
ZÁPISNICA

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 

dňa 15. februára 2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre 
___________________________________________________________________________

1) Otvorenie a schválenie programu rokovania  

4. zasadnutie  obecného zastupiteľstva otvorila  starostka obce Ing.  Jana Maršálková,  ktorá 
privítala  prítomných  poslancov.  Prítomných  bolo  7  poslancov  obecného  zastupiteľstva 
z celkového  počtu  9.  Obecné  zastupiteľstvo  je  uznášania  schopné.  Poslanci  Matej  Blaži 
a Juraj Obložinský prídu na rokovanie neskôr. 

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) Modernizácia systému verejného osvetlenie v obci
5) Ponuka na odkúpenie prečerpávacej stanice splaškovej kanalizácie Transeco 

a.s. Žilina
6) Ponuka na poskytnutie finančného daru pre obec
7) Žiadosť o uvoľnenie z funkcie veliteľa DHZ a voľba nového veliteľa DHZ
8) Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
9) Rozpočtové  opatrenie  –  materiálno-technické  vybavenie  zdravotného 

strediska
10)Rôzne 

a) Zmena Územného plánu - lokality
b)  Príprava  VZN  o parkovaní  a odstavení  vozidiel  na  miestnych 
komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Ivanka pri Nitre
c) Poplatok za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
d) Príspevok na stravovanie dôchodcov v obci
e) Dotácia z Fondu na podporu športu

11) Diskusia
12) Záver

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



Uznesenie č. 35/4/2023 – OZ 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 15. februára 2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:
- schvaľuje

program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bez pripomienok.

- konštatuje 
že  rokovania  Obecného  zastupiteľstva  sa  z celkového  počtu  poslancov  9  sa  zúčastňuje  7 
poslancov, čím je rokovanie obecného zastupiteľstva uznášania schopné. Poslanci Matej Blaži 
a Juraj Obložinský prídu na rokovanie neskôr. 

Hlasovanie:

Za (7 zo 7) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, , Ing. Anton Zaťko, Mgr.  
Marta Horníková, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Radoslav  
Szabó
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

2) Procedurálne  otázky  (  voľba  návrhovej  komisie,  voľba  overovateľov   
zápisnice a     určenie zapisovateľa  

Starostka navrhla do návrhovej komisie Máriu Balážovú a  Ing. Radoslava Szaba
Za overovateľov zápisnice určila Mateja Blažiho a  Mgr. Martu Horníkovú.
Za zapisovateľku určila: Mgr. Alenu Černíkovú

Uznesenie č. 36/4/2023 – OZ 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 15. februára 2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

schvaľuje
- návrhovú komisiu v zložení: Mária Balážová, Ing. Radoslav Szabó
- overovateľov zápisnice v zložení: Matej Blaži, Mgr. Marta Horníková

berie na vedomie
- menovanie zapisovateľa rokovania:  Mgr. Alena Černíková

Hlasovanie:
Na rokovanie prišiel Matej Blaži o 16:40 hod.
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Za (8 zo 8) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, , Ing. Anton Zaťko, Mgr.  
Marta Horníková, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, Mgr. Alena Černíková, Ing. Radoslav  
Szabó, Matej Blaži
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Na rokovanie prišielMatej Blaži o 16:40 hod.
Počet prítomných poslancov 8 z 9

3) Informácie starostky obce  

Starostka informovala  poslancov o dôležitých  skutočnostiach  týkajúcich sa chodu obce za 
obdobie od posledného zasadnutia OZ. V úvode informovala o kultúrnych akciách, ktoré sa 
uskutočnili  a o najbližších  plánovaných  akciách.  Ďalšou  informáciou  bola  žiadosť 
o informácie v zmysle infozákona od občanov z lokality Nová Ivanka, o stretnutí so správcom 
konkurznej  podstaty úpadcu spoločnosť Metronoms.r.o.  a o predvolaní  na pojednávanie na 
Okresnom súde Nitra vo veci úpadcu METRONOM, s. r. o. ohľadne predaných pozemkov pre 
spinálne  centrum.  Poslanci  boli  informovaní  o  prebiehajúcom VO na  stavebný dozor  pre 
rozšírenie kapacít MŠ, kde čakáme na dokumenty od obstarávateľky, aby bola odoslaná na 
kontrolu riadiacemu orgánu, o požiadavke na zmenu stojiska smetných nádob na pohrebisko 
č. 1 Ivanka pri Nitre na miesto za Domom smútku. K požiadavke zmeny stojiska smetných 
nádob  prebehla  krátka  diskusia  a poslanci  sa  dohodli,  že  do  najbližšieho  zasadnutia  OZ 
preveria a zvážia kde by bolo vhodné stojisko smetných nádob na tomto pohrebisku umiestniť 
a následne  prebehne  realizácia  umiestnenia  smetných  nádob.  Poslanci  pošlú  svoje  návrhy 
starostke obce.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 37/4/2023 – OZ 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 15. februára 2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

