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12. 12. 2010 Ľadové medvede na Štrkovke

9. 12. 2010 ﬂautový koncert v IC

TROCAL AluFusion

TROCAL Innonova
Classic

TROCAL Innonova
Elegance

11. 12. 2010 vianočné trhy

TROCAL 88+
2. 12. 2010 premietanie a beseda ochranárskeho združenia VLK v IC

12. 12. 2010 vianočný koncert ZUŠ

þíslo 6 / december 2010

þíslo 6 / december 2010

DĖa 15. novembra 2010 sa v Matiþnom dome
konalo posledné zasadnutie OZ vo volebnom
období 2006 – 2010. V minulom þísle sme
uverejnili uznesenie, dnes prinášame základné
informácie zo zápisnice.
x Otvorenie
Posledné zasadnutie OZ vo volebnom období 2006 – 2010
otvorila a viedla starostka obce p. Magdaléna Holcingerová.
Skonštatovala prítomnosĢ 8, z 12 zvolených poslancov. P.
Letenayová sa neospravedlnila. P. Subally sa ospravedlnil
z rodinných dôvodov. Pp. Letenay a Podivinský ohlásili
oneskorený príchod z technických dôvodov.
x Poskytnutie náhradného pozemku za obcou
užívaný na cintorínske úþely
Informáciu k návrhu na poskytnutie náhrady za užívanie
cudzieho pozemku na cintorínske úþely a riešení užívania
pozemku v budúcnosti predniesla p. starostka.

Hlasovanie o vysporiadaní záväzku z minulosti voþi
p. Uharkovej a p. Feketemu za užívanie þasti ich
pozemku parc. þíslo 673/12, k. ú. Ivanka pri Dunaji
s výmerou 628 m2 na pochovávanie mĚtvych v období
r. 2002 - 2010 poskytnutím finanþnej náhrady v sume
0,664 €/m2/rok, t. j. zaokrúhlene 3336,00 € celkom za
8 rokov: za jednomyseĐne.
Hlasovanie o uzatvorení zmluvy o prenájme þasti
pozemku par. þ. 673/12, k. ú. Ivanka pri Dunaji s výmerou
628 m2 na obdobie 2 roky od nájomcov Gabriela Uharková
a Jozef Fekete za cenu nájomného 0,664 €/m2/rok: za
jednomyseĐne.
x Schválenie zápisu v obecnej kronike
Informáciu k návrhu zápisu do obecnej kroniky predniesla
p. starostka.
Hlasovanie o zápise do kroniky za roky 1999 až 2008
vykonanom kronikárkou obce p. Juditou Blahutiakovou: za
jednomyseĐne.
Diskusia: p. Schreiner navrhol predkladaĢ zápis do
kroniky na schválenie každoroþne k 30. júnu za predošlý
rok.
x VZN
o poskytovaní
sociálnych
služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
Informáciu k návrhu VZN predniesla p. starostka.
Diskusia: p. Podivinský navrhol zmeniĢ formuláciu ods.
2 v þlánku 3 tak, aby omeškanie doruþenia osvedþenia
skutoþností rozhodujúcich na trvanie odkázanosti nebolo
automatickým dôvodom na zánik odkázanosti.
Navrhovaná formulácia príslušnej vety: „Ak fyzická
osoba neodôvodnene nevyhovie výzve v urþenej lehote,
rozhodne obec o zániku odkázanosti fyzickej osoby na
sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok
upozornená.“
P. Letenay: kedy bol naposledy aktualizovaný cenník
služieb DP. (p.Sláviková: cenník sa nemenil dlhšiu dobu.)
P. Halás: navrhol zrušiĢ odlišné sadzby za prenájom DP
pre zamestnancov obce.
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ýo po voĐbách?

