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VOďBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

12. jún 2010 (sobota 700- 2200)

okrsok þ.1 - volebná miestnosĢ Základná umelecká škola, Štefánikova ul.
Farnianska, Hlboká, Hollého, Hurbanova, Muškátová, Nová, Partizánska, Pekná, Pluhová, Pri Pálenici,
Slneþná, Štefánikova, Štúrova, Veterná, Zelená
okrsok þ. 2 - volebná miestnosĢ Denný penzión, Dlhá ul.
Dlhá, Dobšinského, Družstevná, Hlinkova, Hviezdoslavova, Jesenského, Komenského, Kvetná, Lesná,
SNP, Rázusova, Školská, VišĖová, Záhradnícka, Za školou
okrsok þ. 3 - volebná miestnosĢ Matiþný dom, Moyzesova ul.
Bernolákovská, Gaštanová, Grasalkoviþova, Matiþná, Moyzesova, Nádražná, Nám. padlých hrdinov,
Nám. sv. Rozálie, Olšinova, PoĐovnícka, Pri trati, Stromová, Trenþianska, Vajnorská, Vinohradská,
Železniþiarska
okrsok þ. 4 - volebná miestnosĢ Informaþné centrum, Moyzesova ul.
Agátová, Cintorínska, Dunajská, Kalinþiakova, KmeĢova, Lipová, Okružná, Palárikova, PoĐná, Potocká,
Puškinova, Ružová, Sadová, Sládkoviþova, Sovia, Škultétyho, Záleská
INFORMOVANIE VOLIýOV
Obec najneskôr 50 dní predo dĖom volieb urþí þas a miesto
konania volieb v obci, a ak sa na území obce zriadilo viac
volebných okrskov, urþí aj þasti obce patriace k jednotlivým
volebným okrskom. Obec najneskôr 25 dní predo dĖom
volieb (do 8. mája) zašle každému voliþovi zapísanému v
zozname voliþov, okrem voliþa, ktorý je zapísaný v
osobitnom zozname voliþov, oznámenie, v ktorom uvedie
þas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže voliþ
voliĢ; v oznámení upozorní aj na povinnosĢ preukázaĢ sa
pred hlasovaním preukazom totožnosti, ktorým je na úþely
tohto zákona obþiansky preukaz.

VYLOSOVANÉ ýÍSLA POLITICKÝCH STRÁN A HNUTÍ

1 Európska demokratická strana,
2 Únia - Strana pre Slovensko,
3 Strana rómskej koalície
4 Paliho Kapurková, veselá politická strana,
5 Sloboda a Solidarita,
6 SDď,
7 SMK,
8 ďS-HZDS,
9 KSS,
10 SNS,
11 Nová demokracia,
12 Združenie robotníkov Slovenska,
VOLIýSKÝ PREUKAZ
13 KDH,
Voliþ, ktorý sa v deĖ volieb nebude zdržiavaĢ v mieste 14 ďudová strana – Naše Slovensko,
svojho trvalého pobytu, teda nebude môcĢ voliĢ vo 15 SDKÚ-DS,
volebnom okrsku, v ktorého zozname voliþov je zapísaný, 16 AZEN - Aliancia za Európu národov
môže požiadaĢ obec o vydanie voliþského preukazu. ŽiadosĢ 17 SMER- SD
o vydanie voliþského preukazu podáva obci voliþ osobne 18 Most-HiD
alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Voliþ môže požiadaĢ o vydanie voliþského preukazu najskôr 30
dní (13.5.2010), najneskôr však dva dni (10.6.2010) predo dĖom volieb v úradných hodinách obce. Obec mu na
jeho žiadosĢ vydá voliþský preukaz v deĖ podania žiadosti (ak je stránkový deĖ v deĖ podania).
AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z OBCE
Uskutoþnili sa prvé zasadnutia okrskových volebných komisií. O voĐbu poštou požiadalo 13 obþanov Ivanky s
trvalým pobytom v obci, ktorí sa budú poþas volieb zdržiavaĢ v zahraniþí. Obec zabezpeþí distribúciu oznámení o
mieste a þase konania volieb a kandidátnych listín do 18.5.2010. Miestom na umiestĖovanie volebných plagátov a
iných nosiþov informácií budú tabule pred Matiþným domom.

Parlamentné voĐby 1992 až 2006
IVANKA PRI DUNAJI

rok

poþet
strán

1992 voĐby do SNR

23

85,50

1994 predþasné

18

1998

úþasĢ %

víĢaz

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

%

úþasĢ %

víĢaz

%

HZDS

42,97

84,20

HZDS

37,26

72,40

HZDS

41,42

75,65

HZDS

34,96

17

84,38

SDK

36,17

84,24

HZDS

27,00

2002

26

73,23

SDKÚ

26,77

70,06

HZDS

19,50

2006 predþasné

21

59,79

SDKÚ

32,79

54,67

SMER

29,14

2010

18

? ? ?
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Vážení þitatelia,
dalo by sa s kúskom zveliþenia možno poznamenaĢ,
že ani zima v mieste zasadnutia OZ nefunguje ako
prostriedok na to, aby rokovanie poslancov bolo
rýchlejšie, vecnejšie. Posledné zasadnutie 19. 4. v
trochu studených priestoroch MD skonþilo po 6,5
hodinách tridsaĢ minút po polnoci. A to niektoré body
programu boli po diskusii nakoniec stiahnuté, o iných
sa ani nerokovalo (nájomná zmluva s Pizzeriou). Je
pravda, že v úvode starostka predniesla návrh
(v zmysle rokovacieho poriadku) þasovo limitovaĢ
diskusné príspevky, poslanci ho ale neschválili. No a
potom sa ukázalo, že schopnosĢ viesĢ vecnú diskusiu,
þi schopnosĢ viesĢ rokovanie priamoþiarejšie ustúpili
ako keby celkom voĐnému priebehu.
Zo zasadnutia prinášame zatiaĐ len uznesenie
(podpísaná zápisnica v þase uzávierky ešte nebola
k dispozícii). Vraciame sa však k februárovému
zasadnutiu poslancov, uverejĖujeme podstatné
informácie zo zápisnice, spolu s prijatým uznesením.
Za necelý mesiac (presne 12. júna 2010 v sobotu)
sa konajú parlamentné voĐby. K tejto problematike
prinášame základné informácie, spolu s pohĐadom
ako to bolo v nedávnej minulosti.
V júni, pravdepodobne koncom mesiaca, možno
oþakávaĢ zaþatie najväþšej tohtoroþnej investiþnej
akcie obce – nadstavba základnej školy. Poslanci sa
budú musieĢ dovtedy ešte stretnúĢ minimálne preto,
aby prerokovali finanþné krytie tohto zámeru.
Je predpoklad, že do prázdnin ešte jedno
zasadnutie OZ bude. Aj keć od 1.4. už platí
prezidentom vrátená novela zákona o obecnom
zriadení (zmienili sme sa o nej v minulom þísle), ktorá
okrem iného stanovuje termíny zasadnutí OZ
minimálne každé tri mesiace (dosiaĐ to bolo
minimálne každé dva). Novela prináša ćalšie
podstatné zmeny, aké to si preþítajte na inom mieste
þísla.
Ćalšia investiþná akcia, ktorá by mala okrem
iného zvýšiĢ aj bezpeþnosĢ najmä cyklistov, ale aj
korþuliarov a chodcov je už viackrát spomínaný
cyklistický chodník Bernolákovo-Ivanka. U nášho
suseda podstatná þasĢ stavby je už zrealizovaná,
výstavbe v našej obci zatiaĐ bránila budovanie
stredotlaku plynu od Nádražnej po lokalitu Vinice.
Predpokladaný termín zaþatia prác v našej obci je 1.
jún 2010. Od tohto termínu by mal SPP robiĢ plynové
prípojky k jednotlivým RD v úseku od Nádražnej ulice
po Vinohradskú ul. a od Vinohradskej smerom k
Bernolákovu sa bude robiĢ nový STL plynovod.
Už spomínaný cyklochodník vedie aj popri novej
ivanskej lokalite Ivanka-Vinice. V IN sme prvýkrát
o plánovanej výstavbe na tomto území obce písali
v októbri 2006. Odvtedy môžeme sledovaĢ len
pomalé pribúdanie rozostavaných RD. Je zrejmé, že
majitelia RD v tejto novej lokalite budú k normálnemu
fungovaniu potrebovaĢ aj infraštruktúru (þasĢ je
zrealizovaná, chýbajú ale komunikácie). Investor iste
rátal s väþším záujmom, aby potom dal dokopy
dostatok financií na výstavbu inžinierskych sietí.
A práve tu môže podĐa niektorých poslancov vzniknúĢ

problém, že vlastníci dnes rozostavaných domov
budú tlaþiĢ na obec, aby zabezpeþila výstavbu
komunikácii. PohĐad zvonku môže byĢ aj takýto. Aká
je však reálna situácia, to sme zisĢovali na stavebnom
úrade v Ivanke.
Už
skutoþne
dlhú
dobu
zamestnáva
predstaviteĐov obce otázka umiestnenia vykrývaþa na
prenos mobilného signálu. Ešte minulý rok
zástupcovia spoloþnosti Protel, zabezpeþujúcej pre TMobile výstavbu technických zariadení na prenos
signálu, požiadali obec o obnovenie rokovaní
o umiestnení vykrývaþa. Situácia okolo hĐadania
vhodnej lokality sa pritom vyvíja spravidla nasledovne.
Protel na základe technických výpoþtov si vytypuje
nejakú lokalitu, kde by bolo vhodné vykrývaþ
umiestniĢ. Následne sa táto informácia dostane na
verejnosĢ a za urþitý þas vzniká petícia adresovaná
obci - obecnému úradu v Ivanke namierená proti
takémuto riešeniu. Takto sa situácia v Ivanke cyklicky
opakuje. Vedenie obce preto chce, aby hĐadanie
vhodnej lokality si organizoval a zdôvodĖoval
samotný záujemca o výstavbu vykrývaþa. Obec je
pripravená potom zvolaĢ stretnutie s obþanmi,
predstaviteĐmi jednotlivých petiþných výborov (podĐa
poþtu vytypovaných lokalít). Ako to všetko nakoniec
dopadne? ġažko dnes povedaĢ. Isté je však to, že
potreba zlepšenia signálu v Ivanke je (þi už to bude
vybudovaním nového vykrývaþa alebo možno
zvýšením výkonu jestvujúcich). Na konci bude ale
rozhodnutie, ktoré nevyhovie všetkým, vždy sa niekto
bude cítiĢ poškodený.
V minulom þísle sme uverejnili výzvu pre
záujemcov o prácu v dobrovoĐnom hasiþskom zbore.
Odozva - temer žiadna. To znamená, že
k organizáciám, ktorých þinnosĢ obec podporuje aj
finanþne, hasiþi zatiaĐ nepribudnú. V tejto súvislosti
bez ćalšieho komentára opakujeme informáciu, ktorá
v predošlých dĖoch vzbudila pozornosĢ Ivanþanov,
o úmyselnom požiari – podpálení auta obþana Ivanky
v pondelok 19. 4. 2010.
Naša obec samozrejme nie je imúnna voþi
trestnej þinnosti, krádežiam þi vandalstvu. ZatiaĐ sme
však možno viditeĐne vnímali väþšinou vandalstvá
typu rozbité sklenené výplne na zastávkach, zniþené
dopravné znaþky, prerezané pneumatiky. Po
víkendoch sú práve „aktivity vandalov“ väþšinou prvou
oblasĢou práce þlenov rýchlej roty. ýo vlastne robia
títo pracovníci obce, aj na to sme sa pozreli.
Už viackrát spomínaný tohtoroþný jún môže byĢ
pre Slovensko významný (okrem volieb) aj z iného
dôvodu. Slovenská futbalová reprezentácia sa po
prvý raz predstaví na majstrovstvách sveta.
Zastúpenie na africkom kontinente, v Juhoafrickej
republike bude maĢ aj naša obec. Nebude to síce
priamo na ihrisku, ale v realizaþnom tíme
reprezentácie. Technický vedúci mužstva Róbert
Tomaschek už niekoĐko rokov býva v Ivanke.
Rozhovor s nim pripravíme aktuálne do budúceho
Vladimír Letenay
þísla.
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DĖa 22. februára sa v Matiþnom dome
konalo prvé tohtoroþné zasadnutie
obecného zastupiteĐstva.
Otvorenie
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce.
Z poþtu zvolených poslancov 12 bolo prítomných
11. NeúþasĢ ospravedlnila p. Antalicová pre
chorobu.
Interpelácie poslancov
- viacerí poslanci (Studnická, Podivinsky,
Schreiner) upozornili na zlý stav miestnych
komunikácii po zime, zhodli sa na potrebe
vykonaĢ inventúru poškodenia ciest a vypracovaĢ
harmonogram ich opráv.
- p. Subally preþítal text petície za zastavenie
výrubu stromov pozdĎž potoka Biele Vody.
Starostka v odpovedi uviedla, že obec petíciu
poskytne zodpovedným orgánom štátnej správy.
Informovala tiež o svojom rokovaní s pracovníkmi
š. p. Lesy Slovenskej republiky, ktorí výrub
odôvodĖovali
povinnosĢou
správcu
lesa
dodržiavaĢ lesný hospodársky plán. Stromy
v lokalite dosiahli technickú zrelosĢ. Vlastníci
pozemkov, na ktorých sa vykonáva výrub
nepožiadali o vrátenie užívacieho práva k porastu.
- p. Kliská – informovala sa na stav riešenia jej
žiadosti o zriadenie prechodu pre chodcov na
Moyzesovej ulici. Starostka v odpovedi uviedla,
že obec podala žiadosĢ o zriadenie prechodu
správcovi komunikácie; vyslovila nesúhlas
s názorom þlenov KPK, že výjazd z Trenþianskej
ulice nie je nebezpeþný.
Správa o kontrolnej þinnosti hlavného
kontrolóra v roku 2009
Informáciu predniesla p. Bahnová. V diskusii sa
vyjadrili:
- p. Podivinský: þi v þinnosti obce neboli zistené
žiadne chyby. P. Bahnová: všetky dane sú
evidované a uhradené. Urþitý problém je
s evidenciou psov. Pracovníci obce technicky nie
sú schopní sledovaĢ zatajovaných psov.
- p. Letenayová: þi bola urobená kontrola
pracovných náplní zamestnancov obce. OZ prijalo
návrh p. Schreinera zahrnúĢ túto kontrolu do plánu
kontrolnej þinnosti hl. kontrolóra na rok 2010.
Správa o þinnosti Matiþného domu
Informáciu predniesla starostka obce. V diskusii
vystúpili:
- p. Studnická: treba hĐadaĢ možnosti zníženia
nákladov na kúrenie.
- p. Múþka: vypracovanie správy o þinnosti
inicioval on. Obec musí zvážiĢ, þi bude trend
nárastu strát MD akceptovaĢ.
- p. Fašung: v správe nie sú uvedené príjmy za
služby z prenájmu priestorov OTP banky,
výdavky na jej þinnosĢ sú však v nákladoch MD
uvedené.

