
Z Á P I S N I C A
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 07.12.2022 

o 16,30 hod. v Kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

1. Otvorenie a     schválenie programu rokovania:  
2.  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  otvorila  starostka  obce  Ing.  Jana  Maršálková,  ktorá 
privítala všetkých prítomných poslancov ako aj občanov obce Ivanka pri Nitre.
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) Správy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce
5) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2023
6) Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2023

 stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2023
 stanovisko finančnej komisie k návrhu finančného rozpočtu na roky 2023, 2024, 

2025
 návrh na poskytnutie dotácií pre organizácie pôsobiace v obci Ivanka pri Nitre 
 návrh finančného rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na roky 2023, 2024, 2025

7) Doplnenie  členov  a schválenie  predsedov  komisií  zriadených  pri  Obecnom 
zastupiteľstve

8) Návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi obce
9) Návrh na vykonanie inventarizácie majetku,  záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

v zmysle §29 a §30 zákona č. 431/2002 Z.z.
10) Návrh VZN č. 5/2022 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Ivanka pri Nitre
11) Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady
12) Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre
13) Rôzne 

a) Prezentácia projektu Monomach - bývanie
b) Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023
c) Územný plán obce       

14) Diskusia
15) Záver  

Starostka obce informovala, že prídu zástupcovia spoločnosti Zelina s.r.o. Bratislava o prezentácii 
investičného zámeru. Chcú, aby sme zámer schválili ale my ho môžeme zobrať iba na vedomie.
V bode rôzne budú ešte ďalšie žiadosti.
Pripomienky poslancov k programu rokovania neboli žiadne.
Poslanci schválili program rokovania OZ a prijali nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 8/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:
- schvaľuje
program 2. 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. Z rokovania sa ospravedlnili: nikto

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

2.  Procedurálne  otázky  (voľba  návrhovej  komisie,  voľba  overovateľov  zápisnice  a     určenie   
zapisovateľa:
Starostka obce navrhla, aby v návrhovej komisii pracovali poslanci: Ing. Alena Čičová a 
Mgr. Marta Horníková a za overovateľov zápisnice určila p.Mateja Blažiho a Ing. Antona Zaťka.
Zapisovateľkami dnešného rokovania určila p.Gabrielu Piktorovú a Mgr. Ľubicu Volšíkovú, ktorá 
sa bude v budúcnosti tiež zúčastňovať rokovaní OZ ako zapisovateľka.
Pripomienky neboli žiadne.
Poslanci prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 9/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
schvaľuje:

- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Alena Čičová, Mgr. Marta Horníková
- overovateľov zápisnice v zložení: p.Matej Blaži, Ing. Anton Zaťko

berie na vedomie
- menovanie zapisovateľa rokovania: Gabriela Piktorová/Mgr. Ľubica Volšíková

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
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3. Informácie starostky obce:
Starostka obce informovala poslancov o kultúrnych zasadnutiach od septembra 2022:

- Posedení so seniormi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Zúčastnilo sa ho približne 130 

dôchodcov. (malé darčeky boli  doručené všetkým seniorom, ktorí  sa nezúčastnili  – 
seniori 65+)

- Kultúrnych akciách pripravovaných obcou Ivanka pri Nitre:
 Mikuláš, ktorý sa bude konať dňa 8.12. 2022 o 18,00 hod. na futbalovom ihrisku v Ivanke pri 

Nitre. Predtým sa uskutoční v kostole svätá omša a pán farár príde spolu s deťmi na futbalové 
ihrisko. Balíčky sú pripravené a na zábradlí ihriska bude umiestnené osvetlenie.  

 Zlatá nedeľa 18.12.2022 spojená s vianočnými trhmi pre občanov obce. Stánky budú 
umiestnené  pred  vchodom  na  obecný  úrad.  Zúčastnia  sa  aj  deti z  MŠ  a ZŠ,  ktoré  si 
pripravia vystúpenie a budú predávať svoje výrobky. Začiatok bude o 14.00 hod. Chceli 
by sme zabezpečiť aj vianočný vláčik.

 Ivanské zvesti – pred sviatkami  budeme roznášať do domácností časopis, ktorý sa už  
pripravuje. Starostka poďakovala všetkým za príspevky. K časopisu sa budú roznášať aj 
kalendáre  stolové  pre  rok  2023  pre  každú  domácnosť,  ktorá  má  uhradené  všetky 
poplatky voči obci, Harmonogram vývozu odpadu pre rok 2023 

 Silvester 2022 – p. Horváth sa ponúkol, že by uvaril silvestrovský guláš. Spýtala sa poslancov, či 
chcú v tomto roku robiť Silvestrovské oslavy a ohňostroj.
Poslanci sa v diskusii dohodli, že počas minulých rokov prišlo málo ľudí a preto sa to neoplatí 
a zároveň ohňostroj je hlučný a treba brať ohľad aj na zvieratá v obci.   

 postupná oprava dlažby na chodníkoch na Novozámockej ulici, ktorú vykonávajú verejno-
prospešní pracovníci, robili aj nájazdy na chodníky pre ŤZP občanov.