berie na vedomie

informácie starostky obce o: 
- uskutočnených kultúrnych akciách – Obecný ples, Fašiangy v obci,
- o najbližších plánovaných kultúrnych akciách – MDŽ,
- žiadosť o informácie občanov z lokality Nová Ivanka,
- stretnutí so správcom konkurznej podstaty úpadcu METRONOM, s. r .o. 

a o predvolaní na pojednávanie na Okresnom súde Nitra vo veci úpadcu 
METRONOM, s. r. o.,

- prebiehajúcom VO na stavebný dozor pre rozšírenie kapacít MŠ, kde čakáme na 
dokumenty od obstarávateľky, aby bola odoslaná na kontrolu riadiacemu orgánu,
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- požiadavke na zmenu stojiska smetných nádob na pohrebisko č. 1 Ivanka pri Nitre 
na miesto za Domom smútku

Hlasovanie:

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

Na rokovanie prišielJuraj Obložinský o 17:10 hod. 
Počet prítomných poslancov 9 z 9.

4) Modernizácia systému verejného osvetlenia v obci

K tomuto bodu bol prizvaný konateľ spoločnosti GREP Slovakia, spol. s r. o. Ing. Wirth, ktorý 
oboznámil poslancov o možnosti modernizácie systému verejného osvetlenia v obci Ivanka 
pri  Nitre.  Obec  doručila  spoločnosti  GREP Slovakia,  spol.  s r.  o.  údaje  o počte  a druhu 
svietidiel verejného osvetlenia, o počte odberných miest pre verejné osvetlenie a samozrejme 
výšku ročných výdavkov pre verejné osvetlenie. Spoločnosť tieto údaje spracovala a navrhla 
obci  tri  varianty  na  úsporu  výdavkov  pre  spotrebu  elektrickej  energie  na  základe  úplnej 
výmeny  svietidiel,  doplnenia  svietidiel  a samostatné  osvetlenie  priechodov  pre  chodcov 
a osvetlenia oboch kostolov v obci. 
Ing.  Wirth konateľ  spoločnosti  predstavil  projekt  osvetlenia  a uviedol,  že  na SK už majú 
okolo  sto  realizovaných  projektov.  V našej  obci  máme  sodíkové  výbojky  vo  verejnom 
osvetlení, ktoré majú vysokú spotrebu. Vysvetlil stmievateľnosť počas neskorých večerných 
hodín a v noci.  Vyššia  svietivosť je  nad ránom keď idú ľudia do práce.  Všetky materiály 
a prepočty boli doručené na obec. Projekt bude financovaný z úspor za elektrickú energiu. 
Vstupná investícia obce nebude potrebná.
Konateľ spoločnosti predložil poslancom referenčný list,  kde boli uvedené jednotlivé obce 
kde realizovali projekty nového úsporného verejného osvetlenia spolu s kontaktnými údajmi 
na zodpovedné osoby.

Prebehla diskusia poslancov k téme. 