UZNESENIE Z OBECNÉHO ZASTUPITEďSTVA
OZ berie na vedomie:

x kontrolu plnenia uznesenia obecného zastupiteĐstva obce
Ivanka pri Dunaji þ. 8/2009,
x odpovede
na
interpelácie
poslancov,
otázky
a pripomienky obþanov prednesené na
OZ dĖa
14.12.2009,
x informáciu o þinnosti KPK od OZ konaného 14.12.2009,
x správu o þinnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2009,
x informáciu o kontrolách vykonaných orgánmi štátnej
správy v obci v roku 2009,
x správu o þinnosti Matiþného domu,
x správu o þinnosti Informaþného centra,
x informáciu o postupe prác na príprave prestavby
priestorov v Zdravotnom stredisku na detskú ambulanciu,
x informáciu o úprave rozpoþtu obce na rok 2010 v súlade
s VZN þ. 3/2008,
x žiadosĢ
vlastníkov
pozemkov
o vysporiadanie
a sprístupnenie miestnej komunikácie v lokalite za
bytovkami.

OZ schvaĐuje:

x prijatie nehnuteĐného daru, pozemok parc.þ. 127/5
o výmere 4 m2, k.ú. Farná od darcov Szendeová Ilona,
Nádaždy Jozef, Šándor Miroslav, Šándor Štefan, Šándor
Rudolf, Güntherová Eva, Günther Ladislav na miestnu
komunikáciu,
x poskytnutie finanþného príspevku Farnosti Ivanka pri
Dunaji, na rekonštrukciu vežových hodín po prerokovaní
podmienok s farským úradom,
x poskytnutie
finanþného
príspevku
na
þinnosĢ
nízkoprahového centra pre deti a mládež – I Klub na
základe zmluvného vzĢahu vo výške 6 000 € na rok 2010 po
podpise zmluvy,
x projekt „Vzdelávanie a príprava zamestnancov pre trh
práce“ za úþelom získania príspevku z ESF na
spolufinancovanie nákladov v pomere 85/15 %,
x objem finanþných prostriedkov v þiastke 4 122 € na
vypracovanie dopravnej štúdie.

OZ ukladá:

x zaradiĢ do plánu kontrolnej þinnosti na I. polrok 2010
kontrolu pracovných náplní zamestnancov obecného úradu,
xvypracovaĢ analýzu hospodárenia nákladových stredísk
obce,
x zabezpeþiĢ vypracovanie zmluvy medzi obcou
a nízkoprahovým centrom I-Klub na prevenciu a prácu
z neprispôsobivou mládežou,
xpozvaĢ na rokovanie KPK vlastníka pozemku parc. þ.
275/106 o výmere 38 m2, v kat. území Farná s cieĐom
usporiadania pozemku na miestnu komunikáciu,
xzabezpeþiĢ vypracovanie darovacích zmlúv na pozemok
parc.þ. 275/94 o výmere 58 m2 v kat. území Farná s cieĐom
usporiadania pozemku na miestnu komunikáciu,
xvypracovaĢ opatrenia na dodržiavanie zákonnosti
v þinnosti Spoloþného stavebného úradu,
xpetíciu obþanov na „Zastavenie výrubu stromov pozdĎž potoka
Biele vody“ riešiĢ v súlade so zákonom o petiþnom práve,
x vypracovaĢ
stanovisko
k riešeniu
požiadaviek
prednesených JUDr. Besediþovou v diskusii na OZ.
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Správa o þinnosti Informaþného centra
Informáciu k správe o þinnosti Informaþného centra
predniesla p. starostka. Diskusia k správe:
- p. Podivinský: v správe chýba ekonomické
vyjadrenie þinnosti IC; sú služby IC spoplatĖované?
Starostka uviedla, že ceny sú schválené, doposiaĐ ale
neuplatĖované z dôvodu obmedzení vyplývajúcich
z noriem EÚ o poskytovaní finanþných prostriedkov
na budovanie takýchto zariadení.
- p. Múþka: žiadal v uznesení uviesĢ termín
vypracovania analýz hospodárenia stredísk obce.
ýlenovia OZ sa zhodli na termíne (najbližšie
zasadnutie OZ).

Úprava rozpoþtu obce na rok 2009 v zmysle
VZN þ. 3/2008
Informáciu predniesla Ing. Esterle. Rozpoþtovým
opatrením bolo zosúladené nakladanie s finanþnými
prostriedkami obce v zmysle platných vnútorných
predpisov.
ŽiadosĢ vlastníkov o sprístupnenie pozemkov
za bytovkami
Starostka namietala nekorektnosĢ postupu iniciátorky
p. Hanzelovej (ktorá hoci s Ėou bola v deĖ konania OZ
v osobnom kontakte, o žiadosti ju neinformovala).
Ohradila sa voþi vyjadreniam, že obec vo veci
nekonala, nakoĐko sama po viacroþnej snahe dosiahla
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod
väþšinou bytových domov v obci.
Vysporiadanie predmetných nehnuteĐností komplikuje
nadobudnutie dôležitého pozemku do vlastníctva
súkromnej osoby, ktorá nemá záujem pozemok pre
zriadenie komunikácie poskytnúĢ, ani ho obci predaĢ.
P. Hanzelová záujem o sprístupnenie zdôvodĖovala aj
tým, že cesta je v aktuálnom územnom pláne. Obec
musí v záujme umožnenia prístupu na svoj pozemok
vyvolaĢ rokovanie zainteresovaných.
Diskutujúci sa zhodli na potrebe pozvaĢ na najbližšie
zasadnutie KPK vlastníkov dotknutých pozemkov
v lokalite.

Úprava þasti zdravotného strediska na
pediatrickú ambulanciu – schválenie rozpoþtu
Tento bod starostka stiahla z rokovania z dôvodu
potreby posúdenia požiarnej bezpeþnosti budovy. Pred
prestavbou vnútorných priestorov ZS treba v záujme
zamedzenia zatekania do priestorov vykonaĢ opravu
strechy (schválenú v rozpoþte obce).
V diskusii vystúpila p. Hanzelová a navrhla zriadiĢ
diabetologické alebo ortopedické pracovisko, ktoré by
slúžili najmä starým obþanom, ktorí musia za
ošetrením cestovaĢ mimo obce.
V odpovedi starostka uviedla, že priestory boli
v ponuke na prenájom, našli sa aj záujemcovia
o zriadenie odborných ambulancií, ale záujmu sa
vzdali, pretože poisĢovne neboli ochotné uzavrieĢ Schválenie cenovej ponuky na vypracovanie
projektu riešenia dopravy v obci
zmluvy.
Informáciu k žiadosti o schválenie zadania dopravnej
ŽiadosĢ o poskytnutie finanþného príspevku – štúdie predniesol p. Schreiner.
oprava vežových hodín
- p. Blubla žiadal zadanie doplniĢ o urþenie
Informáciu k žiadosti Farského úradu o poskytnutie nebezpeþných križovatiek a návrh ich riešenia.
príspevku na rekonštrukciu hodín na veži kostola sv. - p. Podivinský namietal neposkytnutie informácií
Jána KrstiteĐa predniesla starostka obce.
o zámere zadaĢ vypracovanie projektu aj neþlenom
Poskytnutie príspevku poslanci ohraniþili možnosĢami KPK.
obecného rozpoþtu a výsledkami rokovania obce - p. Esterle informovala o finanþných úsporách
s farským úradom.
z minulých rokov, ktoré umožnia uhradiĢ cenu
projektu.
Príspevok na þinnosĢ I - Klubu
OZ navrhlo prijaĢ nasledovné uznesenie: „OZ
Informáciu o podmienkach poskytnutia príspevku na
schvaĐuje
pridelenie finanþných prostriedkov na
þinnosĢ I-Klubu predniesla starostka obce.
vypracovanie
dopravnej štúdie v sume 4122 €.“
V diskusii k problematike vystúpili:
(Hlasovanie
o
objednávke:
za 8 poslancov, zdržali sa
- p. starostka: ak bude I-Klub zaregistrovaný ako
3
poslanci.)
nízkoprahové centrum, bude príspevok uhrádzaný
z rozpoþtovej položky sociálne služby.
V diskusii o.i. vystúpili:
- p. Gavaldová: žiadala „dlžobu“ z roku 2009 uhradiĢ - p. Šnirc: komisia ŽP by sa mala zastaĢ ochrany
spolu s príspevkom na rok 2010, výška príspevku by stromov; upozornil na rozvoj podnikateĐských aktivít
potom predstavovala 12 000 € namiesto 6 000 €; v areáli kaštieĐa; žiadal organizovanie podujatí pre
odôvodĖovala potrebu podpory þinnosti I-Klubu verejnosĢ koordinovaĢ tak, aby si navzájom
záujmom jeho zriaćovateĐov pozitívne ovplyvĖovaĢ nekonkurovali.
aktivity problémovej mládeže v obci.
- p. R. Esterle informoval o dôvodoch spísania petície
- OZ sa zhodlo v potrebe vypracovaĢ zmluvu medzi proti výrubu stromov okolo potoka Biela Voda.
obcou a I-Klubom o spolupráci pri riešení problémov - p. ď. Múþka navrhol proti vykonávateĐom výrubu
neprispôsobivej mládeže.
podaĢ trestné oznámenie, a zároveĖ sa informoval na
- p. Múþka žiadal príspevok 6 000 € vyplatiĢ až po postup výstavby kanalizácie na Cintorínskej ulici.
podpise zmluvy.
- p. Polakoviþová sa informovala na rokovania so
(Hlasovanie o financovaní I-Klubu podĐa vyššie SpoloþnosĢou Ježišovou vo veci plánovanej úpravy
uvedených podmienok za jednomyseĐne)
Námestia padlých hrdinov.
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- p. Hanzelová navrhla vzhĐadom na jestvujúci stav
Cintorínsku ul. po dobudovaní kanalizácie dopravne
riešiĢ ako jednosmernú; žiadala riešiĢ nevyhovujúce
pracovné a priestorové podmienky pracovníkov
obecného úradu.
- p. Besediþová vyslovila niekoĐko, podĐa jej
vyjadrenia, zásadných námietok voþi þinnosti
stavebného úradu: porušovanie zákonov v stavebnom
konaní, nedodržiavanie lehôt v konaní stanovených
správnym poriadkom, nerovnaký prístup voþi
úþastníkom konania, podnikanie vedúcej stavebného
úradu v rovnakej oblasti ako jej pracovná náplĖ.
- p. Morávková podporila vyjadrenia p. Besediþovej;
žiadala riešiĢ zatekanie vody z ulice (Okružná) na ich
pozemok. Problém bol oznámený obci už dávnejšie,
doteraz nebol doriešený.
- p. Hässler: výrub stromov sa riadi lesným
hospodárskym plánom; OZ by malo prijaĢ uznesenie
o naložení s Osvetovou besedou. P. Schreinerom
navrhovaná štúdia poþítajúca s využitím podkrovia OB
na rozšírenie kapacít OcÚ by sa mala zrealizovaĢ;
privádzaþ na diaĐnicu D4 jeho predpokladaná poloha
sa þasto mení. ýasto sa mení aj ÚP, ktorého koncepcia
má byĢ stabilná poþas 40 rokov; porušovanie
stavebného zákona je v Ivanke bežnou praxou (na
hranici postavený dom má okno k susedovi,...).
- p. Wendl žiadal o informáciu ako predpokladá obec
naložiĢ s OB. Na jeho žiadosti o súhlas s prestavbou
domu v susedstve OB mu, aj po niekoĐkých rokoch,
nebolo odpovedané. Bol informovaný, že prestavba
jeho domu by mala byĢ v súlade s prestavbou OB.
Z uvedeného dôvodu nemôže nakladaĢ so svojou
nehnuteĐnosĢou. Akú víziu mala obec pri kúpe OB.
Bolo vynaložených 8 miliónov Sk, ktoré sa
nevyužívajú. Je to plytvanie peniazmi.
Starostka v odpovedi uviedla: vízia OB bola spoloþná
celého OZ; pri kúpe bolo snahou vytvoriĢ vhodné
podmienky pre organizovanie kultúry v obci. Priestory
MD nepostaþujú na plnohodnotný kultúrny život. p.
Schreiner: OB je objekt vhodný na kultúru v centre
obce. Kúpa mala zabrániĢ podobnému využívaniu OB
ako napr. bývalého kina. Snahy obce narušila potreba
urýchlene riešiĢ kapacitné problémy predškolských
zariadení a základnej školy.
- p. Schreiner: zistenia pochybení stavebného úradu sú
závažné. Do budúceho zasadnutia OZ žiada informovaĢ
o opatreniach na zabránenie opakovania podobných
skutoþností.
- p. Podivinský vyslovil nespokojnosĢ s þinnosĢou
stavebného úradu; upozornil na þerpanie žúmp do
záhrad obyvateĐmi PoĐovníckej ulice a informoval sa
na dôvody vybudovania nového chodníka len na malom
úseku tejto ulice.
Starostka v odpovedi uviedla, že vybudovanie chodníka
bolo núdzovým riešením pre vlastníkov susediacich
nehnuteĐností, ktorí sa nemohli peši dostaĢ do obydlí
pre vodu na nízko posadenom chodníku.
- p. Múþka žiadal overiĢ oprávnenosĢ podnikania firmy
ELEE na farme Prucké aj po zmene vlastníka.

UZNESENIE Z OBECNÉHO
ZASTUPITEďSTVA
DĕA 19. APRÍLA 2010
OZ berie na vedomie:

x kontrolu plnenia uznesenia OZ obce Ivanka pri
Dunaji þ. 1/2010,
x odpovede na interpelácie poslancov a otázky
a pripomienky obþanov prednesené na zasadnutí OZ
dĖa 22.02.2010,
x informáciu o þinnosti Komisie predsedov komisií
OZ obce Ivanka pri Dunaji od zasadnutia OZ
konaného dĖa 22. 04. 2010,
x správu o preverení súladu hospodárenia obce za rok
2009 so zákonom þ. 583/2004 Z.z. a Správu
nezávislého audítora o výsledkoch overenia úþtovnej
závierky obce zostavenej k 31.12.2009,
x analýzu hospodárenia nákladových stredísk obce
v roku 2009,
x ukonþenie „Zmluvy o bezodplatnom užívaní þasti
nehnuteĐnosti parc. þ. 1219 v kat. území Ivanka pri
Dunaji, oznaþovanej ako lokalita „U vþelára“ uzavretej
medzi obcou a Obþianskym združením AHOJ
k 15.04.2010.

OZ schvaĐuje:

x správu o hospodárení škôl v zriaćovateĐskej
pôsobnosti obce v roku 2009,
x správu o þinnosti obce v niektorých oblastiach
preneseného výkonu štátnej správy v roku 2009,
x zmluvu o spolupráci obce a Obþianskeho združenia
I Klub v Ivanke pri Dunaji,
x vypracovanie Zmluvy o bezodplatnom užívaní þasti
nehnuteĐnosti parc. þ. 1219 v kat. území Ivanka pri
Dunaji, oznaþovanej ako lokalita „U vþelára“ medzi
obcou a Obþianskym združením Sumec od 16.04.2010.

OZ ruší:

x v uznesení þ. 1/2010 bod 4. v þasti B projekt
„Vzdelávanie a príprava zamestnancov pre trh práce“
z dôvodu zmeny podmienok spolufinancovania.

OZ ukladá:

x požiadaĢ
v súþinnosti
s JUDr.
Besediþovou
o opätovný právny výklad príslušnú inštitúciu,
k nezluþiteĐnosti výkonu inej zárobkovej þinnosti
a výkonu práce vykonávanom v pracovnom pomere,
x zvolaĢ stretnutie vlastníkov zalesnených pozemkov
v katastri obce a informovaĢ ich o formách úpravy
vzĢahov s užívateĐom lesných pozemkov,
x zvolaĢ verejné prerokovanie zainteresovaných strán
k výberu lokality na umiestnenie vykrývaþa GSM,
x predložiĢ správu o kontrole vybavovania sĢažností
na najbližšie zasadanie obecného zastupiteĐstva,
x preveriĢ podmienky elektronického verejného
obstarávania tovarov a služieb.