 Oprava zábradlia  na Novozámockej ulici pri pánovi Wildovi. Nápravu urobila Slovenská 
správa ciest 

 opilovanie stromov na cintoríne v Luku. Po 16.12. sa bude pokračovať ďalej
 zrkadlo na ulici pri Parku je objednané u dodávateľa a realizovať by sa malo do konca 

roka
 kontajnery na sklo budú premiestnené z Vinohradskej na roh ulice Gergelova a Luk, aby 

sme zabránili hromadeniu iného odpadu pri hlavnej ceste
 SPF – Urbárska ulica – výzva na doplnenie materiálov
 čistenie odvodňovacieho kanálu nad školou pri železnici – práce vykonajú členovia DHZ
 príprava  knihy  o obci  v spolupráci  s riaditeľom  Štátneho  archívu  Mgr.  Kerestešom. 

Poprosila  poslancov a občanov,  keď majú nejaké staré fotografie,  aby ich poskytli  do 
našej novej knihy.

Poslanci zobrali informácie starostky obce na vedomie a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 10/2/2022 – OZ

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného
dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
berie na vedomie
informácie starostky obce:

 kultúrne akcie realizované:
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posedenie so seniormi (malé darčeky boli doručené všetkým seniorom, ktorí sa nezúčastnili – 
seniori 65+)
kultúrne akcie pripravované:
Mikuláš 8.12. 2022
Zlatá nedeľa 18.12.2022
Ivanské zvesti, Kalendáre stolové pre rok 2023 pre každú domácnosť, ktorá má uhradené všetky 
poplatky voči obci, Harmonogram vývozu odpadu pre rok 2023 – týždeň pred Vianocami  bude 
realizované doručovanie.
Silvester 2022

 postupná oprava dlažby na chodníkoch na Novozámockej ulici,
 nájazdy na chodníky pre ZŤP na Novozámockej ulici,
 opilovanie stromov na cintoríne v Luku, 
 zrkadlo na ulici pri Parku je objednané u dodávateľa a realizovať by sa malo do konca 

roka
 kontajnery na sklo budú premiestnené z Vinohradskej na roh ulice Gergelova a Luk, aby 

sme zabránili hromadeniu iného odpadu pri hlavnej ceste
 SPF – Urbárska ulica – výzva na doplnenie materiálov
 čistenie odvodňovacieho kanálu nad školou pri železnici – práce vykonajú členovia DHZ
 príprava knihy o obci v spolupráci s riaditeľom Štátneho archívu Ivanka pri Nitre

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
 

4. Správy z     kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce:  
Správy z kontrol mali poslanci k dispozícii v materiáloch k OZ. 
Hlavný kontrolór obce v stručnosti informoval poslancov o kontrolách za rok 2022.
Uviedol, že obec je v dobrej forme hospodárenia čo sa týka čerpania finančného plánu.Za 3.Q 
došlo k plneniu na 82% a k čerpaniu na 85%.
V štvrtom Q sa ešte zúčtovali vynaložené finančné prostriedky na hrobku. 
Správa 6 o výsledku kontroly,   tu ešte nie je  ukončený predaj  pozemku KU Ivanka pri  Nitre 
o výmere 21 m2, nastala chyba v geometrickom pláne. Až po oprave sa môže zmluva uzatvoriť.
Ďalej  je  ešte  rozpracovaná a nedokončená kontrola  cintorínskych  služieb.  (nie  sú  v poriadku 
nájomné zmluvy na hroby).V krátkej budúcnosti sa bude realizácia pasportizácie hrobov.
Nasledovala krátka diskusia k nájomným zmluvám za hroby.
- Do diskusie sa prihlásil Ing. Anton Zaťko, ktorý je tiež hlavným kontrolórom. Navrhol, aby 

sa  správy  z kontrol  realizovali  prostredníctvom  ekonómky  OcÚ,  ktorá  by  vypracovala 
informačnú  správu  pre  poslancov  o polročnom  čerpaní  a stačilo  by,  keby  sa  hlavný 
kontrolór tomu venoval až pri záverečnom účte obce. Takisto čo sa týka kontroly plnenia 
uznesení, kontrolu môžeme robiť priebežne počas celého roka.

Po krátkej diskusii prijali poslanci nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 11/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) prerokovalo 
 správy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce č., 5, 6.
b) berie na vedomie
správy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce č., 5, 6.

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

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2023
Hlavný kontrolór v stručnosti informoval poslancov o troch plánovaných kontrolách, ktoré chce 
uskutočniť v 1. polroku 2023, s tým že kontrola plnenia uznesení bude z plánu vyňatá.
Poslanci nemali k danému bodu žiadne pripomienky a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 12/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) prerokovalo 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2023

b) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2023 s vypustením bodu č.3 - Kontrola 
uznesení
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

6. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2023
 stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2023
 stanovisko finančnej komisie k návrhu finančného rozpočtu na roky 2023, 2024, 

