátovej komisie určila Mgr. Martu Horníkovú za predsedkyňu a za členov 

Ing. Antona Zelenaja a Mgr. Alenu Černíkovú

Do návrhovej komisie určila Ing. Antona Zelenaja PhD. a Mgr. Alenu Černíkovú

Starostka obce dala návrh na schválenie uznesení v tomto znení:

Uznesenie č. 01 /01/2022 – OZ

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:
a) schvaľuje:

 program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 mandátovú komisiu v zložení: 

            predseda: Mgr. Marta Horníková
členovia:  Ing. Anton Zaťko, p. Mária Balážová

 návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Zelenaj PhD., Mgr. Alena Černíková
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Hlasovanie:
Za (9 z 9)  prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD., Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena Čičová,  
Mgr. Marta Horníková, Matej Blaži, Juraj Obložinský, Mária Balážová, Ing. Radoslav Szabó, Ing. Anton  
Zaťko
Proti:  nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

c) Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie:
Starostka  obce  požiadala  predsedníčku  mandátovej  komisie  o overenie  výsledkov  volieb  
a predložených dokladov.
Mgr. Marta Horníková predniesla správu mandátovej komisie z ustanovujúceho zasadnutia OZ,  
konaného dňa 23.11.2022 (správa tvorí prílohu materiálov k zasadnutiu obecného zastupiteľstva).
Starostka obce poďakovala predsedníčke mandátovej komisie za správu.

      d)   Príhovor starostky obce:
Starostka  obce  Ing.  Jana  Maršálková  predniesla  svoj  príhovor.  Poďakovala  sa  p.Stanislavovi 
Kurekovi za doterajšiu obetavú prácu poslanca OZ a odovzdala mu pamätnú plaketu. Poďakovala 
sa  aj  Mgr.  Viere  Kubisovej  a Ing.  Branislavovi  Kukurovi  –  bývalým  poslancom  za  ich   prácu 
poslanca OZ. Podporila nových poslancov do práce, aby spoločnou prácou urobili maximum pre 
našich občanov, ktorí im vyjadrili dôveru vo voľbách. Zároveň vyjadrila smútok nad tým, že sa 
dnešného ustanovujúceho zasadnutia nezúčastnilo viac občanov obce. 

Uznesenie č. 02 /01/2022 - OZ

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre :
a) b e r i e   n a    v e d o m i e:

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,

2. správu mandátovej komisie,

3. vystúpenie starostky obce

b) k o n š t a t u j e, že:
1. zvolená starostka obce Ing.Jana Maršálková  zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce,

2. zvolení  poslanci  obecného  zastupiteľstva  zložili  zákonom  predpísaný  sľub  poslanca  obecného 
zastupiteľstva, menovite:

 Ing. Anton Zelenaj PhD.

 Mgr. Alena Černíková

 Ing. Alena Čičová

 Mgr. Marta Horníková

 Matej Blaži

 Juraj Obložinský

 Mária Balážová

 Ing. Radoslav Szabó

 Ing. Anton Zaťko
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3) Poverenia poslancov obecného zastupiteľstva:

a) Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení:

Starostka obce poverila poslankyňu Ing. Alenu Čičovú oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:

Uznesenie č. 03/01/2022 - OZ
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:
b e r i e   n a   v e d o m i e: 

 poverenie poslankyne  OZ Ing. Aleny Čičovej zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov. 

b) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zastupovať starostku obce:
Starostka  obce  poverila  poslankyňu  Mgr.  Alenu  Černíkovú  oprávnením  zastupovať  ju  v jej 
neprítomnosti. Uviedla, že dlhoročnou tradíciou je menovať do tejto funkcie poslancov, ktorí vo 
voľbách získali najviac hlasov. Najviac hlasov získal Ing. Anton Zelenaj, PhD., ktorý je veľmi šikovný 
a túto funkciu by vykonával veľmi zodpovedne. Ale pre zaneprázdnenosť  Ing. Zelenaj PhD. túto 
funkciu odmietol. 
Ďalšou v poradí v počte hlasov je Mgr. Alena Černíková, ktorá je už tiež dlhoročnou poslankyňou 
a je veľmi zodpovednou osobou. Mgr. Černíková poverenie prijala.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:

Uznesenie č. 04/01/2022 - OZ
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:
b e r i e   n a   v e d o m i e: 

 poverenie za zástupkyňu starostky obce Ivanka pri Nitre na funkčné obdobie 
2022 – 2026 poslankyňu OZ Mgr. Alenu Černíkovú, ktorá menovanie prijala.

c)   Schválenie  poslancov  obecného zastupiteľstva,  ktorí  budú poverení  sobášením v zmysle  §4 
ods.1 zákona č. 36/2005 Z.z.o rodine:

Starostka obce navrhla schváliť poslancov, ktorí túto činnosť vykonávali už v minulom volebnom 
období, za čo sa im aj poďakovala.
Poslanci nemali voči tomuto návrhu žiadne pripomienky a schválili nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 05/01/2022 - OZ
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:
poveruje:

 sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie 2022 - 2026, v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 
Z. z. o rodine: 

 Ing. Alenu Čičovú
 Mgr. Alenu Černíkovú
 Ing.Antona Zelenaja, PhD.