(zo zápisnice vypracovanej prednostom OcÚ
Ing. Š. Horovským, PhD. (krátané)
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Zástupca starostu Podstatná zmena sa týka spôsobu
ustanovenia zástupcu starostu. PodĐa doterajšej úpravy
sa funkcia zástupcu starostu obsadzovala voĐbou
obecným zastupiteĐstvom na návrh starostu obce
vrátane vymedzenia rozsahu zastupovania.
V snahe vyhnúĢ sa zbytoþnému napätiu medzi orgánmi
obce (ak starosta navrhne, ale poslanci jeho návrh na
zástupcu starostu neschvália) a so zreteĐom na
skutoþnosĢ, že zástupca má zastupovaĢ starostu obce a
poþas celého volebného obdobia s ním bezprostredne
spolupracovaĢ, umožĖuje sa priamo starostovi obce,
aby si spomedzi poslancov sám urþil svojho zástupcu a
urþil mu aj rozsah zastupovania.
Ak si starosta v ustanovenej lehote do 60 dní od
zloženia sĐubu nezvolí svojho zástupcu, urobí tak
obecné zastupiteĐstvo.
Starostovi sa dáva takisto kompetencia kedykoĐvek
zástupcu starostu odvolaĢ.

Novela zákona
o obecnom zriadení
V minulom þísle spomínanú novelu zákona
o obecnom
zriadení,
ktorú
prezident
nepodpísal, poslanci potom opäĢ schválili, je
úþinná (až na niektoré výnimky) už od 1. apríla
2010. Aké najpodstatnejšie zmeny prináša?
Úväzok starostu Zákon o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
ustanovuje, že starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v
celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí plat v
pomernej þasti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej
funkcie.
V záujme právnej istoty starostu obce, obecné
zastupiteĐstvo musí v dostatoþnom predstihu pred
komunálnymi voĐbami (najneskôr 90 dní pred
voĐbami) urþiĢ jeho úväzok na celé volebné obdobie.
Poþas volebného obdobia možno zmeniĢ (predĎžiĢ
alebo skrátiĢ) úväzok starostu len na jeho návrh.
Obecné zastupiteĐstvo ale týmto návrhom starostu obce
nie je viazané.

Hlavný kontrolór SprísĖuje sa spôsob odvolania
hlavného kontrolóra obce. Pri odvolaní hlavného
kontrolóra obce sa vyžaduje súhlas rovnakej väþšiny
poslancov obecného zastupiteĐstva (nadpoloviþná
väþšina všetkých poslancov) ako pri jeho zvolení do
funkcie.

Lehota zasadnutí obecného zastupiteĐstva Na
základe poznatkov z praxe sa predlžuje lehota na
uskutoþnenie zasadnutí obecného zastupiteĐstva, a to
aspoĖ raz za tri mesiace (dosiaĐ to bolo raz za dva
mesiace). Najmä v letných mesiacoch, v þase
dovoleniek je problém s uskutoþnením zasadnutia.
Naćalej sa však zachováva základný princíp, že obecné
zastupiteĐstvo sa schádza podĐa potreby vzhĐadom na
aktuálnosĢ prerokúvanej problematiky.

Zánik mandátu poslanca Podmienky zániku
mandátu poslanca z dôvodu jeho neúþasti na zasadnutí
obecného zastupiteĐstva sa upravujú tak, aby
nespôsobovali interpretaþné problémy. Mandát
poslanca zaniká ak poþas jedného roka sa nezúþastní
ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteĐstva.
Odmeny poslancom Upravuje sa poskytovanie
odmien poslancom obecného zastupiteĐstva. Pri
poskytovaní odmien sa bude prihliadaĢ na to, aké úlohy
poslanec plní a koĐko þasu venuje výkonu funkcie.
CieĐom je diferencovane odmeĖovaĢ poslancov za
þinnosĢ, ktorú vykonali pre obec. Poslancovi možno
poskytnúĢ odmenu najmä vzhĐadom na úlohy a þasovú
nároþnosĢ výkonu funkcie podĐa zásad odmeĖovania
poslancov.
-let-

Organizaþný
poriadok
obecného
úradu
a poriadok odmeĖovania zamestnancov obce
Pôsobnosti starostu pri vydávaní vnútorných predpisov
obce sa prispôsobujú jeho postaveniu štatutárneho
orgánu v pracovnoprávnych vzĢahoch zamestnancov
obce.
Po novom teda už organizaþný poriadok obecného
úradu nebudú urþovaĢ poslanci, a takisto už nebudú
schvaĐovaĢ poriadok odmeĖovania zamestnancov
obce. Tieto kompetencie bude maĢ starosta obce.
Starosta vydáva pracovný poriadok, organizaþný
poriadok obecného úradu a poriadok odmeĖovania
zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteĐstvo
o vydaní a zmenách
organizaþného poriadku
obecného úradu vzhĐadom na kompetenciu obecného
zastupiteĐstva rozhodovaĢ o rozsahu finanþných
prostriedkov na þinnosĢ obecného úradu.

Vážení rodiþia,
podĐa zákona o hlásení pobytu obþanov SR
a registri obyvateĐov SR þ. 253/1998, §4,
odst.2, je povinný hlásiĢ trvalý pobyt (ćalej
len TP) za obþana mladšieho ako 15 rokov
(novonarodené deti) jeho zákonný zástupca
(jeden z rodiþov).
Prosíme preto rodiþov novonarodených
detí, aby s rodným listom dieĢaĢa ho prišli
prihlásiĢ k TP. (Prihlásenie novonarodených
detí k TP sa na OcÚ nerobí automaticky, aj
keć je Vaše dieĢatko uvedené v Ivanských
novinkách nemusí maĢ TP ak ste ho neboli
prihlásiĢ.)
OcÚ Ivanka pri Dunaji

Správny orgán Správnym orgánom už nemá byĢ
starosta obce, ale obec ako právnická osoba, za ktorú
starosta koná aj v správnych (administratívno-právnych)
vzĢahoch. Starosta obce ako štatutárny orgán obce bude
môcĢ rozhodovanie v mene obce o právnych pomeroch
právnych subjektov v oblasti verejnej správy zveriĢ
príslušnému zamestnancovi obce.
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Preþo nie sme mesto?

Aj Vám sa zdá názov þlánku neadekvátny a neprimeraný? Treba
jednoznaþne uviesĢ, že otázka z názvu skutoþne nezamestnáva predstaviteĐov
obce, že by snáć niekto dnes uvažoval nad možnosĢou, aby sa z obce Ivanka pri
Dunaji sa stalo mesto Ivanka pri Dunaji. Už z praktického hĐadiska je Ģažko
povedaĢ aký význam by takáto zmena mala pre obyvateĐov Ivanky.
Predsa však neustále stúpajúci poþet obyvateĐov našej obce (5 796
obyvateĐov k 31.12.2009) môže prinášaĢ aj otázky tohto typu. Već na
Slovensku je mnoho miest, ktoré majú poþty obyvateĐov menšie ako obec
Ivanka pri Dunaji. (V tabuĐke prinášame prehĐad najmenších miest na Slovensku
podĐa poþtu obyvateĐov k 31.12.2008.)
Spôsob ako sa z obce stane mesto upravuje zákon o obecnom zriadení. Obec,
ktorá chce získaĢ štatút mesta, musí spĎĖaĢ niekoĐko podmienok. Jednou z nich
je aj poþet obyvateĐov nad päĢtisíc. ýo hovorí príslušný zákon?
Národná rada Slovenskej republiky môže vždy k 1. januáru na návrh vlády
vyhlásiĢ za mesto obec, ktorá
x je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom
cestovného ruchu alebo kúpeĐným miestom,
x zabezpeþuje služby aj pre obyvateĐov okolitých obcí,
x má zabezpeþené dopravné spojenie s okolitými obcami,
x má aspoĖ v þasti územia mestský charakter zástavby,
x má najmenej 5 000 obyvateĐov.
Obec možno vyhlásiĢ za mesto, aj keć nespĎĖa podmienku poþtu obyvateĐov,
ak je to opodstatnené vzhĐadom na splnenie ostatných predpokladov uvedených
vyššie. Návrh na vyhlásenie obce za mesto podáva vláda Národnej rade
Slovenskej republiky na základe žiadosti obce. Na základe uznesenia NR SR
vláda vydá osvedþenie o vyhlásení obce za mesto
-let-

Poltár
Sládkoviþovo
Ilava
Kremnica
Brezová pod Bradlom
Gbely
Dobšiná
VeĐký Šariš
Šaštín-Stráže
Svätý Jur
Bojnice
Sliaþ
Strážske
Vysoké Tatry
Nováky
Trenþianske Teplice
Giraltovce
ýierna nad Tisou
Leopoldov
Tlmaþe
Tisovec
Spišské Podhradie
Medzev
Hanušovce n. TopĐou
Spišské Vlachy
Podolínec
Jelšava
Rajecké Teplice
Spišská Stará Ves
Modrý KameĖ
Dudince

5 841
5 700
5 513
5 499
5 404
5 173
5 143
5 097
5 089
5 012
4 955
4 852
4 594
4 531
4 404
4 212
4 164
4 127
4 104
4 072
4 071
3 928
3 860
3 723
3 649
3 279
3 178
2 951
2 324
1 553
1 529

KoĐko máme v obci psov / Kam idú peniaze z daní za psov

x Vajnory: evidujú 608 prihlásených psov, uhradená
daĖ je 5 809 €. Prostriedky sú prednostne používané na
zachovávanie þistoty verejného priestranstva od psích
exkrementov.
x Lamaþ: prihlásených je 555 psov, na daniach
vyzbierali 4 027,7 €. Peniaze sa použijú na vrecká na
psie exkrementy, opravu príslušných košov, odvoz
odpadu a informaþné tabule.
x Záhorská Bystrica: evidovaných je 600 psov,
predpoklad vyzbieraných peĖazí cca 3 500 €. Peniaze
sa použijú na údržbu verejnej zelene a þistenie od psích
exkrementov.
x Rusovce: po poslednom platení dane je tu 447 psov,
za ktorých sa vyzbieralo 6 220 €. ýasĢ finanþných
prostriedkov použijú na prenájom a servis košov na
psie exkrementy, þasĢ formou dotácií pre miestny
podnik, ktorý sa stará o þistotu a údržbu verejných
priestranstiev a þasĢ bude použitá na administratívu
spojenú s evidenciou psov.
-let-

Z diskusie poslancov na rokovaní obecného
zastupiteĐstva, ale i komisie predsedov komisií už
viackrát vyplynulo, že je potrebné zmapovaĢ reálny
poþet psov na území obce, pretože oficiálne poþty sa
mnohým zdajú nízke. Spôsob akým by sa to malo
zrealizovaĢ je ale ešte predmetom diskusie.
V podmienkach našej obce máme za minulý rok
2009 evidovaných spolu 797 psov. Poplatok bol
uhradený za 674 psov. Rozdiel medzi týmito poþtami
tvorí asi 70 psov, ktorých majitelia pre vysoký vek sú
oslobodení od poplatku, a zvyšok cca 50 psov boli
odhlásené pre úhyn, stratu þi predaj.
Spolu obec vybrala na poplatku za psa 4 837 €.
Tieto peniaze sa používajú na nákup známok pre psov,
špeciálnych smetných nádob a vreciek na zber
exkrementov, takisto na úhradu nákladov na prevoz
túlavých psov do útulkov, prípadne ošetrenie
u veterinára a podobne.
Je to veĐa þi málo? Možno si pomôcĢ porovnaním
(za rok 2009) s mestskými þasĢami Bratislavy, ktoré
majú podobné poþty obyvateĐov.

Ivanka – VINICE (aktuálny stav)

x stavebné povolenie na inžinierske siete a rodinné
domy v lokalite Vinice bolo vydané dĖa 17.8.2007 (do
dvoch rokov od vydania SP sa stavba má zaþaĢ a do
troch rokov ukonþiĢ)

x stavebníci kupujú v lokalite Vinice pozemky na
stavbu RD spolu so stavebnými povoleniami
x stavebné povolenie vydané pre ICEBERG na celú
lokalitu Vinice je záväzné aj pre jeho právnych
nástupcov
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výstavbu komunikácií, lebo obec nemá žiaden
vlastnícky vzĢah k lokalite Vinice
x stavebník musí maĢ zo zákona zabezpeþený
prístup ku svojej nehnuteĐnosti; vlastníci
pozemkov vo Vinici ho nemajú, nemôžu ho však
žiadaĢ od obce, ale od ICEBERG-u
Ak si stavebník z danej lokality podá žiadosĢ
o kolaudáciu, stavebný úrad postupuje v súlade s
§81b) pís. a/,c/, stavebného zákona: „Kolaudaþné
rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená
bezpeþnosĢ a ochrana zdravia Đudí a životného
prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na
urþený úþel, najmä ak:
a/ nie je podĐa dokumentácie overenej
stavebným
úradom
v stavebnom
konaní
zabezpeþené vykurovanie stavby a pripojenie na
rozvod vody, elektriny a na kanalizaþnú sieĢ.
c/ nie je zaistený bezpeþný prístup a príchod
k stavbám.“
Taktiež vyhláška MŽP SR þ. 532/2002 v §7 ods. 4
hovorí: „Prístupové cesty k stavbe musia byĢ zhotovené
do zaþatia užívania stavby.“
Obec môže donútiĢ ICEBERG vybudovaĢ cestu iba
tým, že neskolauduje rodinné domy.
(informácie - stavebný úrad v Ivanke pri Dunaji)

x v lokalite sú inžinierske siete vybudované þiastoþne
(plyn a elektrina skolaudované, kanalizácia a vodovod
– prebieha kolaudácia, komunikácia vybudovaná nie
je)
x vlastníkom cesty aj pozemku pod Ėou je
spoloþnosĢ ICEBERG, nadobúdatelia stavebných
pozemkov vo veciach budovania cesty rokujú s jej
vlastníkom; od ICEBERGu, resp. vlastníkov RD
nehrozí teda obci riziko vymáhania investícií na

(Ne)známe ivanské obrazy

V dĖoch 10.2. až 14.4.2010 bola v bratislavskom
Mirbachovom
paláci
sprístupnená
výstava
Galandovci - legendy slovenskej moderny.
Nedávno putovali z našej obce na znalecké
posúdenie dva obrazy jedného z þlenov tejto
skupiny, Rudolfa Krivoša. Originály („Dievþa
v kroji“ a „Jánošík“) dlhé roky viseli v pavilónoch
materskej školy na Slneþnej ulici. Dostali sa tam vraj
ešte v þasoch, keć sa samotná škôlka budovala
v „Akcii Z“. Na výstavbe sa podieĐali vtedajšie
ivanske firmy a organizácie. Obrazy daroval HŠM.
Znalec teraz každý z nich ocenil na 6 700 €. ýo
bude s obrazmi ćalej? Do škôlky sa vracaĢ nebudú.
Je možné, že svoje miesto nájdu v budúcnosti
v zrekonštruovaných obecných priestoroch þi už
obecného úradu alebo osvetovej besedy. -let-

GALANDOVCI NiekoĐko mladých absolventov VŠVÚ
v Bratislave sa v druhej polovici 50-tých rokov rozhodlo
spojiĢ svoje maliarske a sochárske umenie do
spoloþného úsilia. Chceli vo svojej práci nadviazaĢ na
dielo Galandu, Fullu, Bazovského a Majerníka.
Vychádzali z domácich tradícií a orientovali sa na
európske moderné umenie. V 50-tych a zaþiatkom
šesĢdesiatych rokoch boli niektorí napadnutí, že
urážajú robotnícku a roĐnícku triedu tým, že vo svojich
obrazoch a sochách im robia malé hlavy, a tým chcú
upozorniĢ na ich menšiu inteligenciu. Po roku 1970,
bola väþšina galandovcov vylúþená zo Zväzu
slovenských výtvarných umelcov. Za „zradu"
socialistického
realizmu
zaplatili
zákazom
vystavovania, cestovania, galérie dostali tiež zákaz
nákupu diel od týchto „hlásateĐov buržoáznej estetiky".
TvoriĢ však neprestali.