Poslanci sa dotazovalina možné doplnenie verejného osvetlenia, na životnosť svietidiel,  na 
servis  svietidiel,  na  samotnú  úsporu  financií,  na  možnosť  odstránenia  starých  stĺpov,  na 
výmenu ističov a kabeláže.  Na všetky otázky bolo zodpovedané. Poslanci zvážili  variantu 
možného  nového  osvetlenia  a na  najbližšom  zasadnutí  OZ  sa  budú  tejto  problematike 
opätovne venovať, pretože nové osvetlenie v obci je potrebné.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 
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Uznesenie č. 38/4/2023 – OZ 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 15. februára 2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
berie na vedomie

informácie konateľa spoločnosti GREP SLOVAKIA spol. s r. o. o možnosti modernizácie 
systému verejného osvetlenia v obci Ivanka pri Nitre

Hlasovanie:

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

5) Správa z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce

Hlavný  kontrolór  obce  predložil  správu  o výsledku  kontroly  poskytovania  cintorínskych 
služieb  –  evidencia  hrobových  miest,  kontrola  nájomných  zmlúv  a príjmov  z prenájmu 
v období rokov 2020 a 2021.
K výsledku  kontroly  a k jej  záverom prebehla  krátka  diskusia.  Obec  bude musieť  zmeniť 
cenník za nájom na pohrebisku, ktorý sa vydáva pri povolení na pochovávanie. Nové  VZN 
bolo  už  prijaté,  bolo  zabezpečené  rozšírenie  licencie.  Obec  musí  zabezpečiť  kompletnú 
pasportizáciu  pohrebísk  a zabezpečiť  identifikáciu  jednotlivých  hrobových  miest  a  zaslať 
oznámenie nájomcov, ktorí majú neplatnú nájomnú zmluvu.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 39/4/2023 – OZ 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 15. februára 2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo 
Správu z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom č. 4

b) berie na vedomie
Správu z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom č. 4
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Hlasovanie:

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

6) Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2022

Hlavný kontrolór obce predložil správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 
2022. V tejto správe bola zhrnutá kompletná činnosť hlavného kontrolóra obce, ktorú vykonal 
v roku 2022.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 40/4/2023 – OZ 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 15. februára 2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre:

berie na vedomie

Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2022

Hlasovanie:

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

7) Ponuka na odkúpenie prečerpávacej stanice splaškovej kanalizácie Tranceco a.s. 
Žilina

SpoločnosťTranseco a.s. poslala obci ponuku na odkúpenie prečerpávacej stanice splaškovej 
kanalizácie, zdôvodňujú to tým, že viacerí obyvatelia lokality dávajú dotazy a výhrady prečo 
sa musia podieľať aj na úhrade nákladov na energiu a údržbu prečerpávacej stanice splaškov, 
keď náklady na ostatné prečerpávacie stanice hradí obec z obecného rozpočtu a za stočné 
platia rovnako ako ostatní. Poslanci mali k dispozícii písomnú ponuku od spoločnosti. K danej 
téme  prebehla  krátka  diskusia,  kde  zhodnotili,  že  je  potrebná  ústretovosť  voči  občanom 
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lokality  Nová  Ivanka.  Poslanec  Ing.  Anton  Zelenaj  PhD,  Ing.  Radoslav  Szabó 
pripomienkovali,  že  je  nutné,  aby mala  obec   aj  prístup na  pozemok,  kde je  umiestnená 
prečerpávacia stanica. Z toho dôvodu je potrebné, aby mala obec zriadené vecné bremeno na 
priľahlých  pozemkoch  vedľa  prečerpávacej  staniceV rámci  riešenia  prečerpávacej  stanice 
splaškovej  kanalizácie  prebehla  diskusia  medzi  poslancami  aj  ohľadne  pozemku  na  ulici 
Západná,  kde  by  obec  vybudovala  certifikované  detské  ihrisko  v prípade,  že  bude  obec 
majiteľom pozemku. S touto požiadavkou osloví obec spoločnosť Transeco a.s. Žilina.

Na základe týchto pripomienok, ktoré potvrdili  aj  ostatní poslanci bolo prijaté nasledovné 
uznesenie.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 41/4/2023 – OZ 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 15. februára 2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo
ponuku na odkúpenie prečerpávacej stanice splaškovej kanalizácie na ul. Konopárenská 
v lokalite  Nová  Ivanka  od  spoločnosti  Transeco  a.  s.  Žilina.  Súčasťou  ponuky  je  aj 
odberné miesto elektrickej energie pre napájanie tejto stanice

b) súhlasí
s odkúpením prečerpávacej stanice splaškovej kanalizácie na ul. Konopárenská v lokalite 
Nová Ivanka spolu s odberným miestom elektrickej energie od spoločnosti Transeco a. s. 
v navrhovanej  cene  1 200,00 eur  s dph.  Predávajúci  pripraví  kúpnu zmluvu,  súčasťou 
ktorej bude Technická dokumentácia a revízna správa k prečerpávacej stanici splaškovej 
kanalizácie. Predávajúci zabezpečí Zmluvu o zriadení vecného bremena k parc. č. 438/1 
a k parc.  438/5  v prospech  obce  Ivanka  pri  Nitre  a  kúpnopredajnú  zmluvu  k parcele 
prislúchajúcej k prečerpávacej stanici parc. č. 437/45 v prospech obci Ivanka pri Nitre. 