2025
 návrh na poskytnutie dotácií pre organizácie pôsobiace v obci Ivanka pri Nitre 
 návrh finančného rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na roky 2023, 2024, 2025
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Starostka obce poďakovala všetkým poslancom, že sa zúčastnili pracovného rokovania ohľadne 
rozpočtu obce a zároveň poďakovala aj finančnej komisii.
Rozpočet zohľadňuje pri výdavkoch hlavne zvýšenie energií. Plánované  kapitálové výdavky sa 
týkajú projektu rozšírenia materskej školy. Proces verejného obstarávania na výber dodávateľa 
stavby bude ukončený v priebehu decembra  2022.   Po kontrole verejného obstarávanie  na 
MIRRI  nás čaká už v podstate rýchly proces.
Stanovisko  hlavného  kontrolóra  a stanovisko  finančnej  komisie  k rozpočtu  mali  poslanci 
k dispozícii. 
Na  pracovnom  stretnutí poslancov  sa  rokovalo  o  dotáciách  pre  organizácie,  ktoré  pôsobia 
v našej obci.
Starostka obce v stručnosti prebehla návrh dotácie z rozpočtu obce pre jednotlivé organizácie.
Rozpočet obce pre rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný.
Poslanci  v stručnosti prešli  rozpočet  obce.   Nakoľko  nie  je  ešte  schválený  štátny  rozpočet,  
čakáme na schválenú výšku podielových daní.
Ing.  Zaťko  Anton  –  pripomenul,  že  musí  byť  dodržaný  ústavný  zákon.  Zároveň  pochválil 
zostavenie celkového rozpočtu, ktorý je urobený na veľmi slušnej úrovni.
K danému bodu nemali poslanci už žiadne pripomienky a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 13/2/2022 – OZ

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného
dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:
a) berie na vedomie
 stanovisko hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre k návrhu rozpočtu na roky 2023- 

2025,
 stanovisko Finančnej komisie k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025.

b) schvaľuje poskytnutie dotácií pre organizácie pôsobiace v obci Ivanka pri Nitre

Por.
Čís.

Žiadateľ o dotáciu Žiadosť 
predložená 
dňa

Požadovaná 
čiastka 2023

Pridelená 
čiastka  na 
rok 2022

Schválené  na 
FK  na  rok 
2023

1. Miestny  spolok 
Slovenského 
červeného  kríža 
Ivanka pri Nitre

14.10.2022 300,- € 200,- € 300,- €

2. Dobrovoľný  hasičský 
zbor Ivanka pri Nitre 14.10.2022 7 000,- € 5 000,- € 5 000,- €

3. Miestny odbor Matice 
slovenskej  Ivanka  pri 
Nitre

14.10.2022 650,- € 500,- € 650,- €
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4. Občianske  združenia 
pri  MS  Roháčik 
v Ivanke pri Nitre

14.10.2022 1 600,- € 1 000,- € 1 000,- €

5. Slovenský  zväz 
záhradkárov  –  ZO 
odbor vinohradnícky

14.10.2022 700,- € 500,- € 600,- €

6. Telovýchovná  jednota 
Družstevník Ivanka pri 
Nitre

14.10.2022 16 000,- € 14 000,- € 11 000,- €

7.
Rímskokatolícka 
cirkev-Farnosť  Ivanka 
pri Nitre

14.10.2022 7 000,- € 7 500,- € 7 000,- €

8. Slovenský  zväz 
chovateľov 14.10.2022 500,- € 500,- € 500,- €

9. ŠK  Junior  Ivanka  pri 
Nitre 14.10.2022

5
5 000,- € 3 000,- € 4 000,- €

10.
MO  Jednoty 
dôchodcov  Ivanka  pri 
Nitre

14.10.2022 2 000,- € 1 300,- € 2 000,- €

11.
Pribina  Občianske 
združenie 26.9.2022 2 000,- € 0 0

12.
PS Skalnatý les -Ivanka 
pri Nitre 20.10.2022      500,- € 0  0

Spolu žiadosti: 43 250,- € 32 050,- €
Žiadosti samostatne  
zaradené v rozpočte 29 000,- € 27 000,- €
Spolu  schválené 
žiadosti na rok 2023 4 000,- € 5 050,- €

c) schvaľuje:
 rozpočet obce Ivanka pri Nitre na rok 2023 vrátane programového rozpočtu na rok 

2023 ako vyrovnaný.

Rozpočet na rok 2023
Bežný rozpočet
Bežné príjmy vrátane RO  2 278 737,00 €

Bežné výdavky (obec)   1 349 903,00 €
Bežné výdavky ZŠ     527 000,00 €
Bežné výdavky škol. klub       63 000,00 €
Bežné výdavky škol. jedáleň                          105 000,00 €  
Bežné výdavky vrátane RO              2 044 903,00€

Prebytok bežného rozpočtu     233 834,00 €
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Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy    0,00 €
Kapitálové výdavky     170 000,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu -   170 000,00 €

Finančné operácie
Finančné operácie – príjmy     0,00 €
Finančné operácie – výdavky      63 834,00 €
Schodok finančných operácií   - 63 834,00 €

d) berie na vedomie
Viacročný rozpočet na roky 2024-2025 vrátane programového rozpočtu obce. 

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.   Doplnenie členov a     schválenie predsedov komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve  

Starostka  obce poďakovala  navrhnutým predsedom jednotlivých komisií,  že  rýchlo  reagovali 
a doplnili si do svojich komisií nových fundovaných členov. Prečítala zloženie členov jednotlivých 
komisií. 
Poslanci nemali k zloženiu komisií žiadne pripomienky a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 14/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) schvaľuje: 
členov a predsedov komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve:
Komisia kultúry športu a     vzdelávania mládeže  
Predseda: Mgr. Alena Černíková
Členovia:

 Matej Blaži
 Jakub Blaži
 Paed.Dr. Zuzana Múková
 Mgr. Jana Torzewska
 Mgr. Monika Jeney
 Lucia Poláčková

Komisia finančná, správy majetku a rozvoja obce 
Predseda: Ing. Alena Čičová
Členovia:

 Ing. Anton Zaťko
 Mária Balážová
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 Ing. Eva Magdinová,
 Ing. Mária Koteková, 
 Ing. Dagmar Havrilová, 
 Ing. Andrea Repová  
 Katarína Zaťková