Ochrana lesov pre požiarmi
V predchádzajúcom roku bolo podĐa
štatistiky
požiarovosti
Okresného
riaditeĐstva HaZZ v Pezinku najviac
požiarov zaznamenaných v súvislosti so
zdolávaním požiarov v prírodnom
prostredí,
vypaĐovaním
trávy,
trávnatých a krovinatých porastov. Len za obdobie 1.
polroka 2009 likvidovala jednotka 48 takýchto požiarov.
Lesných požiarov bolo v priebehu uplynulého roka
zaznamenaných 6. Príþinou vzniku požiaru bolo zakladanie
ohĖov v prírode.
Okresné riaditeĐstvo Hasiþského a záchranného zboru
v Pezinku si Vás taktiež dovoĐuje upozorniĢ na skutoþnosĢ,
že spaĐovaĢ horĐavé látky na voĐnom priestranstve môže

právnická osoba a fyzická osoba – podnikateĐ iba za
predchádzajúceho súhlasu okresného riaditeĐstva na
základe žiadosti zo strany právnickej resp. fyzickej osoby podnikateĐa. V žiadosti je potrebné uviesĢ všetky
a konkrétne opatrenia, ktoré žiadateĐ zabezpeþí (podĐa §7 a
§19 vyhlášky MV SR þ. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii), inak nebude súhlas so spaĐovaním zo strany
okresného riaditeĐstva vydaný.
V závislosti od suchého a teplého poþasia, zvýšeného
výskytu požiarov lesa alebo trávnatých porastov, alebo ak
požiarne nebezpeþenstvo v lesoch dosiahne stupeĖ „vysoké
požiarne nebezpeþenstvo v lesoch“ stanoveného SHMÚ,
okresné riaditeĐstvo vyhlási þas zvýšeného nebezpeþenstva
vzniku požiarov a o tomto Vás bude vþas informovaĢ.

riaditeĐ Okresného riaditeĐstva HaZZ v Pezinku, plk. Ing. Emil MoĢovský
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O práci „RÝCHLEJ ROTY“

Už /zĐudovelé pomenovanie/ skupiny pracovníkov
verejnej zelene akokeby niektorých stále mýlilo, Myslia si,
že snáć ide o skupinu, možno upratovaciu þatu, ktorá je
v pozore a vždy pripravená okamžite nabehnúĢ a robiĢ po
druhých poriadok. Nie je to tak.
Okrem zimnej údržby ciest a chodníkov, pracovníci
verejnej zelene (poþet pracovníkov: 8 + vedúci)
zabezpeþujú nasledovné práce:
x pravidelný jarný a jesenný zber veĐkoobjemového
odpadu,
x kosenie a hrabanie trávy priestorov pri bytovkách, na
školskom ihrisku, v škôlkach, v ZUŠ, v MD, na
Námestí sv. Rozálie a Padlých hrdinov, okolo
komunikácií
(ul. Bernolákovská,
Štefánikova
a Vajnorská)
x þistenie strešných okapov a zvodov v škôlkach,
x þistenie fontány na Nám. sv. Rozálie (raz za týždeĖ),
x vyprázdĖovanie smetných košov v celej obci (raz za
týždeĖ),
x þistenie vsakovaþiek dažćových vôd,
x osadzovanie dopravných znaþiek a osadzovanie
smetných košov,
x držanie služieb na skládke dreveného odpadu poþas
sobôt,
x orezávanie a odpratávanie konárov a orezávanie živých
plotov (škôlky, okolo chodníkov a pri komunikáciách),
x pravidelné þistenie a kosenie cintorínov,
x oprava a natretie brán na hlavnom cintoríne (zhotovili
aj bránu do Ocú),
x pravidelné polievanie obecných kvetinových záhonov,
x vyþistenie a pokosenie priestorov pri pamätníku
M.R.Štefánika a okolia Mohyly,
x zabezpeþovacie práce pri príležitosti rôznych
kultúrnych a spoloþenských podujatí, ako sú napr.
hody, rôzne výroþia, atć (zhotovovanie a rozoberanie
pódia v MD, prevoz lavíc a stoliþiek,...),
x pravidelné þistenie priestorov okolo malej a veĐkej
štrkovky, ako aj okolo obecných a regionálych
komunikácií,
x mimoriadnou akciou, nároþnou najmä na „špinavú“
prácu bolo þistenie priestorov okolo komunikácie na
ýiernu vodu, na veĐkú štrkovku a priestorov od
p. Boršovej vedúcich k Malému Dunaju.
Treba poznamenaĢ, že niektoré z vyššie uvedených
þinností (zabezpeþovanie kultúrnych a spoloþenských
akcií) si vyžadujú úþasĢ pracovníkov aj v mimopracovnom
þase.
(OcÚ Ivanka pri Dunaji)

Z þinnosti obecného úradu,
komisií obecného zastupiteĐstva
Jarný zber veĐkoobjemového odpadu spolu bolo vyvezených 12 kontajnerov s
objemom 35 m3; faktúra za odpad bola vo
výške 3 412 €. Pozitívom bola spolupráca
obce so SBS Ravi.
Priestory pre detskú lekárku - pokraþuje sa s
projektovou dokumentáciou, bol zameraný stav
celej budovy kvôli vypracovaniu PD - únikové cesty
(protipožiarna ochrana). Práce na rekonštrukcii
strechy závisia od poveternostných podmienok,
zaþnú pravdepodobne v máji.
Nadstavba základnej školy – dĖa 15. apríla
bola urobená obhliadka stavby tými žiadateĐmi,
ktorí si podali žiadosti o súĢažné podklady a
mali záujem pozrieĢ si miesto stavby. Do 3.
mája je termín na podanie cenových ponúk
(rozpoþet podĐa CENEKROS cca 1 mil. €).
Cintoríny - v súvislosti s nedostatkom hrobových
miest na ivanskom cintoríne (okrem už dlhšie
plánovaného rozšírenia cintorína za Bielu vodu),
þlenovia KPK diskutovali aj o možnosti prípadnej
výstavby urnovej steny (kolumbária) v jestvujúcich
priestoroch ivanského cintorína, a o potrebe
prehĐadnejšej evidencie hrobových miest, ktorá by
poskytovala aktuálne informácie o poþte i stave
platenia za hrobové miesta.
Na Nádražnej ulici (na obrázku) - boli oþistené
nespevnené krajnice vozovky, aby sa voda
nedržala na komunikácii a mohla odtekaĢ do
jarkov; takisto sa tu opravili výtlky.
Na Moyzesovej pribudla dopravná znaþka, ktorá už
dovoĐuje odboþenie do uliþky pri kostole aj pri
jazde od Bernolákova – dosiaĐ tu autá bežne
odboþovali (aj keć to bolo zakázané).
Dopravný prieskum - pre
vypracovanie
návrhu zlepšenia dopravných pomerov na
jestvujúcich komunikáciách v obci je potrebné
vykonaĢ dopravné prieskumy, ktoré poskytnú
informácie o prevádzkových charakteristikách.
V našej obci sa bude robiĢ monitoring na
Námestí
padlých hrdinov a v križovatke
Moyzesova-Hurbanova-Vajnorská.
Prieskum
sa vykoná ako vzorka dopravného zaĢaženia
v priebehu ranného špiþkového obdobia
a poobedĖajšieho špiþkového obdobia, bude
robený v rôznych dĖoch v období apríl až máj.
Dotácia z MK SR - obec Ivanka pri Dunaji získala
dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 10 000
€ na vydanie publikácie „Pamiatkový fond obce“.
Zmluvu s úradom práce uzatvorila Obec
Ivanka pri Dunaji v rámci programu na pomoc
handicapovaným na trhu práce (dvaja
pracovníci boli prijatí do rýchlej roty).
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Spomienka na front v roku 1945

Do Ivanky frontová línia II. svetovej vojny prišla na
veĐkonoþné sviatky zaþiatkom apríla roku 1945 (na deĖ
1.4.1945 pripadla VeĐkonoþná nedeĐa). V ten podveþer,
pred jej príchodom frontu, sme s rodiþmi šli spaĢ do
pivnice (bývali sme na þ. súp. 310, teraz Partizánska
ulica þ. 22), kde nám uspávanku robili detonácie, lebo
Nemci pri ústupe vyhadzovali päĢ ivanských mostov.
Pri niþení dvoch najbližších mostov na hradskej cez
Šúrsky kanál, pred Kompiarom (bývalým majerom za
kanálom po pravej strane) sa otriasala s nami aj celá
pivnica. TĚpli sme, þi sa nezrúti aj náš dom. S napätím
sme þakali þo sa bude robiĢ ćalej! Na ulici nebolo
poþuĢ žiaden ruch,
všade zavládlo len
zlovestné
ticho.
Neskoršie
bolo
poþuĢ vzdialenejšiu
kanonádu a šušĢanie
letiacich
delostreleckých
granátov. Najmenej
jeden
vybuchol
v Doline,
asi
omylom.
Ráno
vo
VeĐkonoþný
pondelok (2.4.1945)
bolo pekné slneþné,
ale chladné poþasie
– zvyþajné v tomto
þase.
Na
ulicu
z domov
povychádzali
dospelí
i deti,
zvedaví na skutoþnosĢ, þi je všetko po starom, alebo þi
už táto noc nezanechala aj nejaké vojnové stopy. Všade
vládlo iba ticho plné napätia a neistoty z najbližšej
budúcnosti. Bol v tom aj kus zvedavosti, þo sa bude
diaĢ, keć prídu „Rusi“ (vojaci ýervenej armády). Akí
sú to Đudia?
V tejto Ģaživej atmosfére niekto spomedzi
postávajúcich susedov navrhol, aby sa susedia
navzájom pomerili a zabudli na všetky nesvári
z minulosti, ktoré medzi nimi snáć aj boli, a takto
zmierení prijali prichádzajúcu neznámu budúcnosĢ. Po
spontánnom podávaní rúk, ktorému nasledovalo
i vyjasĖovanie si vzájomných sporov, napätá a chladná
atmosféra akoby na chvíĐu opadla. S pribúdajúcimi
teplými slneþnými lúþmi dĖa zavládlo krásne Đudské
teplo všade na ulici.
Medziþasom prišli niektorí susedia (i otcov brat),
ktorí celú predošlú noc prechodili po východnom
chotári (aj pri Malom Dunaji) a rozprávali už
o stretnutiach s ruskými vojakmi. Na také stretnutia sme
my v obci iba þakali.
Bolo možno deväĢ hodín, keć od Doliny (od
Pískového vĚšku) vycválal do ulice kôĖ s mladým, asi
15-16-roþným ruským vojakom. Pristavil sa pri
postávajúcich susedoch s otázkou: „Germána net?“.

Každý sa mu snažil povedaĢ, že tu už Nemci dávno nie
sú, a tak odcválal ćalej smerom k Pálenici. O chvíĐu sa
vrátil tam, odkiaĐ prišiel.
Ani sme si nestihli povedaĢ prvé dojmy z toho
mladého vojaþika, a do ulice prichádzala peši skupinka
vojakov. Do nášho domu prišli dvaja. Jeden vysoký,
ryšavý, s tanistrou cez plece a nemeckým automatom.
Druhý vojak bol tiež asi 15-roþný chlapec, ale s ruským
automatom a s tvárou plnou nedôvery.
Otec vojakov privítal, posadil ich v kuchyni za stôl,
a ponúkol tým þo mamka k sviatkom napiekla. Otec sa
snažil priateĐsky nadviazaĢ rozhovor. Starší vojak bol
ústretový.
Rozhovor
sa
živo rozprúdil,
keć
vojak
spomenul slovo
„þasy“. Otec mu
rozumel,
že
hovorí o poþasí
a viedol
rozhovor týmto
smerom. Pravá
príþina však boli
vreckové
hodinky, ktoré
viseli na stene.
Vojak trval na
tom, aby si otec
hodinky
schoval,
lebo
u nich sú Đudia
dobrí, ale aj
takí, þo hodinky
berú. Poþas jedenia si tento vojak všimol bicykel,
stojací v nedokonþenej prístavbe domu, na ktorom otec
deĖ þo deĖ chodil do práce. Prikázal mu ho tiež
schovaĢ, a aj ho spolu zakopali do hnoja. Otec bol
z toho prekvapený, ale urobil ako vojak hovoril.
V rozhovore sa otec opýtal, preþo má on nemecký
automat. Vojak mu porozprával, že on Nemcov bije ich
vlastnou zbraĖou, že prvý raz bol nasadený do frontovej
línie v Rumunsku, a teraz už ide s týmto nemeckým
automatom 400 km stále v prvej línii. V jeho reþi bolo
iste aj viacej informácií, ktorým otec ale nerozumel
Niektoré boli pre neho absolútne nepochopiteĐné.
Keć si takto posedeli, starší vojak si za stáleho
opakovaného núkania aj zajedol, slušne – pomaliþky,
zatiaĐ sa chlapec – mladý vojak niþoho ani len
nedotkol, a ešte aj zazeral na staršieho vojaka. Pri
odchode ich už aj mama núkala, aby si vzali koláþe na
cestu. Starší si zo dva kúsky vzal do tanistry þo mal za
ruksak a mladého donútil už nahnevane vziaĢ si aspoĖ
jeden kúsok, lebo to jeho chovanie považoval za
neslušné voþi nám.
Otec ich vyprevadil na ulicu a oni medzi prvými
postupovali smerom na Bratislavu. Po ich odchode,
vlastne až doteraz, mi zostal v pamäti ten vysoký
ryšavý ruský vojak, ako vzdialený, nikdy nevidený
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ćaleký príbuzný, a ten mladý vojak, vtedy iba o pár
rokov starší odo mĖa, s tým strašne zachmúreným
a nenávistným pohĐadom. Škoda, že bol taký aký bol!
Ja som išiel oþi nechaĢ na jeho samopale, ktorý som
videl prvý raz v živote.
Za krátky þas sa ulica zaþala plniĢ ćalšími vojakmi
s koĖmi, Ģahajúcimi malé drevené vozíky. Bola nimi
zaplnená ulica vo dvoch radoch, a plná bola aj blízka
Dolina (vtedy obecný pasienok).
Do nášho domu zrazu prišlo niekoĐko vojakov.
Rozložili sa v izbe, kde boli dve okná v smere na
Bratislavu, s výhĐadom prakticky až po Dynamitku
(v smere na Bratislavu ešte nebola zástavba). Chovali sa
suverénne – ako doma, ale priateĐsky. Jeden sa dal do
reþi s otcom, þi je on „chazajn“. Potom sa predstavil
ako Michal. Otec bol tiež Michal. Potom si porovnali
roþník narodenia. Ten mali tiež spoloþný (rok 1904).
Tak vzniklo medzi nimi priateĐstvo. ZatiaĐ þo otec sa
s vojakmi pohyboval na dvore i v dome, mama bola
s bratom a so mnou ukrytá v pivnici.
Vojak
Michal
bol
kapitánom
nejakého
topografického štábu. Mal dvoch „pucákov“
(pomocníkov) a po izbe rozložené mapy a v jednom
okne ćalekohĐad. V dome bol þastý pohyb aj ćalších
vojakov, ktorí tam len prišli a zas odišli. Keć dvaja
pucáci priniesli z Pálenice špiritus vo vedre na vodu,
bolo u nás veselo, a my sme mohli aj s mamou na
chvíĐu von z pivnice. Chodili sme zvedaví okolo vozov
s koníkmi na ulici, ale iba pred našim domom. Po þase
zas vozíky odišli a na ich miesto prišli ćalšie a ćalšie.
Na ćalší deĖ ráno (utorok 3.4.1945) som bol
pozrieĢ už i do Doliny. Okolo Pískového vĚšku zrovna
už vojaci neboli, ale bolo tam v brehu vykopaných
niekoĐko zákopov, ktoré tam ešte minulý veþer neboli.
Bolo tam pár debniþiek po nábojoch a veĐa prepotených
onucí. V strede Doliny okolo studne, kde bolo
napájadlo, boli ešte koníky len s niekoĐkými vozmi. No
o chvíĐu už ich bolo zase všade plno, lebo stále
prichádzali.
Za krátky þas, keć som sa vracal do našej ulice,
vznikol pred našim domom veĐký ruch, krik, a bolo
poþuĢ nejaké zvonenie. Vojaci sa rozpĚchli a kriþali
„ýort, þort!“. To v jednom voze pred Horvátovcami
zvonil budík! Otec bol medzi dverami z dvora na ulicu
a videl celú vzniknutú paniku. Niektorí vojaci chceli
strieĐaĢ do voza, ale otec naznaþil, že ide k tomu vozu.
Šiel podĐa zvuku a spomedzi mechov vylovil budík,
ktorý mu ešte stále v rukách zvonil. Zastavil ho
a podával vojakom. Nikto ho nechcel! Je to „þort“
a nech si ho len berie preþ! Doma nám potom ešte dlho
slúžil. Bol to bežný, jednoduchý typ budíka s peknou
þervenou farbou.
Keć spred nás odišli aj tieto vozy, šiel som sa
znova pozrieĢ na Pískový vĚšek, þo nového je v Doline,
keć z niþoho niþ prileteli od Malých Karpát dve
nemecké stíhaþky smerom na Gešajov! Leteli v menšej
výške ako lietali Ameriþania so svojimi stíhaþkami,
ktorými sprevádzali Ģažké bombardéri pri preletoch nad
Bratislavou. Zazrel som ich asi na úrovni kostola, to už
vôkol mĖa lomozila streĐba! StrieĐali takmer všetci
vojaci v Doline – z ruþných zbraní, niekde strieĐali aj