Zákon stanovuje, že prvé zasadnutie
novej miestnej samosprávy sa má konaĢ
do 30 dní odo dĖa volieb. V našej obci je
prvé zasadnutie naplánované na 20.
decembra 2010.
Predmetom úvodného zasadnutia sú
informácie o výsledkoch volieb, zloženie
sĐubu starostu a poslancov, ale aj
schválenie platu starostu þi voĐba
sobášiacich. Ćalej to býva spravidla
tvorba komisií obecného zastupiteĐstva.
Ak je to možné, je dobré pritom prihliadaĢ
aj na to, kde v akej komisii má zvolený
poslanec záujem pracovaĢ. Nie vždy však
je to stopercentne možné aj takto
zrealizovaĢ.
Pretože pri samotných voĐbách nie je
prvoradou úlohou voliþa, aby volil tak,
aby bolo zloženie OZ vyvážené: aby tam
boli aj stavbári, aj lekári, aj ekonómovia
a podobne. Ale po voĐbách je úlohou
zvolených
poslancov
vytvoriĢ
akcieschopné
obecné
zastupiteĐstvo
s funkþnými komisiami.
Posledná novela zákona o obecnom
zriadení stanovuje nový postup obsadenia
miesta zástupcu starostu. Po novom platí,
že ak si starosta v stanovenej lehote do 60
dní od zloženia sĐubu nezvolí svojho
zástupcu, urobí tak obecné zastupiteĐstvo.
Ako to teda nakoniec 20. decembra
dopadne? Všetky dôležité informácie
z ustanovujúceho zasadnutia OZ Vám
prinesieme v prvom þísle IN v roku 2011.
Kećže konþiace obecné zastupiteĐstvo
sa na svojich posledných zasadnutiach už
nevenovalo príprave rozpoþtu na roky
budúce, a z þasového hĐadiska nie je
možné, aby nastupujúci poslanci ešte
tento rok schvaĐovali návrh rozpoþtu,
bude obec v prvých mesiacoch roku 2011
v rozpoþtovom
provizóriu.
ýo
to
znamená?
Zákon
o rozpoþtových
pravidlách územnej samosprávy k tomu
uvádza: „Ak rozpoþet obce na nasledujúci
rozpoþtový
rok
neschváli
obecné
zastupiteĐstvo do 31. decembra bežného roka,
hospodári obec podĐa rozpoþtu obce
predchádzajúceho rozpoþtového roka, priþom
výdavky uskutoþnené poþas rozpoþtového
provizória nesmú v každom mesiaci
rozpoþtového roka prekroþiĢ 1/12 celkových
výdavkov rozpoþtu obce predchádzajúceho
rozpoþtového roka.“
-let-

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
12.12.2010 - 11.12. 2011
BA Hlavná
stanica

BA Nové
Mesto

Ivanka

Senec

4,28

-

4,44

7,50
10,59
12,41
13,59
14,56
16,04
16,59
17,59
19,02
19,59
21,09
22,59

6,22
15,11
-

6,39
8,06
11,15
12,57
14,15
15,12
15,27
16,20
17,15
18,15
19,19
20,15
21,25
23,15

4,59
6,53
8,21
11,30
13,12
14,30
15,27
15,42
16,35
17,30
18,30
19,34
20,30
21,40
23,31

pozn.

1
1
1
X
1

Senec

Ivanka

BA Nové
Mesto

BA Hlavná
stanica

4,35
4,55
5,47
6,46
7,40
8,49
10,59
12,39
14,46
15,46
16,49
17,53
18,56
20,49

4,50
5,09
6,01
7,00
8,01
9,03
11,13
12,53
15,01
16,01
17,04
18,07
19,11
21,04

5,24
7,17
9,19
-

5,07
6,19
8,18
11,30
13,09
15,18
16,18
17,21
18,24
19,29
21,21

pozn.

1

1

1
X

X - ide v pracovné dni; 1 - ide v X, nejde 24.12. - 9.1.

Plesová sezóna 2011
15.1.2011 FARSKÝ PLES
21.1.2011 ALBATROS
12.2.2011 CHOVATELIA
8.3.2011 BABSKÁ

Ivanka pri Dunaji
Matiþný dom
Redakcia Ivanských noviniek
úprimne
ćakuje
všetkým,
ktorí nám v konþiacom sa
roku pomáhali pri ich tvorbe.
Tešíme sa na spoluprácu v
roku 2011 aj s ćalšími novými
prispievateĐmi.
Želáme
Vám
pokojné
prežitie Vianoþných sviatkov
a v novom roku 2011 zdravie,
šĢastie, rodinnú pohodu.
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