Komisia stavebná, verejného poriadku a     životného prostredia  
Predseda: Ing. Anton Zelenaj PhD.
Členovia:

 Mgr. Viera Kubisová
 Ing. Radoslav Szabó
 Mária Balážová
 Vladimír Zubka
 Mgr. Ľubica Volšíková
 Peter Habrman
 Milan Tomka

Komisia bytová
Predseda: Juraj Obložinský
Členovia:

 Mgr. Viera Kubisová
 Mária Balážová
 Adriana Vrábelová 
 Katarína Srňánková
 Terézia Guzmická 
 Ing. Alena Čičová

Komisia sociálnych vecí a     zdravotníctva  
Predseda: Mgr. Marta Horníková
Členovia:

 Ing. Alena Čičová
 MUDr. Leona Šóthová
 Anna Majdánová
 PhDr. Milan Tomka, PhD.
 Ing. Katarína Struhárová
 Mgr. Marianna Szabóová

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
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8.   Návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi obce za rok 2022  
Po konzultácii s Ing. Antonom Zelenajom PhD. sa zhodli na výške odmeny v sume 600,00€.
Nasledovala  krátka  diskusia.  Poslanci  skonštatovali,  že  spolupráca  medzi  kontrolórom  obce 
a obcou je veľmi kvalitná. 
Po krátkej diskusii poslanci prijali návrh Ing. Antona Zelenaja PhD. s ktorým súhlasili a schválili 
nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 15/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) prerokovalo

návrh na koncoročnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ivanka pri Nitre za rok 2022
b) schvaľuje 

koncoročnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ivanka pri Nitre za rok 2022 vo výške 
600,-€, ktorá nepresahuje maximálnu výšku odmeny podľa ustanovenia § 18c, ods.  5 
zákona č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

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

9.  Návrh  na  vykonanie  inventarizácie  majetku,  záväzkov  a     rozdielu  majetku  a     záväzkov   
v     zmysle §29 a §30 zákona č. 431/2002 Z.z.  
Starostka obce uviedla, že nakoľko v roku 2022 sa robila kompletná inventarizácia hmotného aj 
nehmotného majetku,  bude sa  v tomto roku  robiť  viac  menej  len dokladová inventarizácia, 
pričom materská škola si bude robiť svoju inventarizáciu, ktorú vedieme na podsúvahovom účte.
Prečítala návrh zloženia inventarizačnej komisie a poslanci prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 16/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
berie na vedomie
príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle §29 
a §30 zákona č. 431/2002 Z.z.. 
menovanie ústrednej inventarizačnej komisie z radov poslancov OZ a zamestnancov obce 
v zložení:
Mgr. Marta Horníková – predseda
Ing. Mária Koteková – členka
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Mgr. Dagmar Szabóová – členka
PaedDr. Martina Sýkorová – členka
poslanec OZ – Ing.Alena Čičová - členka
poslanec OZ – Ing. Anton Zelenaj, PhD. – člen

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

10. Návrh VZN č. 5/2022 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Ivanka pri     Nitre  
Tento prevádzkový poriadok bolo potrebné schváliť, nakoľko prišiel protest prokurátora, že je 
potrebné schváliť nové VZN s novým platným zákonom.
Z tohto VZN bol vypustený dom smútku, nakoľko nespĺňa náležitosti domu smútku, keďže v ňom 
nie  je  funkčné  chladiace  zariadenie.  V tomto  volebnom období  by  sme  chceli,  aby  sa  nám 
podarilo  vstúpiť  do  združenia  CEDROŇ  a možno  sa  podarí  získať  dotáciu  na  opravu  domu 
smútku. Takže dom smútku v tomto VZN nie je vôbec spomenutý.
Nemáme schválený ani prevádzkový poriadok, nakoľko my tie cintoríny nezatvárame.
Slovo cintorín treba nahradiť slovom pohrebiská.
Po krátkej diskusii prijali poslanci nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 17/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území 
obce Ivanka pri Nitre

b) schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Ivanka 
pri Nitre
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

11. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady
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 Obce zvyšujú poplatky a prechádzajú na mesačný zvoz odpadu. Nerobíme to preto, že to robia 
aj iné obce. Náš región – okolité obce sme neprešli na množstevný zber ani na mesačný zvoz. K 
zvýšeniu poplatku dochádza v prvom rade za skládkovanie. Už pred dvoma rokmi sa diskutovalo 
o tom, že budeme platiť neskutočné peniaze za uloženie odpadu. Pred skládkovaním sa musí 
odpad mikrobiologicky  upravovať,  hoci  od  budúceho roka to ešte  nie  je  schválené.  Druhou 
vecou je, že podľa schválenia vlády obec už nesmie doplácať za likvidáciu odpadu. Budeme to 
musieť  občanom  vysvetliť  prostredníctvom  nejakej  osvety,  lebo  niektorí  ľudia  nedokážu 
pochopiť, že i keď separujú, aj tak platia viac.
Ponitrianske združenie obcí prehľad odpadu a nákladov za odpad pre okolité obce. Príspevok 
Ponitrianskeho združenia obcí bude zverejnený v Ivanskych zvestiach, aby si to mohli občania 
prečítať.
Nasledovala krátka diskusia k danému VZN. 
Poslanec Juraj Obložinský vysvetlil podstatu tejto problematiky, nakoľko v tejto oblasti pracuje.
Bude  potrebné  doručiť  občanom  letáky,  kde  budú  informovaní  podrobnejšie  spolu 
s harmonogramom vývozu.
Starostka informovala poslancov o problémoch s odpadom na cintorínoch. Sú tam nádoby na 
separovaný zber a aj tak to občania hádžu do jednej nádoby. Je tam neskutočný neporiadok.
Ing. Zaťko navrhol, aby sa v budúcom roku urobilo kompletne nové VZN, aby sme to nemuseli 
riešiť nejakými dodatkami. Zároveň je dôležité, aby sme mysleli aj na dôchodcov.
Starostka obce – áno od 01.01.2023 bude platiť dôchodca nad 70 rokov 18,00€.
Po krátkej diskusii prijali poslanci nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 18/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) prerokovalo
Návrh Dodatku č.  2  k Všeobecne záväznému nariadeniu  č.  2/2015 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