z kanónov a rozpráskov bolo obrovské množstvo,
hlavne mimo lietadiel. Trvalo to iba chvíĐku, keć zadný
stroj dostal plný zásah a o chvíĐu aj ten þo letel ako
prvý zaþal horieĢ niekde nad Benovým hájom.
Na vĚšku som nebol sám, ale aj niekoĐko vojakov,
ktorí tiež strieĐali prevažne z pušiek. Moju pozornosĢ
upútali dvaja, pri ktorých som práve stál. Jeden starší
s dlhými fúzmi mieril na lietadlá, keć ten druhý,
mladší, k nemu priskoþil, zrazil mu pušku k zemi, že
mu takmer vypadla z rúk a nastala medzi nimi hádka,
ktorá trvala aj keć lietadlá boli už zostrelené. Z celej
hádky som vyrozumel, že ten starký toho mladšieho (asi
bol dôstojník) presviedþal, že aj on bojuje proti
Nemcom. Nebola to hádka o tom, že puškou nemôže
v takej výške niekto zostreliĢ lietadlo. Tento zážitok
vtedy mne nepochopiteĐný, mi zostal v pamäti doteraz.
V tom þase, tí naši prví dvaja vojaci ýervenej armády,
mohli byĢ už dávno nielen v Trnávke, ale aj v meste
spolu aj s mnohými vojakmi þo prišli na koĖoch
s vozmi.
V ten deĖ sa kapitán Michal pozeral z okna nášho
domu ćalekohĐadom na vojenský ruch za Šúrskym
kanálom, odkiaĐ bolo poþuĢ mohutné výkriky „Urá!“.
Mal spokojný výraz tváre a dovolil mi na chvíĐu
pozrieĢ sa ćalekohĐadom tým smerom – na Bratislavu.
Videl som tam veĐa vojakov ako po roliach idú smerom
na mesto, ako kriþia, a niektorí aj strieĐali. Niþ také som
dovtedy ešte nevidel, až po vojne vo filmoch.
V Doline v brehu bolo zakopaných šesĢ kanónov –
húfnic. Poobede strieĐali na mesto kaĢuše, a potom
niekoĐko dní horela Dynamitka. Ten deĖ bol plný
šokujúcich zážitkov, ale najväþší a nepochopiteĐný sa
stal až veþer. Z Malých Karpát podveþer (ešte nebola
veĐká tma) vystrelili niekoĐko farebných rakiet, na
ktoré sme sa s otcom pozerali. Prišiel aj kapitán Michal.
Spoþiatku niþ nepovedal, ale potom si zavolal otca,
a nariadil mu, aby okamžite opustil dom, lebo že Rusi
musia ustúpiĢ z Bratislavy. Ubezpeþil otca, že na
majetok dá pozor, ale aby si chránil rodinu a už teraz
odišiel do bezpeþia. Otec nechtiac, ale predsa
uposlúchol Michala, lebo to bola priateĐská rada aj
vojenský rozkaz zároveĖ. Bolo to pochopiteĐné! Už dva
dni vojaci postupovali do Bratislavy, muselo ich tam
byĢ plno, urþite ćaleko viac ako tam bolo Nemcov. Len
my sme ustupovali! Otec nás teda odviedol k jeho
bratovi na Sedliacku (teraz Moyzesovu) ulicu, kde sme
prespali. Otec sa ešte raz vrátil domov sám a znova
Michala presviedþal, že je to nemožné, aby ruská
armáda musela ustúpiĢ. Na mapách mu ukázal miesta,
kde by prípadne mohli Nemci klásĢ odpor, ale nie
protiútok. Kapitán si tieto informácie urþite preveril, ale
otca poslal z domu i tak preþ.
Ráno (v stredu 4.4.1945) bola Bratislava
oslobodená! Doma, na ulici, všade okolo bolo plno
radosti. Već v tom þase už ýervená armáda bojovala
v Rakúsku, niekde pred ViedĖou. Kapitán Michal tiež
odchádzal so štábom ćalej na západ. Otcovi sa snažil
vnútiĢ legitimáciu „Za zásluhy“ o dobytie Bratislavy.
Otec ju neprijal a všetky kapitánove argumenty
odmietol! Trval si na svojom, že konal len v záujme
obyvateĐov mesta a aj ruských vojakov, ktorí by pri
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ofenzíve zbytoþne zomierali pod paĐbou ich vlastných
zbraní. Nakoniec aj kapitán Michal pochopil þestné
konanie môjho otca, a priateĐsky sa rozlúþili.
Ešte aj po þase, keć ćalší vojaci prechádzali obcou
pri postupe na západ, pýtali sa po otcovi a nechávali mu
„bumágy“ (potvrdenky – doklady) na rôzny materiál þo
nechali v Doline.
Po dvoch - troch dĖoch od prechodu frontu otec
navrhol susedom z ulice, aby si vzali lopaty a prešli náš
chotár za kanálom a prezreli polia, þi tam nie sú nejakí

mĚtvi vojaci, aby ich mohli pochovaĢ, lebo telá sa mohli
rozkladaĢ. Neviem koĐkí susedia s otcom vtedy šli do
tejto akcie, neviem ani koĐko a kde našli vojakov. Viem
iba o jednom, ktorého našiel otec a aj ho pochoval. Bol
to práve ten veĐký ryšavý ruský vojak s nemeckým
samopalom, ktorý prišiel prvý do nášho domu. Nemal
už zbraĖ, doklady, ani obuv. Otec nikdy nepochopil,
ako mohol na takom mieste a taký skúsený vojak nájsĢ
svoju smrĢ.
Jozef Lenharþík

Zamyslenie nad správou štátnych kontrolných orgánov MVRR SR

Poznámka do úvodu: Tento þlánok som pre IN
napísal ešte v 1. dekáde marca 2010, teda dosĢ þasu
pred komunálnymi voĐbami. Uvádzam to preto, aby ma
snáć niekto neobvinil z predvolebnej kampane
v prospech niekoho, þi proti niekomu, ale len s cieĐom
zvýšenia záujmu obþanov o veci verejné, a vyslovil
uznanie tím, ktorí si to právom zaslúžia.
Na zasadnutí OZ konanom 22.2.2010 sa mi ako
každému prítomnému obþanovi dostal do rúk materiál
pripravený na prerokovanie našimi poslancami.
Písomný materiál k rokovaniu OZ je samozrejme
verejne prístupný (pred zasadnutím je na obecnej
tabuli, zverejnený je i na www.ivankapridunaji.sk),
a kto chce a má záujem, môže sa ku nemu vecne
vyjadriĢ - má takú možnosĢ, v tom spoþíva
demokratickosĢ obecného zriadenia. Krátka informácia
v IN o tom, že OZ „zobralo na vedomie...“, prípadne
„schvaĐuje...“ je struþná a neinformovanému obþanovi
takmer niþ nepovie. ObzvlášĢ to niþ nehovorí
o množstve a odbornej nároþnosti administratívnoorganizaþnej práce Đudí, ktorí do splnenia úlohy boli
zainteresovaní a bola ich náplĖou práce pre obec.
Chcem aspoĖ trochu napraviĢ tento nedostatok, a to þo
si zaslúži naše uznanie aj pochváliĢ.
Od vstupu Slovenska (þiastoþne už i pred vstupom)
do EÚ sme sa z médií þo-to dopoþuli o rôznych
predvstupových
programoch
PHARE
a iných
programoch, ponúknutých z EÚ pre našu krajinu
i s väþšinovým finanþným krytím (þasto i 90 až 95%).
Programy EÚ sú vo všeobecnosti zamerané na
urýchlenie nášho všestranného rozvoja s cieĐom þo
najskôr sa úrovĖou priblížiĢ k vyspelým krajinám.
O výške finanþných zdrojov pre republiku na rôzne
programy rozvoja, na úspešnosĢ þi neúspešnosĢ ich
þerpania,
ale
aj
o odhalených
podvodných
manipuláciách s európskymi fondmi sme dostatoþne
informovaní z médií. Z dôvodu nutnosti dohĐadu
a preverovania správnosti použitia finanþných zdrojov
z daní obþanov EÚ bola orgánmi Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR vykonaná v závere roka
2009 podrobná kontrola aj v našej obci.
Do nášho prvého projektu spolufinancovaného
z fondov EÚ pod názvom „Kultúra spája Đudí a rozvíja
cestovný ruch regiónu Podunajska“, ktorý bol
ministerskou kontrolou hodnotený, sa zapojilo celkom
30 slovenských a rakúskych obcí Podunajska na oboch
stranách hranice. Na jeho zaþiatku bolo stretnutie
starostov obcí v Hainburgu 8.1.2004. ġažisko tohto
projektu je v rozvoji všestranných kultúrnych

a turistických aktivít, zriadenie spoloþnej internetovej
stránky www.danubesideculture.sk, za úþelom šírenia
informácií a vytvorenia predpokladov pre budúcu
cezhraniþnú spoluprácu oboch þastí regiónu.
Pripomeniem, že jedným z realizovaných námetov,
o ktorom som už dávnejšie informoval v IN þ.1/2004,
bola súĢaž mladých klaviristov vo veku do 14 rokov
s názvom „HĐadáme mladého Mozarta“, ktorá sa
uskutoþnila v ivanskom kaštieli. V projekte boli
zmapované možnosti Podunajska v rozvoji cestovného
ruchu, aké atraktivity môžeme ponúknuĢ a v akých
oblastiach máme ešte predpoklady na obohatenie našej
ponuky. Na škodu projektovaným zámerom, ako sa aj
v správe z kontroly uvádza je, že medzi úþastníkmi
pretrváva jazyková bariéra, obmena funkcionárov obcí
po voĐbách na rakúskej strane spôsobila pokles záujmu,
a tiež naša malá angažovanosĢ na dopĎĖaní nových
informácií na spoloþnej internetovej stránke. Toto by
sme ale mali vo vlastnom záujme napraviĢ
a poskytnutú možnosĢ aktívne využiĢ.
Poþiatky spracovania podkladov projektu boli pre
vedenie obce, t. j. predovšetkým pre našu p. starostku
M. Holcingerovú mimoriadne nároþné, lebo na nej bolo
Ģažisko práce okrem bežnej dennej agendy úradu. Do
programu sa vstupovalo z našej strany so znaþnými
obavami þi úlohu dokážeme zvládnuĢ. Dnes môžeme s
radosĢou konštatovaĢ, že tak tvorba, ako i náplĖ
projektu sa zvládla. Nadobudnuté skúsenosti s tvorbou
projektov financovaných v spoluúþasti s EÚ sa už
zúroþujú v ćalších nových projektoch, ako je
„Revitalizácia historického centra Ivanky pri Dunaji“, v
spolufinancovaní dôležitého dokumentu „Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“, pri
aktualizácií územného plánu, pri tvorbe informaþného
systému obce, a hlavne pri II. etape revitalizácie
verejných priestranstiev centrálnej þasti obce, v rámci
ktorej sa doteraz zrealizovala rekonštrukcia ZUŠ
a výstavba chodníkov so sadovými úpravami na
Bernolákovskej ulici. Dúfam, že aktivita našej obce
v získavaní finanþných prostriedkov z fondov EÚ ani
po budúcich voĐbách nepoĐaví a podarí sa zrealizovaĢ
zámer odkanalizovania þasti obce pri Nádražnej ulici,
na Nám. padlých hrdinov a mnohé ćalšie, ktoré obec
musí ešte riešiĢ, a na ktoré nemá dostatok vlastných
finanþných prostriedkov. Za zvládnutie celej súvisiacej
agendy s þerpaním fondov EÚ patrí všetkým, ktorí sú
do veci zainteresovaní naše poćakovanie a na
vysvedþenie „výborná“.
Fero Hässler
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Tradiþná burza tradiþne bodovala
Mamiþkám z ivanského materského centra TIKTAK sa opäĢ podarilo úspešne zvládnuĢ organizáciu
obĐúbenej burzy obleþenia a potrieb. Tohtoroþná jarná
burza sa konala 17. 4. v Osvetovej besede. Akcia už
nadobudla také rozmery, že tovarom by sa poĐahky
naplnila ešte jedna sála podobnej veĐkosti.
Zaregistrovalo sa vyše 110 predajcov, medzi nimi
i takí, ktorých bydlisko je niekoĐko desiatok kilometrov
od Ivanky. Ćakujeme všetkým mamiþkám, ktoré
neváhali vo svojom voĐnom þase pomáhaĢ
organizátorkám, ćakujeme aj zástupcovi starostky
p. Bartokovi
a správcovi
Osvetovej
besedy
p. Fašungovi za spoluprácu. A ćakujeme najmä
predávajúcim a kupujúcim, kećže výĢažok z tržby je
vždy použitý výluþne na zabezpeþenie chodu
za MC TIK-TAK Adriana Sýkorþinová

materského centra. Aj vćaka Vám môžeme naćalej pre
deti a rodiþov pripravovaĢ pekné, zábavné i vzdelávacie
podujatia. V apríli opäĢ chystáme divadelné
predstavenie pre deti, v máji stretnutie s detskou
kožnou
lekárkou
a v júni
s logopediþkou.
Nezabudneme ani na oslavy DĖa matiek. Na jeseĖ pre
Vás plánujeme koncert M. Podhradskej a R. ýanakyho.
Sledujte náš program na informaþných tabuliach v obci.
ZároveĖ stále hĐadáme mamiþky, ktoré by mali
záujem zapojiĢ sa do práce materského centra
a postupne prevzali jeho vedenie, pretože mamiþkám,
ktoré ho vedú v súþasnosti, v blízkej budúcnosti konþí
materská dovolenka a hrozí, že materské centrum bude
musieĢ od roku 2011 zatvoriĢ svoje brány. A to by
bola urþite škoda.