Hlasovanie:

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

8) Ponuka na poskytnutie finančného daru pre obec
Táto ponuka automaticky nadväzuje na ponuku firmy Transeco a.s. ( predaj prečerpávacej 
stanice  splaškovej  kanalizácie),  kde  pani  Ing.  Andrea  Krajčiová  (majiteľka  nehnuteľnosti 
v lokalite Nova Ivanka) chce poskytnúť dar na kúpu prečerpávacej stanice vo výške 1200 eur.
Poslanci uvítali túto ponuku finančného daru, ktorý je účelovo viazaný na kúpu prečerpávacej 
stanice splaškovej kanalizácie.
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Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 42/4/2023 – OZ 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 15. februára 2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo
predloženie  ponuky a Darovacej  zmluvy na poskytnutie  finančného daru  pre  obec 
Ivanka pri Nitre vo výške 1 200,00 eur od Ing. Andrea Krajčiová, bytom Líška 39, 
963 01 Krupina na účel obstarania prečerpávacej stanice splaškovej kanalizácie na 
ulici Konopárenská v lokalite Nová Ivanka

b) súhlasí
s poskytnutím  finančného  daru  pre  obec  Ivanka  pri  Nitre  účelovo  určeného  na 
obstaranie  prečerpávacej  stanice  splaškovej  kanalizácie  na  ulici  Konopárenská 
v lokalite Nová Ivanka

c) schvaľuje
Darovaciu zmluvu na finančný dar   pre  obec Ivanka pri  Nitre  účelovo určený na 
obstaranie  prečerpávacej  stanice  splaškovej  kanalizácie  na  ulici  Konopárenská 
v lokalite Nová Ivanka

Hlasovanie:

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

9) Žiadosť o uvoľnenie z funkcie veliteľa DHZ a voľba nového veliteľa DHZ

Súčasný veliteľ DHZ Ivanka pri Nitre Ivan Chňapek požiadal o uvoľnenie z funkcie veliteľa 
DHZ Ivanka pri Nitre zo zdravotných dôvodov a zároveň DHZ doručil aj odporúčanie resp. 
návrh  na  nového  veliteľa  Juraja  Chňapeka.  Menovanie  nového  veliteľa  je  v kompetencii 
starostky  obce.  Na  výročnej  schôdzi  DHZ  starostka  obce  poďakuje  odchádzajúcemu 
veliteľovi  Ivanovi  Chňapekovi  za  dlhoročnú  obetavú  prácu  a odovzdá  menovací  dekrét 
Jurajovi Chňapekovi.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 
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Uznesenie č. 43/4/2023 – OZ 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 15. februára 2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

berie na vedomie

žiadosť  pána  Ivana  Chňapeka  –  veliteľa  DHZ v   Ivanke  pri  Nitre  o uvoľnenie  z funkcie 
a návrh výboru DHZ v Ivanke pri Nitre na vymenovanie nového veliteľa DHZ pána Juraja 
Chňapeka

Hlasovanie:

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

10) Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Na obec bola doručená žiadosť spolu so zmluvou na poskytnutie finančného príspevku na 
prevádzku sociálnej služby. Ide o našu občianku, ktorá je umiestnená v zariadení Orlík o.z. 
Močenok. Financie v rozpočte na sociálne služby máme plánované. V žiadosti a v zmluve sa 
jedná sa o 100 eur/mesačne, t.j.1 200 eur za rok pre túto klientku.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 44/4/2023 – OZ 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 15. februára 2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo
žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby ORLÍK o. z. Močenok o finančný 
príspevok  na  prevádzku  poskytovanej  sociálnej  služby  a  Zmluvu  o poskytnutí 
finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby pre občana obce Ivanka pri Nitre

b) schvaľuje
Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre ORLÍK o. z. Močenok na prevádzku 
sociálnej služby pre občana obce Ivanka pri Nitre vo výške 1 200,00 eur/rok. Zmluva 
sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2023
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Hlasovanie:

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

11) Rozpočtové opatrenie – materiálno-technické vybavenie zdravotného strediska  

Rozpočtové opatrenie zahŕňa spoluúčasť vo výške 5% z oprávnených výdavkov a neuznané 
výdavky. Verejné obstarávanie  prešlo 2 krát  kontrolou ešte  v roku 2021 a pri  záverečnej 
správe  nám neboli uznané niektoré položky, s odôvodnením, že niektoré prístroje majú inú 
cenu, uvedenú na  e-shope na webových stránkach. Niektoré položky sme s dodávateľom 
vyriešili tak, že sme neuznané položky vrátili a bol nám vystavený dobropis. Pri zostavovaní 
rozpočtu  pre  rok  2023  nebolo  možné  naplánovať  kapitálové  výdavky  pre  program 
Zdravotníctvo,  pretože  financie  boli  sústredené  na  spoluúčasť  pre  financovanie  projektu 
rozšírenie kapacít materskej školy. Vzhľadom k tomu, že schválené podielové dane pre našu 
obec sú vyššie ako boli v rozpočte príjmov plánované budú rozpočtovým opatrením navýšené 
a budú vo výdavkoch použité na financovanie zariadenia a prístrojov v zdravotnom stredisku.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 45/4/2023 – OZ 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 15. februára 2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo 

Rozpočtové  opatrenie  č.  1  – dofinancovanie  materiálno-  technického zabezpečenia 
zdravotného strediska

b) schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 1
príjmy:  

 rozpočtová položka 111 003 Podielové dane vo výške 10 062,47 eur
výdavky: 
Program 007.01 – Zdravotná starostlivosť

 rozpočtová položka 713 001 interiérové vybavenie - nábytok  vo výške 
1 407,06 eur                       

 rozpočtová položka 713 004 prístroje a zariadenia vo výške 8 655,41 eur
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Hlasovanie:

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

12)  Rôzne  

V bode rôzne sa prebrali jednotlivé témy, ktoré je potrebné vyriešiť.

Naša obec nebola doteraz členom žiadnej Miestnej akčnej skupiny (MAS), kde sú sústredné 
viaceré  obce  a môžu čerpať  finančné prostriedky prostredníctvom MAS.  Minulý  rok  sme 
požiadali  o vstup do MAS CEDROŇ – NITRAVA a bolo nám umožnené vstúpiť do tejto 
MAS.  Pre  samotné  vstúpenie  je  potrebné  schválenie  vstupu  obecným  zastupiteľstvom. 
Poslanci privítali túto možnosť a samotné zapojenie obce do MAS.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenia: 

Uznesenie č. 46/4/2023 – OZ 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 15. februára 2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre
berie na vedomie
informáciu z valného zhromaždenia MAS CEDROŇ – NITRAVA, že obec Ivanka pri Nitre 
bola prijatá, ale s podmienkou, že finančné prostriedky schválené v rámci aktuálnej stratégie 
obec nebude čerpať.
 

Hlasovanie:

Za (9 zo 9) prítomných poslancov OZ: Ing. Anton Zelenaj, PhD, , Ing. Anton Zaťko, Mgr.  
Marta Horníková, Mária Balážová, Ing. Alena Čičová, Mgr. AlenaČerníková, Ing. Radoslav  
Szabó, Matej Blaži, Juraj Obložinský
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
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Uznesenie č. 47/4/2023 – OZ 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 15. februára 2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

súhlasí

so vstupom obce Ivanka pri Nitre do Miestnej akčnej skupiny CEDROŇ - NITRAVA.