b) schvaľuje 
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady

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

12. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre:
Poslanci  sa  tomuto  bodu  venovali  na  predchádzajúcom  zasadnutí OZ.  Zámer  predaja  bol  
schválený. Teraz je potrebné schváliť zmluvu.
Diskusia k danému bodu nebola žiadna a poslanci prijali nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 19/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) schvaľuje 
prevod 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

b) poveruje
starostku obce uzatvoriť kúpnu zmluvu medzi obcou Ivanka pri Nitre a p. Františkom Bálintom 

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

13. Rôzne:
Nasledovala 5 minutová prestávka.

 Po  prestávke  starostka  obce  uviedla  zástupcov  firmy  TADEX  s.r.o.  Bratislava,  ktorá 
odprezentovala  svoju  štúdiu  výstavby  bytových  domov  pod  názvom  „MONOMACH 
BÝVANIE“ na pozemku za Jednotou Ivanka pri Nitre.
Ing.  Arch.  Viktor  Šabík  odprezentoval  v spolupráci  ďalších  troch  spolupracovníkov  
uvedený zámer a urbanistickú štúdiu.
Pán Šabík zástupca investora v krátkosti informoval o detailoch komunitného bývania v 
bytových  domoch.  Hovoril  nie  len  o bytoch  ale  aj  o oddychovej  zóne  pre  nie  len  
obyvateľov bytov ale pre všetkých občanov.
Poslanci mali  k dispozícii  k nahliadnutiu aj  štúdiu výstavby a zároveň bol tento zámer  
prezentovaný aj pomocou premietania na plátne.
Nasledovala  diskusia  k danej  prezentácii,  kde poslanci  -  p.Mária  Balážová,  Ing.  Anton 

Zelenaj PhD, mali otázky k zavedeniu sietí, k oddychovej zóne v parku k orientácii terás 
Terasy budú orientované do vnútra komplexu. 
Ing. Čičová Alena sa spýtala na výjazd, nakoľko celá Krakovská ulica je frekventovaná.
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Odpoveď:  Krakovská  ulica  bude  rozšírená  na  6  metrov,  čím  bude  vytvorená  dvojprúdová 
komunikácia ale nie po celej dĺžke ulice.
Ing. Anton Zelenaj PhD. – súhlasí s rozšírením na úkor pozemku na výstavbu Krakovskej ulice nie 
po celej dĺžke. Musíme si uvedomiť, že do troch-štyroch rokov splní naša obec  štatút mesta 
a konečne by sme mali nejaké centrum.  Páči sa mu daný projekt.  Dá sa akceptovať aj výška 
bytoviek  ale  jediné,  s čím  nesúhlasí  je  aktuálna  retenčná  nádrž, nakoľko  je  vo  veľmi  zlom 
technickom stave. Súhlasí s novou retenčnou nádržou. 
Retenčná nádrž nič nevyrieši, lebo takýto problém sme tu už riešili. Lepším riešením by bola 
spoločná čistička odpadových vôd.
Ing.  Radoslav  Szabó  –  musíme  si  uvedomiť,  že  doposiaľ  nemá naša  obec  centrum.  Súhlasí 
s názorom Ing.  Antona Zelenaja PhD.,  váži  si  aj  prácu  pána architekta,  ktorý je  fundovanou 
osobou vo svojom odbore. Zároveň ale tiež upozorňuje na neustály problém s kanalizáciou. Ak 
sa dohodneme na nejakom kompromise, nemá problém podporiť tento projekt.

1. Mgr.  Horníková  Marta  –  mali  by  sme brať  trošku  ohľad  na  okolitých  občanov,  je  to 
v strede obce a štyri podlažia sú trochu veľa. Nemohlo by sa to znížiť o jedno podlažie. 
Naruší to celý územný plán.665307/

2.
Ing. Anton Zaťko – ako môžete garantovať zámer rozšírenia ul. Krakovskej, teda prístupovej cesty 
od ul. Mojmírovskej, keď prednú časť pozemku priľahlého k ul. Mojmírovskej nemáte vo svojom 
vlastníctve
Vecné bremeno je v prospech spoločnosti TADEX s.r.o.
-Vzdialenosť bytoviek od Mojmírovskej  ulici  bude cca 70 – 80 m a od Krakovskej  od prvého 
domu 21,18 m.
Po  diskusii  starostka  obce  poďakovala  zástupcom  firmy  TADEX  s.r.o.  za  prezentáciu  štúdie. 
Prezentáciu zoberú poslanci na vedomie a v januári 2024 sa uskutoční stretnutie aj s občanmi na 
Krakovskej  a Mojmírovskej  ulici  spolu  so  zástupcami  spoločnosti a  poslancami  OZ  spolu  so 
stavebnou komisiou.
Účastníkmi konania sú len dvaja vlastníci na Krakovskej ulici.
Poslanci prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 20/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
berie na vedomie
Prezentáciu  firmy  TADEX  s.r.o,  so  sídlom  Hattalova  12/3,  831  03  Bratislava  pre  projekt 
„ Monomach – bývanie“
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
 

 Spoločnosť  Zelina  s.r.o. v krátkosti prezentovali  svoj  investičný  zámer,  ktorý  už  raz  
prezentovali na predchádzajúcom zasadnutí OZ.