Slovenský zväz telesne postihnutých sa predstavuje
V našej obci pracuje viacero spoloþenských
organizácií, z ktorých najväþšou þo do poþtu þlenov je
Miestna poboþka Slovenského þerveného kríža. O
nieþo menšou organizáciou je Slovenský zväz telesne
postihnutých, ktorý pracuje v obci už pomerne dlhé
obdobie.
ZakladateĐmi boli MUDr. V. Bartok a pani R.
Jánska, ktorí už žiaĐ nie sú medzi nami. Pamätníþkou
týchto þias je pani Mária Dózová, dlhoroþná
predsedkyĖa tejto organizácie. Po nej sa vystriedalo
viacero predsedov, ale potrebné je spomenúĢ pani OĐgu
Donauerovú, ktorá pracovala v tejto organizácii až
doteraz a zasvätila jej dvanásĢ rokov. Za svoju þinnosĢ
bola odmenená striebornou medailou Slovenského
zväzu telesne postihnutých. Pretože bola dušou
veĐkého poþtu akcií patrí jej naše vrelé poćakovanie.
Organizácia v súþasnosti združuje 308 obþanov s
Ģažším i Đahším telesným postihom, zároveĖ Đudí
pripútaných na lôžko, prestárlych, avšak i takých, ktorí
sú schopní a ochotní zúþastĖovaĢ sa na podujatiach
pripravovaných v priebehu roka. Spomínaných akcií
nie je málo. Medzi najvýznamnejšie patria týždenné jarné aj jesenné rekreácie, krátkodobé výlety, návšteva
kultúrnych podujatí, príprava DĖa zdravia a podobne.
Pre informáciu Vám priblížime akcie uskutoþnené
v roku 2009. Pre þlenov sme organizovali relaxaþné
kúpanie na termálnom kúpalisku vo VeĐkom Mederi,
výlety do Skalice, Holíþa, a plavbu po BaĢovom kanáli,
návštevu DĖa zelá v Stupave a výlet k prvému
slovenskému orloju v Starej Bystrici. Pre veĐký záujem
sme organizovali 2 turnusy rekreaþných pobytov v
mesiacoch apríl, máj v Tatranských Matliaroch v dĎžke
sedem dní, poþas ktorých sme navštívili Pamätník na
Dukle, Vojenské a Ukrajinské múzeum vo Svidníku.
Na túto rekreáciu sme využívali štátnu dotáciu. V
jesenných mesiacoch sa uskutoþnil týždenný pobyt v
Žiarskej doline. Takýmto spôsobom sa snažíme
priblížiĢ krásy Slovenska našim þlenom. Pre starších
A. Popluhárová a J. Drobová

obþanov sú chvíle pobytu príjemným spestrením
všedných dní. Je potrebné spomenúĢ i nášho šoféra
autobusu pána S. Jaslovského, ktorý vždy ochotne
vyhovie našim potrebám a požiadavkám. Naše prianie
je preĖho rozkazom, a preto mu patrí naše
poćakovanie.
Každý rok zaþne zväz svoju þinnosĢ výroþnou
þlenskou schôdzou, kde zhodnotí predchádzajúci rok a
oboznámi þlenov s novým plánom. Na schôdzi
nechýbajú hostia z okresného centra a zástupcovia
OcÚ. Všetkých zúþastnených si patriþne uctíme
chutným obþerstvením.
Poþas roka sa zväz zúþastĖuje pietnych spomienok
ako napr. výroþie oslobodenia obce a výroþie
tragického skonu M. R. Štefánika.
Pravidelným významným podujatím sú Dni
zdravia. V Dennom penzióne je zabezpeþené bezplatné
meranie krvného tlaku a hladiny cukru v krvi.
Profesionálne merania vykonáva pani D. Morávková,
vedúca Denného penziónu. Pracovníþky tohto
zariadenia poskytujú úþastníkom drobné obþerstvenie,
za þo im patrí veĐká vćaka.
ýinnosĢ Slovenského zväzu telesne postihnutých je
doplnená aj návštevami þlenov starších ako 70 rokov
pri ich významných životných jubileách. K dojímavým
patrí i pozornosĢ þlenom pri príležitosti „DĖa úcty k
starším“ v mesiaci októbri. Vtedy s malou pozornosĢou
navštevujeme našich imobilných a prestárlych þlenov,
ktorí sa už nemôžu zúþastĖovaĢ našich akcií.
K smutným aktivitám patrí i malá kytiþka na
rozlúþku so zomrelými þlenmi.
Na záver by sme chceli poćakovaĢ OcÚ a pani
starostke, nakoĐko naše aktivity sa neobídu bez
finanþných prostriedkov, ktoré pre nás každoroþne
vyþleĖuje.
Poćakovanie patrí aj 17-þlennému výboru našej
organizácie, ktorý sa vo svojom voĐnom þase podieĐa
na príprave jednotlivých akcií poþas roka.
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Úspešný Jazdecký klub v Ivanke pri Dunaji
Jazdecký klub v Ivanke pri Dunaji, ktorý má svoj
areál na konci PoĐovníckej ulice každoroþne organizuje
jazdecké preteky. A tak to bude i tento rok 29. mája
2010.
Viacero jazdcov reprezentujúcich Jazdecký klub sa
pravidelne zúþastĖuje na mnohých jazdeckých
pretekoch nielen na Slovensku, ale aj v zahraniþí.
SúĢažili napríklad v Národnom žrebþíne TopoĐþianky,

v Pezinku, Koþovciach, Dunajskom Klátove, na ýiernej
Vode, ale aj na južnej Morave v Mikulove a v Brne.
Do Jazdeckého klubu chodia trénovaĢ i žiaci
Spojenej školy, ktorí sú vedení
ich majsterkou
odborného výcviku a trénerkou pani Ing. Michaelou
Pechovou. Pod jej tréningovým vedením sú nielen
jazdci, ale aj viacero koní pripravovaných na rôzne
súĢaže.
Cez letné prázdniny Jazdecký klub organizoval aj
denné tábory pre deti od 8 do 13 rokov a jeden
jazdecký tábor v spolupráci so Spojenou školou. Pre
þlenov klubu každoroþne organizuje Jazdecké hry.
ýlenovia Jazdeckého klubu sa zúþastnili aj osláv 800.
výroþia založenia Ivanky pri Dunaji na slávnostnom
pochode.
Medzi aktívnych a úspešných športovcov
reprezentujúcich Jazdecký klub i Ivanku pri Dunaji
patrí aj 16-roþná Petra Pechová. A to nie v moc
známom, no zato zaujímavom športe, ktorým je
drezúrne jazdenie. Táto jazdkyĖa získala za minulé
roky mnoho úspechov, þi už v kategórií detí, alebo už
aj za juniorov. V rokoch 2006 a 2007 bola Majsterkou
bratislavskej oblasti i Slovenska. V roku 2008 sa tak
isto zúþastnila aj Majstrovstiev Slovenska v drezúrnom
jazdení, kde obsadila 4. miesto a v roku 2009 skonþila
na 2. mieste. Minulú sezónu jej partnerom v jazdeckej
dvojici bol najþastejšie kôĖ Falš. Po minulé roky to už
bolo viacero koní zo stajne klubu, ako napríklad Power
Play, Rea, Rival, Princ a aj kobylka Viktorka, ktorej
vćaþí
za
svoje
úspešné
zaþiatky.
Ing. Michaela Pechová, foto Gabika Michaliþková

Krášlila život romantikou
Rovinaté okolie Lomniþky, gemerská dedinka
Rimavská Píla, Banská Bystrica – mesto pekné,
priatelia, hodne hudby. Teréziu Vansovú obklopoval
na jej troch pôsobiskách všade iný svet, no niþ ju
nezabrzdilo v jej spisovateĐskom poslaní. Na jej
pamiatku usporiadal ešte pred
45. rokmi Slovenský zväz žien
a následne Únia žien Slovenska
súĢaž poézie a prózy.
Do
súĢaže
sa
zapájali
každoroþne naše ženy – þlenky,
a hlavne uþiteĐky, ktoré po celé tieto
roky
boli
víĢazky
až
na
celoslovenskej súĢaži.
Aj v tomto roku sa naše ženy
zapojili do súĢaže „Vansovej
Lomniþka". Prišli súĢažiĢ i ženy
z Novej Dedinky. V tomto období
(26.2.2010)
zasiahlo
mnohé
prihlásené hlasové ochorenie, ktoré
sa nemohli zúþastniĢ, ale presto
všetko súĢažiace sa s láskou vyznali
s ich prednesom v poézii a próze.

Prvé a postupujúce miesto v próze obhájila pani
Mária Ráþková. Našu obec teda reprezentovala aj v
celoslovenskej súĢaži v Banskej Bystrici, ktorú v
kategórii próza vyhrala."
Justína Slivonová, predsedníþka ZO ÚŽS
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Život miestneho odboru Matice slovenskej
Nie je známe, kedy presne vznikol Miestny odbor
MS v Ivanke, ale prvé cenné informácie o registrácii
þlenov obsahuje matriþná kniha z 30. rokov 20.
storoþia. O þinnosti Matice poþas vojny sa
nezachovali žiadne informácie. Z týchto þias však
pochádza najstaršia zachovaná legitimácia miestneho
þlena Matice, podpísaná 19.6.1941 správcom MS
Jozefom Škultétym a tajomníkom Jánom Martákom.
V rokoch 1945 - 1946 miestny odbor aktívne
pracoval a mal aj rozsiahlu þlenskú základĖu.
Po roku 1948 nastal útlm – nemilosĢ zo strany novej
moci. Isté oživenie þinnosti MS nastalo v roku r.
1968, nie však nadlho, pretože normalizaþný proces
v sedemdesiatych rokoch zákonom o MS zamedzil
jej spolkovú þinnosĢ.
Nové oživenie Matice slovenskej priniesli
zásadné spoloþenské zmeny po roku 1989.
V priaznivej politickej klíme sa obnovil aj Miestny
odbor Matice slovenskej (MO MS) v Ivanke pri
Dunaji. Na ústredí MS v Martine bol zaregistrovaný
28.04.1990.
História ostatných rokov þinnosti je bohatá
a budeme sa usilovaĢ v Ivanských novinkách vás
s Ėou oboznámiĢ. Dnes sa chceme daĢ do povedomia
verejnosti
najaktuálnejšou udalosĢou, ktorá má
v živote každého spolku veĐký význam.
DĖa 20. marca 2010 sa konalo valné
zhromaždenie a výroþná þlenská schôdza MO MS.
Valné zhromaždenie svojou
úþasĢou poctila
starostka obce RSDr. M. Holcingerová a þestný
predseda MO MS vdp. Július Tassári, titul. dekan.
K najdôležitejším bodom programu patrila voĐba
nového výboru, kontrolnej komisie, schválenie
delegáta na valné zhromaždenie Matice slovenskej
v Martine, správy o þinnosti a hospodárení za
predchádzajúci rok, ako aj za obdobie rokov 2007 2009. Kontrolná komisia konštatovala dobrú úroveĖ
hospodárenia a vedenia pokladne. Predsedníþka Dr.
J. Blublová predložila návrh þinnosti na rok 2010
a výhĐadový plán na roky 2010 – 2013.
ýinnosĢ nášho miestneho odboru je bohatá.
Základ tvoria stabilné akcie konané pri príležitosti

rôznych výroþí. Patrí sem napr. Luknárova Ivanka,
autorská recitaþná súĢaž žiakov základných škôl
z Ivanky a okolia, venovaná pamiatke ivanského
rodáka, dramatika a literáta Ladislava Luknára.
V tomto roku sa uskutoþnil 14. roþník.
Každoroþne sa podieĐame na organizovaní
spomienkovej slávnosti pri výroþí tragickej smrti
gen. Dr. M. R. Štefánika, na Behu M. R. Štefánika,
športovej akcii pre žiakov ZŠ a SŠ v Ivanke pri
Dunaji a okolí.
Významnou aktivitou nášho miestneho odboru je
organizaþné zabezpeþenie každoroþného stretnutia
Ivanþanov. V tomto roku sa 13. júna bude konaĢ už
16. roþník.
V októbri si položením venca pripomíname
výroþie narodenia kodifikátora spisovnej slovenþiny,
vynikajúceho jazykovedca, publicistu a politika
ďudovíta Štúra, ktorý sa v ivanskom kaštieli
niekoĐkokrát stretol so srbským panovníkom
Michalom Obrenoviþom.
Ćalšou pravidelnou akciou je „ýas radosti,
veselosti“, predvianoþné posedenie s kultúrnym
programom, ktoré sa uskutoþní 11. decembra 2010.
V rámci diskusie vystúpil Ing. Hässler s návrhom
na spoluprácu pri formovaní spoloþenského života
obce, za ktorú sa prihovárala aj Mgr. A. Voltemarová
(spolupráca pri organizovaní rôznych akcií,
v súþasnosti je aktuálna beseda s prvým slovenským
kozmonautom Ivanom Bellom, ktorú pripravuje
HSI). Mgr. Voltemarová pripomenula aj zabudnuté
slovenské
pamiatky
v Maćarsku
a navrhla
zakomponovaĢ ich záchranu do našej þinnosti.
Slávnostnú atmosféru valného zhromaždenia
a výroþnej þlenskej schôdze svojím hudobným
vystúpením dotvorilo umelecké duo: klaviristka M.
Konrádová a speváþka ď. Mešková.
ýinnosĢ MO MS sa významným spôsobom
podieĐa na kultúrnom a spoloþenskom živote obce a
usiluje sa napĎĖaĢ cieĐ zakladateĐov Matice
slovenskej: vážiĢ si, ctiĢ a zveĐaćovaĢ dediþstvo,
ktoré nám zanechali generácie našich otcov.
za výbor MO MS, Ing. Ivana Mravcová