Hlasovanie:

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

Ďalšou  témou  v rámci  bodu  Rôzne  bola  predložený  návrh  Kúpnej  zmluvy  medzi 
predávajúcim -  Alexander Vereš, bytom Novozámocká 85/349, Ivanka pri Nitre  a kupujúcim 
–  obec  Ivanka  pri  Nitre.  Predmet  kúpy  sú  cestné  komunikácie,  verejné  osvetlenie 
a kanalizácia  splašková a dažďová  v lokalite   „Kračiny“.  Kúpna  cena  1,00  euro.  Celková 
hodnota predmetu kúpy je 368 631,32 eur s DPH. Zmluvu o budúcej zmluvy na tento predmet 
kúpy schvaľovali poslanci v roku 2021. K téme prebehla diskusia medzi poslancami ohľadne 
problému retencie, ktorá je na ulici na Štrkovisko a o problémoch so splaškovou kanalizáciou 
v tejto lokalite,  ktorá trvá dlhé roky. Poslanci diskutovali  o vyriešení dažďovej kanalizácie 
v lokalite  „Kračiny“.  Počas  krátkej  prestávky  sa  starostka  obce  spojila  s predávajúcim 
a požiadala  ho,  aby  boli  doložené  aj  projekty  dažďovej  kanalizácie,  ktoré  boli  schválené 
a skolaudované Okresným úradom v Nitre. 

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 48/4/2023 – OZ 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 15. februára 2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo 

návrh Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim -  Alexander Vereš, bytom Novozámocká 85/349, 
Ivanka pri Nitre  a kupujúcim  – Obec Ivanka pri Nitre. 
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Predmet kúpy:   cestné komunikácie,  verejné osvetlenie  a kanalizácia  splašková a dažďová 
v lokalite  „Kračiny“. Kúpna cena 1,00 eur. Celková hodnota predmetu kúpy je 368 631,32 
eur s DPH.

b)  schvaľuje

Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim -  Alexander Vereš, bytom Novozámocká 85/349, Ivanka 
pri Nitre a  kupujúcim  – Obec Ivanka pri Nitre. 
Predmet kúpy:   cestné komunikácie,  verejné osvetlenie  a kanalizácia  splašková a dažďová 
v lokalite  „Kračiny“ v celkovej kúpnej cene 1,00 eur.

Hlasovanie:

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

Ďalšou témou tohto bodu bola úprava a zmena Územného plánu obce Ivanka pri Nitre. Po 
konzultácii s architektom – autorom ÚP obce Ivanka pri Nitre a s obstarávateľkou ÚP obce 
Ivanka pri Nitre sa poslanci zhodli na lokalitách, ktoré budú predmetom doplnkov a zmien ÚP 
obce Ivanka pri Nitre. Poslanci diskutovali na danú tému a navrhli okrem lokalít aj úpravu 
uličnej čiary. Lokality, ktoré si vyžadujú väčšie úpravy a menia sa na žiadosť navrhovateľa 
zmien budú čiastočne financované týmito navrhovateľmi na základe zmluvy.

Návrhová komisia dala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 49/4/2023 – OZ 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre, konaného 
dňa 15. februára 2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

a) prerokovalo 
Zoznam lokalít, ktoré budú predmetom Zmien a doplnkov č. 4:

ZaD4-A PFCelok Taráň, PF časť Taráň (zmena priestorového usporiadania a 
funkčného využitia) - orientačný rozsah 18,8ha
ZaD4-B PFCelok Gergelova, PF časť Gergelova 5 a 6, Na štrkovisko 2 (úprava 
usporiadania priestranstiev a zástavby bez zmenypriestorového usporiadania a 
funkčného využitia) - orientačný rozsah 7,2ha
ZaD4-C PFCelok Luk, PF časť Gergelova1 (úprava usporiadania zástavby bez zmeny 
priestorového usporiadania a funkčnéhovyužitia – zmena regulatívu hĺbka zástavby)  
orientačný rozsah 0,9ha
ZaD4-D PFCelok Ivanka II., PF časť Ábelova 3 (úprava usporiadania priestranstiev a 
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zástavby bez zmeny priestorovéhousporiadania a funkčného využitia) orientačný 
rozsah 1,5 ha
ZaD4-E PFCelok Ivanka I., PF časť Starý mlyn (zmena poradia výstavby) orientačný 
rozsah 0,8ha
ZaD4-F PFCelok Ivanka I., PF časť Krakovská 5 (úprava usporiadania priestranstiev a 
zástavby bez zmeny priestorovéhousporiadania a funkčného využitia) orientačný 
rozsah 0,7ha
ZaD4-G PFCelok Gergelova, PF časť Na štrkovisko 2 (úprava usporiadania 
priestranstiev a zástavby bez zmeny priestorovéhousporiadania a funkčného využitia a 
nová verejnoprospešná stavba na vybudovanie retenčnej nádrže pre kanalizáciu 
-orientačný rozsah 0,3ha
ZaD4-H Doplnenie a spresnenie výškovej regulácie  a hĺbky zástavby na celom území 
obce orientačný rozsah celé zastavané územie obce