14



Zástupcovia  spoločnosti uviedli,  že  v  minulom  volebnom  období  v marci  2022  už 
prezentovali  tento  zámer  a poslanci  ho  zobrali  na  vedomie. Chceli  by  aj  novým 
poslancom predstaviť svoj projekt.
Jedná sa o dvojetapovú výstavbu, kde v 1. etape by išlo o výstavbu 59 RD a v 2. etape 54 
RD. Spolu je to teda 113 RD bungalovového typu.
Jedná  sa  o holofunkčnú  prízemnú  zástavbu.  Jedná  sa  o novú  lokalitu,  ktorá  nie  je 
zahrnutá v územnom pláne.
Našim zámerom je v prvom rade urobiť urbaništickú štúdiu a potom by sme požiadali 
o zmenu v územnom pláne.
Starostka obce – my keď sme otvárali náš územný plán, vtedy majiteľ tohto pozemku 
nedošiel a nepožiadal o zmenu územného plánu.
Zelina  s.r.o.  –  v súčasnej  dobe  už  máme  mandát  vlastníkov,  ktorí  súhlasia  s naším 
zámerom. 
Zástupcovia spoločnosti trvali na tom, že najskôr bude urobená urbanistická štúdia. 
Uviedli, že je rozpor v grafickej a v textovej časti územného plánu.
Starostka obce – v územnom pláne je to správne zakreslené v grafickej časti. Textová časť 
je záväzná. Nemáme nič voči Vášmu projektu ale najskôr je potrebné, aby ste si podali  
žiadosť  o zmenu  územného  plánu  a my  ako  obec  musíme  požiadať  všetky  inštitúcie 
o schválenie zmeny ÚP.
Do diskusie sa prihlásil p. Vladimír Zubka – občan obce a investor výstavby RD v Ivanke 
pri  Nitre.  Podporil  názor  starostky  obce,  že  bez  zmeny  v územnom  pláne  sa  nedá 
pokračovať v investičnom zámere.
Zelina s.r.o. – my chceme túto urbanistickú štúdiu najskôr overiť s danými inštitúciami, 
samozrejme  obec  bude  účastníkom  konania  a až  potom  by  sme  pristúpili  k zmene 
územného plánu.
Starostka obce – my dnes nemôžeme schváliť investičný zámer, pokiaľ nedošlo k zmene 
územného plánu. My ho môžeme zobrať znovu iba na vedomie. Územný plán je živý 
dokument, ktorý sa môže otvárať každý rok.
Ing. Anton Zelenaj PhD. – nie je iná možnosť ako znovu otvoriť územný plán. Stačí ak 
podáte žiadosť o zmenu v ÚP a ste účastníkmi konania.
Po diskusii  sa  zástupcovia spoločnosti Zelina s.r.o.  Bratislava poďakovali  za  pozornosť  
a poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 21/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) berie na vedomie

Investičný zámer  firmy Zelina spol. s r.o., Novodvorská 10A, Bratislava 
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

 Harmonogram zasadnutí obecných zastupiteľstiev na rok 2023:
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Poslanci OZ súhlasili  s návrhom harmonogramu zasadnutí OZ s  jednou zmenou a to zo 
06.12. na 13.12, nakoľko 06.12. je Mikuláša.

Uznesenie č. 22/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
schvaľuje: 
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre v roku 2023:

 01. Február 2023
 05. Apríl 2023
 28. Jún 2023
 20. September 2023
 13. December 2023

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

 Otvorenie územného plánu obce:
Starostka informovala poslancov, že bude potrebné znovu otvoriť územný plán, nakoľko 
na obec boli doručené písomné a ústne žiadosti o zmenu Územného plánu. 
Dôležité  dotknuté  orgány  budú  prejednané  osobne  a vždy  budú  zavolaní  aj  vlastníci 
dotknutých pozemkov, aby v budúcnosti nedošlo už k žiadnym sporom. 
Poslanci nemali do diskusie žiadne príspevky a prijali nasledovné uznesenie:
  

Uznesenie č. 23/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo
potrebu zmeny územného plánu 

b) poveruje
 obec prípravou procesu na zmenu územného plánu obce Ivanka pri Nitre