Stromková slávnosĢ 2010
Z hlbokého rešpektu k prírode a lásky k všetkému
živému,
z poznania
každodenných
atakov
poškodzujúcich prírodné podmienky pre život na
Slovensku, ale i vo svete, vyrástla túžba neveĐkej
skupinky ivanských nadšencov urobiĢ aspoĖ nieþo pre
ozdravenie životného prostredia a verejne upozorniĢ na
potrebu starostlivosti o zeleĖ.
Obnovenou tradíciou výsadby stromov na
verejných priestranstvách obce z rokov 1936 – 1937
sme chceli pripomenúĢ už takmer zabudnutú akciu
„Stromkových slávností“ niekdajšieho Slovenského
okrášĐovacieho spolku (S.O.S.), pri ktorej sa vtedy
vysadili ovocné a okrasné stromy po obci. Dodnes nás
tešia svojou zeleĖou stromy na Nám. sv. Rozálie,

stromy pri ZUŠ a VÚB, stromoradie popri chodníku na
stanicu, ale i jednotlivé ovocné stromy (hlavne hrušky
a þerešne), z ktorých sa ešte niektoré uchovali.
Nastupujúce roky vojny, povojnová doba obnovy
a industrializácie utlmili ćalšie aktivity v tomto smere.
Dnes, keć si Đudstvo na celom svete uvedomuje hrozbu
klimatických zmien a problémy v udržaní kvality
životného prostredia sa dĖa 8.4.2010 niekoĐkí þlenovia
miestnej Historickej spoloþnosti Ivanky a Slovenského
zväzu záhradkárov, aj za úþasti p. starostky M.
Holcingerovej a poslanca OZ Ing. I. Schreinera
podujali vykonaĢ opätovne akt sadenia stromov na
nádvorí Materskej školy umiestnenej v areály ZŠ
M. R. Štefánika. Mrzí nás, že naši priatelia
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z Prírodovedného krúžku pri ZŠ, ktorí aj vćaka
vlaĖajšej prezentácie akcie výsadby stromov vyhrali
celoslovenskú žiacku súĢaž, sa do tohoroþnej slávnosti
nezapojili. Nepochopili žiaĐ, že každý zelený strom na
tejto planéte, nech sa nachádza kdekoĐvek, je
prepotrebný pre dnešok i budúcnosĢ!
Áno, vysadenie niekoĐkých stromov na
nádvorí škôlky nie je veĐa, ale i ten najväþší
dom sa skladá z jednotlivých tehliþiek! Aj keć
je to z pohĐadu istej skupinky všetko
znevažujúcich a niþiacich jedincov, žiaĐ zväþša
mladých vymetených a neovládateĐných
zurvalcov, smiešne málo (pozrite sa na osud
presklenných
zástavok,
alebo
malého
futbalového ihriska na školskom dvore a i.), je
to neporovnateĐne viac a prospešnejšie ako ich
konanie.
Z obecnej kroniky vieme, že heslom
„Urobme svoj domov krajším, ako sme ho od
predkov zdedili!“ sa školská mládež v r. 1937
povzbudzovala pri slávnosti sadenia stromov na
námestí. Kiežby aj dnešná omladina mala takéto
vznešené ciele! VeĐmi by som jej to prial do ich
budúceho života, lebo þistý vzduch a þistá pitná

voda nie je už dnes pre veĐkú þasĢ sveta samozrejmým
bohatstvom. Chcem veriĢ, že k budúcoroþnej slávnosti
výsadby stromov (spojenej s vítaním jari) bude
predovšetkým úþasĢ mladých a poþet vysadených
stromov významnejší.
Fero Hässler, HSI

Oslava sviatku žien
Celoobecné oslavy Medzinárodného dĖa žien sa uskutoþnili dĖa 13. marca, a to z dôvodu, že jarné prázdniny
detí boli v takom termíne, že by nemohli nacviþiĢ kultúrny program.
Ale to neznamená, že sme sa nemohli vrátiĢ k 8. marcu. Za prítomnosti našej starostky predniesol príhovor
predseda kultúrnoškolskej komisie pán Bartok a nasledoval kultúrny program, ktorý bol neuveriteĐne krásny. Prvé
nastúpili najmenšie mažoretky, báseĖ ženám,
krásny taneþný a recitaþný zo srdca podaný
program od detí z Materskej školy na
Slneþnej
ulici,
vystúpenie
základnej
umeleckej školy, ćalej deti zo základnej
školy, ktoré rozplakali myslím každého s ich
kultúrnym programom. Za nimi bolo zase
vystúpenie ZUŠ s veĐkým umeleckým
vystúpením. Ako „bombónik“ nám prišiel
zaspievaĢ spevácky súbor z Bernolákova
ýeklisanka ako ženy ženám pod vedením
Eugénie Sklenkovej. Môžem povedaĢ, že
program bol veĐmi dobrý, za ktorý všetkým
srdeþne ćakujem. Všetci úþinkujúci boli
odmenení karafiátom a potleskom.
Viete, už ma poznáte, že neostanem dlžná
kritike. V neprítomnosti pani riaditeĐky
v materskej školy, ktorá mi sĐúbila vystúpenie
ich detí, tak zástupkyĖa mi dvakrát oznámila,
že ich deti sa zúþastniĢ nemôžu, lebo oni ako
uþiteĐky majú veĐa práce, a po druhý krát mi
oznámila, že ich „klienti“ (ako rodiþia) s tým
nesúhlasia! Pýtam sa: „Má štátna materská
škola „klientov“?“ Ja si myslím, že nemá.
„Klient“, keć už v tomto období sa používa,
že klient ja ten þo je platcom alebo za nieþo
platí, zatiaĐ naša MŠ nie je súkromná. Ja len
podotýkam, že kde sa majú deti realizovaĢ?
Justína Slivonová, predsedníþka ZO ÚŽS
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Malí a veĐkí hudobníci ZUŠ koncertovali
Mesiac marec je už tradiþne spojený s DĖom uþiteĐov, a tým aj s niekoĐkými kultúrnymi
podujatiami, ktoré prezentujú výsledky pedagogickej práce a snahu žiakov ZUŠ, ale tiež aj interpretaþné
schopnosti samotných uþiteĐov.
V nedeĐu 14.3.2010 sa v Matiþnom
dome na „Orchestrálnom koncerte“
žiakov ZUŠ predstavili hneć dva súbory,
a to Gitarový súbor pod vedením p.
Stanislava Zibalu so svojimi už vo
viacerých súĢažiach úspešnými žiakmi –
sólistami, a Orchester ZUŠ pod vedením
p. uþiteĐa Pavla Dugu. Gitarový súbor i
Orchester ZUŠ má už pred ivanským
publikom niekoĐko úspešných vystúpení.
Je potešujúce, že mladí þlenovia súborov
napriek ich rôznorodým záujmom (ktoré
tejto vekovej kategórií sú vlastné) sa
vedia zomknúĢ a pod vedením svojho
uþiteĐa nacviþiĢ vždy nieþo nové, þo
osloví aj mladého poslucháþa. Svižné
rytmické a pritom melodické skladby
vždy dokážu strhnúĢ publikum. Mladí
(„jogurti“) – boli ste výborní a prajeme
vám zdar a výdrž!
DĖa 28.3.2010 sa v MD v programe
venovanom ku DĖu uþiteĐov predstavili
uþitelia ZUŠ v Ivanke pri Dunaji a ich
hostia z Bernolákova. Interpretácia diel
klasickej hudby v ich podaní mala
vysokú umeleckú úroveĖ, za þo im
vyslovujem uznanie a úprimnú vćaku.
Musím podotknúĢ, že nie je jednoduché
vytvoriĢ
pohodu
pre
interpretov
i poslucháþov v podmienkach nášho MD,
kde nie je najvhodnejšia akustika
priestoru, javisko je vytvorené zo stolov
a vrzgot stoliþiek po dlažbe i pri menšom
pohybe dokáže prehlušiĢ orchester.
Napriek
tomu
publikum
bolo
disciplinované a jednotlivých úþinkujúcich odmenilo dlhotrvajúcim potleskom. Najväþší úspech
a potlesk i s výkrikmi bravóó! zožal novovytvorený a dobre interpretaþne zladený „The Direktors
Orchester“, s ktorým sa predstavil p. riaditeĐ ZUŠ Zdeno Piala a takmer všetci úþinkujúci uþitelia
vrátane spevu. Závereþná skladba G. Dusíka „Saigon“ bola zlatým klincom veþera! Gratulujeme a tešíme
sa na vaše budúce vystúpenia.
(Pozn.: V sobotu 10.4.2010 som bol v KD Bratislava – Nivy na koncerte známeho súboru
„Bratislava Hot Serenaders“, v ktorom je p. Zdeno Piala sólistom na klarinet a saxofón. Ich komorný,
takmer rodinný koncert bol jednoducho skvelý, bolo to doslova pohladenie duše a krásne pripomenutie
známych melódií od 20-tych rokov až po dnešok. Doporuþujem navštíviĢ!)
Fero Hässler

Ivanþania na Devíne
Starobylé miesto pri sútoku riek Dunaj a Morava býva v apríli tradiþne
miestom štartu bežeckého podujatia Devín - Bratislava.
V nedeĐu 11. apríla 2010 sa uskutoþnil už 63. roþník tohto národného behu.
TraĢ behu pre dospelých meria 11 625 metrov.
Vo výsledkovej listine sme našli aj Ivanþanov. Pri rubrike klub mali uvedené
Ivanka pri Dunaji: Andrea Rollerová, Adriana Polakoviþová, Václav Linda, Juraj
Kováþik, Ivan Gašparoviþ, Matúš Hôrþik, Peter Matuš.
Blahoželáme!
-let-
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Vítanie jari

Prebúdzajúca sa príroda po zimnom spánku, skoré ranné brieždenie, prechod na „letný þas“, vzbudzuje v nás
nezabudnuteĐný pocit radosti z príchodu prvých slneþných dní, hoci ešte pretrváva þas Adventu a VeĐkonoþné
sviatky sú až o niekoĐko týždĖov þi dní. ďudia si už v dávnej minulosti zlobu na zimný chlad a núdzu zosobnili vo
vypchatej figuríne Moreny, ktorú upálili a hodili do vody,
len aby sa jej už zbavili. KresĢanský obrad posvätenia
bahniatok – prvých indikátorov príchodu jari, má o. i. tiež
symboliku slávenia radosti z príchodu nieþoho nového,
dodávajúceho silu, vieru a nádej vo veþný život. Pre našu
obec je príchod jari spojený aj s pripomienkou
oslobodenia od vojnových útrap spred 65 rokov, keć už
v noci na 2. apríla 1945 (vtedy VeĐkonoþný pondelok)
prišli prvé vojská ýervenej armády aby pripravili útok na
Bratislavu.
RadosĢ z príchodu jari bolo aj ústredným mottom
výstavy usporiadanej v dĖoch 28.3. až 30.3.2010
v priestoroch IC z výtvarných prác šikovných malých
prstíkov našich škôlkárov z MŠ Slneþná ul., MŠ
Hviezdoslavova ul. a Cirkevnej MŠ. Vystavené boli aj
nádherné veĐkonoþné aranžmány, ktoré vyhotovili þlenky
zo Slovenského zväzu záhradkárov v predchádzajúci deĖ
na stretnutí v MD. Ich práce boli na profesionálnej úrovni!
Tvorivá fantázia žien, vtipne a vhodne použité rôzne
materiály, ich farebnosĢ a tvary, rôzne techniky zdobenia
veĐkonoþných vajíþok a pestrosĢ vzorov od najmenších
prepeliþích vajíþok až po obrovské pštrosie, to je
vymenovaná len þasĢ toho, þo všetko si zaslúžilo
oprávnený obdiv návštevníkov výstavy. SúþasĢou výstavy
bol tiež predaj zdobených vajíþok, zdobených perníkov
a baranþekov, a tiež ukážka pletenia korbáþov z vĚbového
prútia. Pekné slneþné poþasie poþas výstavných dní akoby
chcelo vhodne doplniĢ krásnu výstavu pre potešenie
návštevníkov pri nedeĐnej prechádzke parkom Nám. sv. Rozálie. Zámer zachovania takejto formy vítania jari
a tradícií nášho regiónu do budúcnosti si zaslúži naše uznanie a podporu svojou úþasĢou.
Ing. F. Hässler, HSI

Výstavka Únie žien Slovenska v Informaþnom centre
Aktivity ivanskej organizácie Únie žien Slovenska vedia
prekvapiĢ! Snaha po peknom, farebne zladenom
a vhodnom doplnku obleþenia žien, ktoré je navyše ešte
nieþím osobité a svojské, je prirodzenou túžbou každej
ženy – mladej þi dámy v rokoch, peknej þi inak zaujímavej.
Priznajme si, že to je napokon ich „munícia“, ktorou
dokážu zdolaĢ aj pancier nevšímavosti nie jedného chlapa.
Od nápadu p. Justíny Slivonovej k realizácií výstavky
s ukážkou módnych doplnkov – kabeliek, šatiek, punþoch,
bižutérie, topánok a mnohých iných drobných doplnkov
dámskeho obleþenia z minulého storoþia nebolo ćaleko.
V sobotu 17.4.2010 naaranžovali výstavku svojich
„pokladov“ a popoludní už vítali prvých návštevníkov,
rovnako i v nedeĐu. Tými pokladmi boli módne doplnky
dávno odložené v šatníkoch a skriniach, þasto len pre milú spomienku na slávnostné chvíle pri ktorej ich mali na
sebe (pri svadbe, návšteve divadla þi pobyte na dovolenke v zahraniþí), alebo na pamiatku po svojich rodiþoch.
OpäĢ sme si mohli pozrieĢ ako si v minulosti „pani móda“ podriaćovala vkus žien, ako po ére doplnkov
z jemnej kože a vlny nastúpila „moderná doba“ s výrobkami z umelých hmôt a silonových vlákien, vćaka ktorej
sa priemyselnou výrobou a zmnožením produktov dostalo takmer na všetky ženy. Táto výstavka bola ćalšou
skvelou prezentáciou minulosti (hoci ešte nie tej historickej) v priestoroch IC. Za jej usporiadanie treba
poćakovaĢ ženám z ÚŽS a pracovníþkam IC. Ohlas a zápisy v knihe návštev povzbudzujú k tomu, aby sa
obdobné výstavky usporiadali aj v budúcnosti. Napadlo ma, þo tak usporiadaĢ napr. výstavku hraþiek, alebo
vianoþných ozdôb z minulého storoþia? Myslím si, že by sa ich našlo ešte dosĢ.
Fero Hässler, HSI
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Aký bol záver
tohoroþného fašiangu ?