b) schvaľuje
Zoznam lokalít, ktoré budú predmetom Zmien a doplnkov č. 4 ÚP obce Ivanka pri 
Nitre, s podmienkou odsúhlasenia oddelením územného plánovania Okresného úradu 
v Nitre.

ZaD4-A PFCelok Taráň, PF časťTaráň (zmena priestorového usporiadania a 
funkčného využitia) - orientačný rozsah 18,8ha – za podmienky, že navrhovateľ pre 
zmeny a doplnky ÚP obce Ivanka pri Nitre spoločnosť RS LEASE, s.r.o. so sídlom 
Kláry Jarúnkovej 14489/2 974 01 Banská Bystrica IČO: 44470436 uhradí náklady 
spojené s obstaraním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie pre celok Taráň, 
PF časť Taráň

ZaD4-B PFCelok Gergelova, PF časť Gergelova 5 a 6, Na štrkovisko 2 (úprava 
usporiadania priestranstiev a zástavby bez zmenypriestorového usporiadania a 
funkčného využitia) - orientačný rozsah 7,2ha

ZaD4-C PFCelok Luk, PF časť Gergelova 1 (úprava usporiadania zástavby bez zmeny 
priestorového usporiadania a funkčnéhovyužitia – zmena regulatívu hĺbka zástavby)  
orientačný rozsah 0,9ha

ZaD4-D PFCelok Ivanka II., PF časť Ábelova 3 (úprava usporiadania priestranstiev a 
zástavby bez zmeny priestorovéhousporiadania a funkčného využitia) orientačný 
rozsah 1,5 ha

ZaD4-E PF celok Ivanka I., PF časť Starý mlyn (zmena poradia výstavby) orientačný 
rozsah 0,8ha

ZaD4-F PFCelok Ivanka I., PF časť Krakovská 5 (úprava usporiadania priestranstiev a 
zástavby bez zmeny priestorovéhousporiadania a funkčného využitia) orientačný 
rozsah 0,7ha - za podmienky, ženavrhovateľ zmien a doplnkov ÚP obce Ivanka pri 
Nitre Mária Chválová, bytom Nitra, uhradí náklady spojené s obstaraním 
predmetnej územnoplánovacej dokumentácie v lokalite PF časť Krakovská 5

ZaD4-G PFCelok Gergeľová, PF časť Na štrkovisko 2 (úprava usporiadania 
priestranstiev a zástavby bez zmeny priestorovéhousporiadania a funkčného využitia a 
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nová verejnoprospešná stavba na vybudovanie retenčnej nádrže pre kanalizáciu 
-orientačný rozsah 0,3ha

ZaD4-H Doplnenie a spresnenie výškovej regulácie a hĺbky zástavby na celom území 
obce orientačný rozsah celé zastavané územie obce

Hlasovanie:

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

Ďalšou  témou  bola  príprava  nového  VZN o parkovaní  a odstavení  vozidiel  na  miestnych 
komunikáciách  a verejných  priestranstvách  v našej  obci.  Už  dlhšiu  dobu  apelujú  občania 
a taktiež poslanci na to, že na našich miestnych komunikáciách parkuje čim ďalej tým viac 
vozidiel. Sťažujú prejazd po uliciach nielen osobným vozidlám, ale aj obslužným vozidlám 
najmä vozidlám, ktoré vykonávajú zber smetných nádob. Sťažujú sa aj peší chodci. K tejto 
téme bola dlhšia diskusia medzi poslancami a navrhovali poplatky za parkovanie vozidiel na 
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v našej obci zvlášť pre vozidlá do 3,5 t, 
nad  3,5  t  a pre  služobné  vozidlá.  Poslanci  budú súčinní  pri  príprave  novej  VZN.  Okrem 
parkovania  vozidiel  sa  poslanci  zaoberali  aj  využívaním  verejného  priestranstva  pred 
nehnuteľnosťami občanov na skládkovanie či  už stavebného materiálu,  dreva,  alebo iného 
druhu.  Každý  z poslancov  si  vo  svojom  poslaneckom  obvode  spíše,  ktorí  občania  takto 
využívajú verejné priestranstvo obce pre svoje vlastné skládky materiálu.  Týchto občanov 
obec upozorní, aby ďalej takto nevyužívali verejné priestranstvo. Ak tak neurobia, bude im 
vystavené Rozhodnutie o poplatku za využívanie verejného priestranstva.
Poslanci  rokovali  na  návrh  starostky  aj  o príspevku  na  stravovanie  dôchodcov  v obci. 
Jedenásť  dôchodcov  sa  stravuje  v školskej  jedálni,  kde  dovoz  zabezpečuje  obec.  Keďže 
pracovník  obce  je  potrebný pre  inú  činnosť  bude  vhodné prispieť  dôchodcom na  úhradu 
stravného a zabezpečiť zmluvne stravovanie v miestnej reštaurácii.
Ďalšou témou tohto bodu bol poplatok za odvádzanie a čistenie odpadovej vody. Na úrad pre 
reguláciu  sieťových  odvetví  boli  zaslané  podklady  na  základe  ktorého  nám bude  určený 
koeficient  pre  výpočet  poplatku  za  odvádzanie  a čistenie  odpadovej  vody,  kde  budú 
zohľadnené zvýšené ceny energií.
Starostka  obce  informovala  poslancov  o výzve  na  predkladanie  žiadostí  o poskytnutie 
príspevku z Fondu na podporu športu pre výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej 
infraštruktúry. Spoluúčasť obce je 30%, ale napriek tomu je záujem, aby sa obec zapojila do 
takejto  výzvy.  Obec  zabezpečí  prípravu  žiadosti  kde  termín  na  predkladanie  žiadostí  je 
17.04.2023. 

13) Diskusia  

Starostka otvorila diskusiu. 
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Slovo dostali  občania,  ktorí  boli  prítomní.  Do diskusie  sa prihlásil  pán Dušan Guzmický, 
ktorý sa zaujímal o pozemkové úpravy, ktoré budú v našej obci prebiehať.

Starostka odpovedala, že pozemkové úpravy realizuje Okresný úrad a obec tu zastupuje náš 
občan a pracovníčka stavebného úradu, u ktorej sa môže kedykoľvek informovať ako tento 
proces prebieha.

Ing.  Alena  Čičová  sa  spýtala  či  nie  je  možné  kontaktovať  majiteľov  domu  na  ulici 
Novozámockej, ktorý už pred rokmi vyhorel.

Starostka odpovedala, že stavebný úrad osloví všetkých majiteľov (je ich tam asi 25), aby 
odstránili znehodnotenú stavbu.

Prebehla diskusia k téme.

Zároveň Ing. Alena Čičová tlmočila prosbu od rodiny Felberovej,  ohľadne úpravy nájazdu do 
ich nehnuteľnosti z Krakovskej ulice.

Starostka zabezpečí túto úpravu nájazdu.

Juraj  Obložinský  predložil  starostke  písomný  súhlas  obyvateľov  bytového  domu  na 
Vinohradskej ulici na opilovanie brezy a vypílenie planej višne v areáli pri bytovom dome. 
Brezy, ktoré sa tam rozrástli svojimi kvetmi a neskôr plodmi poškodzujú lak vozidiel, ktoré 
tam parkujú a taktiež znehodnocujú balkóny a fasádu domu.

Starostka prisľúbila poslancovi a zároveň domovníkovi Jurajovi Obložinskému, že zabezpečí 
pilčíka,  ktorý  vykoná  opílenie  a samotné  vypílenie.  Samozrejme  na  základe  potrebného 
súhlasu pre vypílenie, ak si to veľkosť stromu (jeho obvod) vyžaduje.

Prebehla diskusia k téme.

14) Záver  
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila 4.zasadnutie OZ.

Rokovanie bolo ukončené o 21:25 hod. 

V Ivanke pri Nitre, dňa 18.02.2023

Zapísala: Mgr. Alena Černíková

Ing. Jana Maršálková
     starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Matej Blaži ..............................................

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