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

 Žiadosť o  úpravu  finančného príspevku na prevádzku zariadenia pre seniorov Dom sv. 
Jozefa – Ivanka pri Nitre  :
V súčasnej dobe máme v misijnej kongregácii umiestnených 12 našich občanov. Starostka 
obce hovorila s riaditeľkou zariadenia, kde  uviedla, že kapacity na umiestnenie občanov 
majú. Mohli by umiestniť ďalších 20 občanov, žiaľ nemajú personál. Skúsime sa ako obec 
do toho zainteresovať. 
Nemuseli  by  sme  plánovať  výstavbu  nového  domu  pre  seniorov.  Mali  by  sme ho  tu 
a ušetrené peniaze by sme mohli investovať na iné investičné zámery.
Ing.  Zaťko –  uviedol,  že  od 0101.2023 sa vo Vinodole otvára nový dom pre seniorov 
a majú ešte voľné miesta.
Návrh Mgr. Horníkovej – navrhla po diskusii 80,00 €.
Ostatní poslanci súhlasili s návrhom a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 24/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo 
Žiadosť o  úpravu  finančného príspevku na prevádzku zariadenia pre seniorov Dom sv. Jozefa – 
Ivanka pri Nitre  

b)   schvaľuje 
Úpravu finančného príspevku na prevádzku pre zariadenie pre seniorov Dom sv. Jozefa – Ivanka 
pri Nitre na sumu 80,00 eur /osoba/ mesiac / občan Ivanky pri Nitre s účinnosťou 01.01.2023
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

 Návrh vedenia Základnej  školy v Ivanke pri  Nitre na zvýšenie poplatku za prenájom 
telocvične
Starostka obce uviedla, že ju riaditeľka ZŠ požiadala o zvýšenie poplatku za prenájom. 
Poslanci nemali s uvedeným návrhom žiadny problém a prijali nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 25/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) prerokovalo

návrh vedenia Základnej školy v Ivanke pri Nitre na zvýšenie poplatku za prenájom telocvične 
a to:

12,00 eur žiaci/hod.
15,00 eur ostatní/hod.

b) schvaľuje
zvýšenie poplatku za prenájom telocvične v základnej škole v Ivanke pri Nitre od 01.01.2023 a to 
vo výške:
12,00 eur žiaci/hod.
15,00 eur ostatní/hod.

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

 Návrh vedenia Základnej školy v     Ivanke pri Nitre na zvýšenie poplatku za stravné:  
Ing. Alena Čičová – prečítala žiadosť základnej školy.
Poslanci nemali k žiadosti žiadne pripomienky a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 26/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo
návrh vedenia Základnej školy v Ivanke pri Nitre na zvýšenie poplatku za stravné a to:

b) schvaľuje
zvýšenie poplatku za stravné od 01.01.2023 nasledovne:

 Materská škola:
Finančné pásmo 4-A od 2 do 6 rokov
desiata obed olovrant spolu
0,55 1,30 0,45 2,30 €

 Základná škola ročníky 1-4
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Finančné pásmo 4-A od 6 do 11 rokov
obed spolu
1,90 1,90€

 Základná škola 
Finančné pásmo A-4 od 11 do 15 rokov
obed spolu
2,10 2,10€

 Dospelí stravníci (zamestnanci školy, školských zariadení a iné fyzické osoby
Finančné pásmo B-4 pd 15 do 19 rokov
obed spolu
2,60 2,60€
Cena réžie zostáva zachovaná vo výške 0,20€. Stravná jednotka bude prepočítaná na 20 
kalendárnych dní.

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

 Návrh  cenovej  ponuky  firmy  TRANSECO  a.s.  Žilina  zo  dňa  28.10.2022  na  predaj  
pozemku miestnych komunikácií a inžinierskych sietí v obci Ivanka pri Nitre v lokalite 
„Nová Ivanka“

Starostka obce informovala poslancov  o návrhu spol. TRANSECO a.s. už na pracovnom 
rokovaní OZ. 
Nasledovala  krátka  diskusia  k danej  ponuke  a následne  poslanci  prijali  nasledovné 
uznesenie:

Uznesenie č. 27/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) prerokovalo

 Návrh  cenovej  ponuky  firmy  TRANSECO  a.s.  Žilina  zo  dňa  28.10.2022  na  predaj  
pozemku miestnych komunikácií  a inžinierskych sietí v  obci  Ivanka pri  Nitre v lokalite  
„Nová Ivanka“

b) schvaľuje
Návrh cenovej ponuku firmy TRANSECO a.s. Žilina zo dňa 28.10.2022 na predaj pozemku 
miestnych  komunikácií  a inžinierskych  sietí v  obci  Ivanka  pri  Nitre  v lokalite  „Nová 
Ivanka“
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Hlasovanie:
Za : nikto
Proti:  (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
Zdržal sa hlasovania: nikto

 Návrh Dodatku č. 7 k Nájomnej zmluve zo dňa 23.06.2000 uzatvorenú s nájomcom ISPA 
spol.  s  .  r.  o.  Bratislava  za  účelom  predĺženia  prenájmu  plochy  na  umiestnenie 
a prevádzkovanie 2 ks reklamných stavieb za oplotením futbalového ihriska v Ivanke pri 
Nitre:
Starostka  obce  informovala  poslancov,  že  sa   jedná  reklamné  banery  na  futbalovom 
štadióne. Prečítala žiadosť pani Polákovej zo spoločnosti ISPA s.r.o. Bratislava. Nájomná  
zmluva končí  31.12.2022. Žiadajú o schválenie dodatku.
Poslanci  nesúhlasili   s ďalším umiestnením reklamných banerov na futbalovom ihrisku 
hlavne z estetického hľadiska a že príjmy za prenájom sú pre obec nerentabilné.
Následne prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 28/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo
Návrh Dodatku č. 7 k Nájomnej zmluve zo dňa 23.06.2000 uzatvorenú s nájomcom ISPA 
spol.  s  .  r.  o.  Bratislava  za  účelom  predĺženia  prenájmu  plochy  na  umiestnenie 
a prevádzkovanie 2 ks reklamných stavieb za oplotením futbalového ihriska v Ivanke pri 
Nitre

b) schvaľuje
Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve zo dňa 23.06.2000 uzatvorenú s nájomcom ISPA 
spol.  s.r.o.  Bratislava  za  účelom  predĺženia  prenájmu  plochy  na  umiestnenie 
a prevádzkovanie 2 ks reklamných stavieb za oplotením futbalového ihriska v Ivanke pri 
Nitre