Ivanka pri Dunaji vo fotografii

Nuž aký bol þas fašiangu? Jedným slovom veselý taký aký má byĢ! Zima bola dlhá a po rôznych plesoch
urobila bodku tradiþne dobrá Đudová zábava ivanská
„Babská“. V Matiþnom dome pri výbornej dychovej
hudbe a speve, aj so svižnejšími rytmami v podaní „11
z Ivanky“, s maskami (po ivansky „s larvami“)
niekoĐkých maškár, s tombolou i tradiþnou originálnou
1. cenou, sotyšom, pochovávaním basy a hlavne
s veselosĢou zábavy chtivých taneþníkov všetkých
vekových kategórií z Ivanky i blízkeho okolia
(fotografie na tabuli IC to dokazujú). PohĐad z galérie
na v rytme sa pohybujúce taneþné páry bol pre oko
pozorovateĐa strhujúci. Ešte i zo spravodajstva televízie
prišli i s kamerou, aby všetkým na Slovensku ukázali
našu formu zábavy na konci fašiangu.
Fašiangy mali pre skupinku ivanþanov okrem
tradiþnej Babskej ešte jeden záver. Na deĖ 19.2.2010
usporiadalo Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
s podporou BSK v bratislavskom PKO „Ples seniorov“
celého regiónu. Stretli sa tu všetci zábavy chtivý
dôchodcovia od Stupavy až po Jur, Pezinok a Modru,
od nás z Ivanky, Bernolákova, Blatného a ćalších
dediniek. Doprava na ples bola organizátormi
zariadená autobusmi (hlavná naša vćaka smeruje k p.
Mladenovovej z MOS Modra) a spoloþenská sála PKO
bola i s hudbou a programom pripravená zabaviĢ do
500 úþastníkov. Program veþera otvorili spoloþenským
tancom taneþníci zo štúdia Sun Dance Academy
Bratislava a na Đudovú nôtu hrala a zaspievala ďudová
hudba bratov Kuštárovcov. V prestávkach tanca
vystúpili s programom taneþnice-seniorky z Lúþnice
a pre našu generáciu známe a nezabudnuteĐné piesne
zaspievala stále dobrá Janka Kocianová, vystúpil aj
spevokol žien z Bernolákova a so žartovnou nadsázkou
i naša pani Justína Slivonová ako „Miss finanþnej
krízy“.
Ponúknutá
veþera
i kvalitné
víno
z Chorvátskeho Grobu od sponzora p. I. ýernaya
nemalo chybu, a tak nálada k 24. hod. kulminovala.
Bohatá tombola s darmi od sponzorov celého regiónu
bola bohatá i mnohými prekvapeniami, þo potešilo
výhercov. Rovnako i doprava domov (okolo 1. hod.)
nemala chybu, a tak všetci, ktorí tam neboli, môžu
ĐutovaĢ, lebo celý veþer bol skvelý! Je skoro isté, že
developeri z J&T presadia svoje zámery a budovy PKO
do budúceho roka zbúrajú napriek protestom, a tak náš
ples bol vlastne „tancom na rozlúþku“! Škoda, lebo
s priestormi PKO sa mnohým z nás spájajú pekné
spomienky na mladosĢ a chvíle dobrej zábavy pod jeho
strechou. Ćakujeme organizátorom, ktorí nás
neopomenuli pozvaĢ a na budúci rok (ak sa nájde
vhodné miesto) nás bude z Ivanky urþite viac.
Fero Hässler
P.S.: Zábery z Plesu seniorov v PKO ste mali
možnosĢ opakovane vidieĢ na STV, keć chceli
obrazom doplniĢ komentáre o „spokojnom“ živote
dôchodcov, o potrebných dôchodkových reformách
a pod.

Ukážka rezu ovocných drevín

Rybári na brigáde

Ivanská vysoká voda

Zber veĐkoobjemového odpadu
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Vyþistili sme Malý Dunaj

Vyberáme z tlaþe
„Obecné noviny “

Obyvatelia troch susediacich obcí – Malinova, Zálesia
a Ivanky pri Dunaji - sa v sobotu 10. apríla pustili do
þistenia Malého Dunaja. Aktivitu pred DĖom Zeme
pripravili obecné zastupiteĐstvá, ale prihlásili sa k nej
aj spoloþenské organizácie a obþianske združenia,
poĐovníci, hasiþi, športovci, trampi, vodáci a všetci, þo
majú radi prírodu a lužné lesy pri rieke. Spontánne sa
pridali aj deti - dojímavé bolo vidieĢ chlapcov, ako ešte
nedospelými rúþkami vyĢahujú spomedzi fialiek
hrdzavé plechovky od piva, plastové fĐaše, tégliky od
þervíkov, þo tam pohádzali dospelí rybári, ich vzory!
Na þistení sa zišlo viac ako sto dobrovoĐníkov. Tri
veĐkoplošné kontajnery v Malinove boli naplnené
vrchovato, ale nestaþili. ýo všetko dokážu Đudia
vyviezĢ k rieke! Desiatky vriec pozbieraných
plechoviek, plastových a sklenených fliaš, bandasiek
od olejov a pohonných hmôt, zvyšky nábytku,
vyhodené koberce, staré pneumatiky... Asi 12
hrdzavých skeletov z chladniþiek vylovili vodáci, ktorí
sa plavili po rieke až z Vlþieho hrdla a sĢahovali odpad
na dohodnuté miesta. Ćalší kontajner sa naplnil

odpadom pri železnom moste do Bernolákova, kde sa
zachytáva pred nádržou malej vodnej elektrárne, veĐké
množstvá posĢahovaného odpadu þakali na odvoz na
dohodnutých miestach... Bolo toho šokujúco veĐa.
Priváža odpad voda až z mesta? Áno, aj, ale najviac
pozbieraných vecí pochádza z obcí pri rieke. Nezvykli
sme si ešte, že Malý Dunaj na Žitnom ostrove už nie je
stoka, že tu žijú ryby, vtáky i zvieratá. Že je to miesto
aj na odpoþinok a potešenie Đudí. Ale práve Đudia ho
najviac devastujú. Preþo tak nerobia v susedných
štátoch – v Rakúsku, ýesku þi Maćarsku?
Zvláštne a sviatoþné bolo, že sa spojili tri obce a
þistili rieku v jeden deĖ. Na hrádzi v Malinove sa so
všetkými dobrovoĐníkmi stretli dve starostky –
malinovská a ivanská, a starosta zo Zálesia. Nikto
nikomu nećakoval, všetci sme cítili, že sa urobila
veĐká, užitoþná práca. Malinovo pripravilo skvelý
guláš pre všetkých, susedia zabezpeþili nápoje. A
všetkým bolo jasné, že rieka Đudí spája, že by sme sa
dokázali pustiĢ spoloþne aj do vybudovania
turistických a cyklistických chodníkov popri rieke.
Rekreaþné zóny budú s pribúdajúcimi obyvateĐmi
stále potrebnejšie a vyhĐadávanejšie. A my máme
jednu takú – pôvabnú a zelenú – priamo za chrbtom.
A. ŠIMONOVIýOVÁ, poslankyĖa OcZ Malinovo

Poćakovanie
VeĐmi pekne ćakujem predavaþkám
v potravinách FIPE a obecnému úradu za
odovzdanie platobnej karty, ktorú som
zabudla v pokladni potravín.

POZOR ZMENA!!!
Od 7.3.2010 Železnice slovenskej
republiky robili prvú zmenu v
cestovných poriadkoch.
Ivanþania, ktorí využívajú na cestu
do Bratislavy vlak pravdepodobne
zaregistrovali jednu zmenu.
Senec

Ivanka

BA NM

do 7.3.

11,39

12,01

12,18

od 7.3

11,29

11,44

12,01

Zberný dvor
na drevný odpad
PoĐovnícka þ. 19
(bývalý areál farmy moriek)
Pondelok - Piatok 700 - 1600
Sobota - podĐa tel. nahlásenia
0905 930 555 (p. Polþiþ)

RENOBA

Eva Manczalová

Pekná 44, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Rudolf Baán, mobil: 0907 198 138
RENOVÁCIA PLASTOVOU
FÓLIOU
dverí od 67 do 152 €
zárubní od 55 do 65 €
 vstavaných skríĖ od 33,50 €
 kuchynských liniek od 120 €



MožnosĢ výberu fólie, skla a spísanie
objednávky na Vami urþenom mieste

www.renoba.sk

Ivanské
novinky:
zodpovedný
redaktor
Vladimír
Letenay;
spolupracovníci: Peter Bartok, František Hässler, Mária Jaslovská; Foto:
Ivan Schreiner, Peter Bartok.
Reg. þíslo: OÚ SC–10/99; Náklad: 2100 ks; Nepredajné! Príspevky
doruþte osobne na obecný úrad s oznaþením Redakcia IN, alebo zašlite
poštou na Obecný úrad, redakcia IN.
Uzávierka príspevkov do ćalšieho þísla IN je 20. 6. 2010.
Redakcia má právo skracovaĢ príspevky podĐa potreby, vybraĢ z nich to
najdôležitejšie tak, aby sa nezmenil ich význam. Nepodpísané príspevky
nebudeme uverejĖovaĢ. Nevyžiadané rukopisy a iné podklady nevraciame.
Názory þitateĐov prezentované v uverejnených listoch sa nemusia
zhodovaĢ s názormi redakcie.
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Spoloþenská rubrika

Z Blahoželáme jubilantom

20. február - 21. apríl 2010

Z Narodili sa:

Štefan Gregoroviþ (Moyzesova), Martin Molnár (Pluhová), Tomáš
Bomba (Grasalkoviþova), Oliver BošĖák (KmeĢova), Veronika
RepáĖová (Nádražná), Laura Jalþová (Bernolákovská), Adam
Fajbus (Komenského), Michaela Praženicová (Agátová), Ján
Ungvarský (Pekná), Matúš Bábin (Komenského), Lucia Frantová
(Matiþná), Laura BošĖáková (Dobšinského), Michal Nagy
(Kalinþiakova), Jerguš Adamát (Družstevná).

Z Sobáše:
Michal Hadvig a Bc. Zuzana Róková, Michal StruharĖanský
a Ing. Lucia Balogová (cirk.), Ján Hajas a Bc. Monika Jasenovcová
(cirk.), Ing. Ondrej Balgavý a Tatiana Feketová (cirk.), Bc. ďuboš
Hrušovský a Ing. Lucia Zemanová (cirk.)
mimo Ivanky: Jaroslav Hroš a Zuzana Kakašová

< Zomreli:

Bohdana Danillová, Družstevná (1920), Jozefína HorĖáková,
Pekná (1921), Jozef Nádaždy, Dlhá (1923), Gabriela Beloviþová,
Nádražná (1926), Ján Mardiak, Bernolákovská (1929), Viktória
Augustoviþová, Vinohradská (1931), Ján Oláh, Školská (1932),
Miroslav Novák, Pekná (1933), Alexander Chamuti, Komenského
(1936), Marta Džongová, Dunajská (1941), Ján Beško, Nová
(1944).

Spomíname.....
DĖa 14. apríla 2010 uplynulo 5 rokov, þo od
nás navždy odišiel na veþný odpoþinok
milovaný manžel, otec, svokor, dedko
ďudovít Múþka.
Priatelia a známi, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomínajú manželka, syn s rodinou

DĖa 2. júna 2010 to budú tri roky þo osud
kruto a bolestivo ranil naše srdcia a navždy
nám vzal nášho milovaného otca a manžela
Eduarda Šandora.
Vy všetci, ktorí tiež nosíte v srdciach
smútok nad touto stratou, venujte prosím milú
spomienku jeho veþnej pamiatke.
Smútiaca manželka, deti a ostatná rodina

70 rokov: Zuzana Bohušová (Pekná),
Ladislav Sandtner (Štefánikova), Božena
Haberová (KmeĢova), Jaroslava Petríková
(Hviezdoslavova),
Emília
Hajzoková
(Dunajská), Július Matta (Ružová),
Alexander Czinege (Nám. sv. Rozálie),
Michal
Palík
(Pluhová),
ďudmila
Hofmannová (Hviezdoslavova), Katarína
Csákyová (Záleská), Rudolf Brúder
(Štúrova), JiĜí Jiránek (Družstevná)
75: Anna Seþanská (Potocká), Mária
Pondušová
(Bernolákovská),
Júlia
Farkašová (Zelená), OĐga Nováková
(Hlboká), Vlasta Voltemarová (Hlboká)
80: Mária Krištofiþová (Dlhá), Koloman
Ratkovský
(Komenského),
Andrej
Marþišin (Cintorínska), ďudmila Kochová
(Dlhá)
81: Hermína Škulavíková (Sládkoviþova),
Ján Jurica (Bernolákovská), Božena Tichá
(Štúrova), Jozef Vallo (Bernolákovská)
82: Jozef Rado (Hviezdoslavova), Helena
Feketová (Sládkoviþova)
83: Anna
Boušková
(Štefánikova),
Jaroslav Snehota (Ružová), Tatjana
Pecháþková
(Nádražná),
Mária
Gabloviþová (Sládkoviþova)
84: Anna Fusková (Štefánikova), Milan
Matúšek (Cintorínska), Jozef Kostolanský
(Hviezdoslavova), Justína Letenayová
(PoĐovnícka), Jolana Kmetíková (Záleská),
Ružena Vitálošová (Štefánikova)
85: Jozef Labuda (KmeĢova), Ervín
Morávek (Moyzesova), Žofia Múþková
(Škultétyho)

86: Paulína Štercelová (Hurbanova),
Paulína Miþeková (Nádražná), Vincent
Petrík
(Nám. PH),
Jozef
Tajcnar
(Nám. PH), Mária Morongová (Pekná)
87: Albína Lajzová (Dlhá)
88: ďudovít Schwott (Ružová), Božena
Milovali život, mali radi rodinu a priateĐov, ale zákerná choroba Kubišová (Nádražná)
im nedovolila zostaĢ s nami.
89: Ružena Vitálošová (Štefánikova)
DĖa 5.5.2010 uplynul rok,
90: Matilda Kavúleková (Palárikova)
þo navždy dotĎklo choré
a šĐachetné
srdce
našej
92: Jozef Urmaniþ (Štúrova)
milovanej
mamy,
babky
a prababky Margity Slezákovej
Blahoželáme
a 3.8.2010 uplynie 26 rokov od
V živote sú vzácne chvíle, ktorým treba
smrti
nášho
dobrého
úctu vzdaĢ. Preto ticho prichádzame,
a milovaného otca, dedka ďudovíta Slezáka.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im prosím tichú zdravie, šĢastie a lásku Vám všetkým
jubilantom zaželaĢ.
spomienku.
S úctou a láskou spomínajú syn Ivan a dcéry Mária a ďudmila
s rodinami.
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VEďKOPREDAJĕA CHOVATEďSKÝCH POTRIEB
/fax 02/45 943 144
Námestie padlých hrdinov 4,
Ivanka pri Dunaji
Šafárikova 85, Senec
Maloobchodná a veĐkoobchodná þinnosĢ
z Široký sortiment kynologických potrieb
z Pestrá paleta krmív a predaj živých zvierat
z PrijateĐné ceny
ÖOsobný prístup k zákazníkovi a maximálna starostlivosĢ o zákazníka
ÖOdborné poradenstvo pri kúpe tovarov
ÖŠiroký sortiment tovaru
ÖŠpecializácia na krmivá pre psov a maþky, najširší výber
ÖDostupnosĢ informácií o ponúkanom tovare

ÚTVAR KYNOLÓGIE - UK-2
0905 648 586

x
x
x
x
x

Výcvik psov podĐa skúšobného poriadku
Výcvik spoloþenského psa a domáca kynológia
Výcvik psov na osobnú ochranu a stráženie objektov
Výcvik psov podĐa predstáv zákazníka
Príprava psov na bonitácie a výstavy

PORADENSTVO - celodenné víkendové kurzy (aj bez psa) zamerané na:
Ö výber správneho psa
Ö spolužitie so psom
Ö poruchy psieho správania
Ö kĚmenie: preþo a þím kĚmiĢ
Ö zvýšenie znalostí zaþínajúcich chovateĐov o chov psov
30 ROýNÁ PRAX - Živnostenské oprávnenie na výcvik psov od roku 1992
Ako prvý na Slovensku!
Tradícia zaväzuje

www.sponzia.sk
e-mail: butyka@stonline.sk
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