Hlasovanie:
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Za (9 z 9)  prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD., Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena Čičová,  
Mgr. Marta Horníková, Matej Blaži, Juraj Obložinský, Mária Balážová, Ing. Radoslav Szabó, Ing. Anton  
Zaťko
Proti:  nikto

4)  Zriadenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve:
Starostka obce navrhla zriadenie nasledovných komisií pracujúcich pri obecnom zastupiteľstve, 

tak ako pracovali doteraz:
 Komisia na ochranu verejného záujmu
 Komisiu finančnú, správy majetku a rozvoja obce, 
 Komisiu kultúry, športu a vzdelávania mládeže, 
 Komisiu stavebnú, verejného poriadku a životného prostredia, 
 Komisiu bytovú,
 Komisiu sociálnych vecí a zdravotníctva

Pri komisii na ochranu verejného záujmu navrhla za :
- predsedu Ing. Alenu Čičovú
- členov komisie: Ing. Antona Zelenaja PhD. a Mgr. Martu Horníkovú
tak ako to bolo v predchádzajúcom volebnom období.
Ostatné komisie navrhla nechať otvorené pre predsedov z radov poslancov OZ a členov, ktorí sa budú 
schvaľovať na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Starostka vyzvala poslancov, aby si do svojich 
komisií dosadili ľudí, ktorí budú v komisii aktívni a budú sa zúčastňovať, či už zasadnutí komisií ako aj  
spoločenských akcií v obci.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia:

Uznesenie č. 06/01/2022 - OZ
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:

a) zriaďuje:
 komisiu podľa čl. 7 odst. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu    pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
b) určuje:
 náplň  práce:  preberá  a  posudzuje  písomné  oznámenie  starostu  obce  ako  verejného  činiteľa 

v termíne a rozsahu podľa § 7 odst. 1 a 2 zákona 357/2004 Z.z. o ochrane  verejného záujmu   pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,

c) volí: 
 predsedu komisie: Ing. Alenu Čičovú 
 členov komisie: Ing. Anton Zelenaj PhD. a Mgr. Marta Horníková, Ing. Anton Zaťko

d) zriaďuje:
 Komisiu finančnú, správy majetku a rozvoja obce, 
 Komisiu kultúry, športu a vzdelávania mládeže, 
 Komisiu stavebnú, verejného poriadku a životného prostredia, 
 Komisiu bytovú,
 Komisiu sociálnych vecí a zdravotníctva.

Hlasovanie:
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Za (9 z 9)  prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD., Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena Čičová,  
Mgr. Marta Horníková, Matej Blaži, Juraj Obložinský, Mária Balážová, Ing. Radoslav Szabó, Ing. Anton  
Zaťko
Proti:  nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

5)  Určenie platu starostky obce podľa §3 zákona č.253/1994 Z.z.  o     právnom postavení a platových   
pomeroch starostov obcí a     primátorov miest:  

na základe § 11 odst. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 odst. 2,  2. veta zákona 253/1994  
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov vrátane novely zákona č. 320/2018 Z.z., mala starostka obce v minulom volebnom období 
zvýšenie minimálneho platu o 40%.
Táto výška platu by mala platiť aj naďalej.
Do diskusie sa prihlásil Ing. Anton Zelenaj PhD., ktorý uviedol, že starostka za uplynulé štyri roky  
urobila veľký pokrok a obec hlavne vďaka nej prospieva. Poznáme jej výsledky a vidíme aká je doba 
na celom Slovensku. 
Navrhol navýšiť plat o 45%.
Ing. Anton Zaťko uviedol, že tým, že má obec nad 3000 obyvateľov sa bude automaticky navyšovať aj 
koeficient platu starostov a primátorov ako aj výška podielových daní.
Starostka obce uviedla, že to sa teraz určite posudzovať nebude, možno na budúci rok. V súčasnej 
dobe máme 3018 obyvateľov, ale je to stále pohyblivé, nakoľko občania sa odhlasujú, zomierajú, 
takže sa ľahko môže stať, že znovu klesne počet obyvateľov pod 3000. Uvidí sa na budúci rok, ale 
malo by sa to ustáliť minimálne na rok.
p.  Juraj  Obložinský  –  uviedol,  že  všetci  sú  s vedením starostky  obce  maximálne  spokojní  za  jej 
doterajšiu prácu a navrhol navýšiť plat o 50%.
Poslanci už nemali žiadne iné návrhy a hlasovali o návrhu p. Juraja Obložinského.

Uznesenie č. 07/01/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:
na základe § 11 odst. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 odst. 2,  2. veta zákona 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov vrátane novely zákona č. 320/2018 Z.z.
schvaľuje:

zvýšenie minimálneho platu starostky obce o 50% 

Hlasovanie:
Za (9 z 9)  prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj PhD., Mgr. Alena Černíková, Ing. Alena Čičová,  
Mgr. Marta Horníková, Matej Blaži, Juraj Obložinský, Mária Balážová, Ing. Radoslav Szabó, Ing. Anton  
Zaťko
Proti:  nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

7



Starostka obce sa veľmi pekne poďakovala všetkým poslancom za dôveru. Uviedla, že pre túto obec bude 
robiť maximum aj nad rámec svojich síl.

6) Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva:
     Na záver zasadnutia starostka obce ešte raz popriala novým poslancom veľa síl a elánu do práce, 
uviedla, že sa teší na spoluprácu a ešte raz požiadala poslancov, aby si do svojich komisií vybrali takých 
členov, ktorí im budú nápomocní a budú sa aktívne zapájať do práce v komisii.
Ešte  raz  poďakovala  poslancom  a prítomným  občanom  za  účasť  a ukončila  ustanovujúce  zasadnutie 
obecného zastupiteľstva.
Na záver pozvala všetkých prítomných na malé občerstvenie.

v Ivanke pri Nitre, dňa 01. decembra 2022

Zapísala : Gabriela Piktorová

Overovatelia zápisnice:
Ing. Alena Čičová ................................................

p.Mária Balážová ................................................

Ing. Jana Maršálková
                   starostka obce
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