Hlasovanie:
Za : nikto
Proti:  (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

Zdržal sa hlasovania: nikto

 Rozdelenie poslancov OZ do volebných obvodov:
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Starostka  obce  prečítala  svoj  návrh  rozdelenia  ulíc  v obci  Ivanka  pri  Nitre  medzi 
jednotlivých poslancov OZ. 
Nasledovala krátka diskusia k rozdeleniu ulíc. Poslanci nemali námietky k danému návrhu 
a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 29/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) určuje: 

pre poslancov OZ v Ivanke pri Nitre poslanecké obvody takto:

Ing. Anton Zaťko
Poslanecký obvod: Myrtina ulica, Urbárska ulica, Východná ulica, Západná ulica, Južná ulica

Mgr. Marta Horníková
Poslanecký obvod: Novozámocká ulica, Konopárenská ulica

Ing. Anton Zelenaj PhD
Poslanecký obvod: Hornocintorínska ulica, Ábelová ulica,  Ulica Na Stanicu, Ulica Na Pilu

Ing. Alena Čičová
Poslanecký obvod: Krakovská ulica všetky časti, Mojmírovská ulica, Ulica Pri parku

Mgr. Alena Černíková
Poslanecký obvod: Orolská ulica, Ulica  Pri Tehelni, Nosáková ulica

Matej Blaži
Poslanecký obvod: Ulica Mateja Tučku, Horná ulica, Agátová ulica, Buková ulica, Dubová ulica, 
Jaseňová ulica, Vŕbová ulica, Brezová ulica, Javorová ulica

Mária Balážová
Poslanecký obvod: Ulica Luk, Konečná ulica

Juraj Obložinský
Poslanecký obvod: Vinohradská ulica, Beňadikova ulica, Bárdyho ulica

Ing. Radoslav Szabóo
Poslanecký obvod: Gergelova ulica, Ulica Na Štrkovisko
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

 Náhrada platu starostke obce Ivanka pri Nitre za nevyčerpanú dovolenku :
Starostka  obce  informovala  poslancov,  že  jej  skončil  pracovný  pomer  22.11.2022 
ustanovujúcim zasadnutím OZ. Nakoľko zostala nevyčerpaná dovolenka je potrebné prijať 
uznesenie o náhrade platu za nevyčerpanú dovolenku.
Poslanci nemali k danému návrhu žiadne pripomienky a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 30/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
schvaľuje
náhradu  platu  starostke  obce  Ivanka  pri  Nitre  za  nevyčerpanú  dovolenku  v počte   24 
pracovných dní
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

 Rozpočtové opatrenie:
Starostka obce musí upraviť položky podielových daní. Musíme ich upraviť do rozpočtu, 
nakoľko ešte nie je schválený štátny rozpočet.
Z podielových daní sme dali odmenu 500,00€ zamestnancom obecného úradu a MŠ. Žiaľ 
prišiel nám prípis, že nám tie peniaze nedajú. Uhradili ich len na prenesený výkon a to 
pracovníci matriky a staveného úradu.
Poslanci prejavili dôveru starostke obce, že spolu s ekonómkou pripravia tieto opatrenia.
Schválili nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 31/2/2022 – OZ
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného

dňa 07. decembra 2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
a) prerokovalo

rozpočtové opatrenie  č. 9
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navýšenie položky príjmy ekonomická klasifikácia 111003                                    30 900,00 eur
navýšenie položky výdavky ekonomická klasif.  611, funkčná klasif. 01.1.1        14 000,00  eur
navýšenie položky výdavky ekonomická klasif.  625001, funkčná klasif. 01.1.1.   8 400,00  eur   
navýšenie položky výdavky ekonomická klasif.  611, funkčná klasif. 09.1.1.1       8 500,00 eur

b) schvaľuje

rozpočtové opatrenie č. 9
navýšenie položky príjmy ekonomická klasifikácia 111003                                    30 900,00 eur
navýšenie položky výdavky ekonomická klasif.  611, funkčná klasif. 01.1.1        14 000,00  eur
navýšenie položky výdavky ekonomická klasif.  625001, funkčná klasif. 01.1.1.   8 400,00  eur   
navýšenie položky výdavky ekonomická klasif.  611, funkčná klasif. 09.1.1.1       8 500,00 eur

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

14. Diskusia:
V rámci diskusie sa už  neprihlásil nikto.
Starostka  obce  sa  poďakovala  všetkým  za  účasť  a ukončila  2.  riadne  zasadnutie  obecného 
zastupiteľstva.

V Ivanke pri Nitre, dňa 07.01.2023
Zapísala: Gabriela Piktorová

Overovatelia zápisnice:
p. Matej BLAŽI ...............................................

Ing. Anton ZAŤKO ................................................

Ing. Jana Maršálková
                  starostka obce
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