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Vážení þitatelia,
schvaĐujú. Posledné roky uverejĖujeme aj
najpodstatnejšie
þasti
zo
zápisnice,
ktoré
podrobnejšie priblížia priebeh zasadnutia OZ.
Nemajú však za cieĐ povedaĢ od slova do slova
všetko to, þo bolo obsahom diskusného príspevku
obþana, þi interpelácie poslanca.
Posledné rokovanie OZ v minulom roku (14.12.)
sa uskutoþnilo až po uzávierke IN, preto dôležitým
výstupom z neho sa venujeme až teraz. Okrem
uznesenia a skrátenej zápisnice uverejĖujeme aj
rozpoþet obce na roky 2010 až 2012.
Pre tento rok sa v rozpoþte poþíta s nižšími
príjmami od štátu o 10%. Na druhej strane poslanci v
decembri schválili VZN o dani z nehnuteĐnosti, ktoré
pre rok 2010 zabezpeþí viac peĖazí do obecnej
pokladne od fyzických i právnických osôb. Pre
porovnanie aké je to zvýšenie pre obþanov sme
pripravili tabuĐku, v ktorej uvádzame daĖ zaplatenú
12-timi zástupcami ivanskej samosprávy v minulom
roku a oþakávanú v roku 2010.
Uverejnený rozpoþet prehĐadne uvádza jednotlivé
oblasti života obce kam peniaze smerujú.
Sledovanými a veĐmi oþakávanými bývajú informácie
o investiþných aktivitách obce.
Poþasie už umožĖuje pokraþovaĢ v nedokonþenej
akcii z minulého roka (kanalizácia Cintorínska). Platí
však to, þo v predošlých rokoch, že úpravy povrchu
vozovky tam kde sa robila kanalizácia naposledy
(Veterná, Farnianska, Cintorínska) ešte niekoĐko
mesiacov z technologického hĐadiska poþkajú. Na
opravu miestnych komunikácii je vyþlenených cca 35
tis. €. Ivanská samospráva plánuje v tomto roku
ukonþiĢ aj cyklochodník Bernolákovo-Ivanka.
V rozpoþte obce sa poþíta ćalej s opravou strechy na
zdravotnom stredisku, kde sa už uskutoþnil aj výber
dodávateĐa. Podobný problém trápi strechu aj
obecnej knižnice, tu zatiaĐ ešte výber dodávateĐa
nebol. Schválený rozpoþet pre rok 2010 už nepoþíta
s inými investiþnými akciami, okrem nadstavby
budovy základnej školy. V tejto súvislosti sú
zaujímavé þísla zo štatistiky o plnení povinnej
školskej dochádzky deĢmi z Ivanky v iných obciach,
a naopak deĢmi z iných obcí v Ivanke. Do ivanskej ZŠ
chodí z iných obcí spolu 164 detí (z toho zo Zálesia
87) a z Ivanky do iných ZŠ mimo obce chodí 53 detí.
VráĢme sa však späĢ k úvodu tohto þlánku. Ak
þisto matematicky vydelíme spomenutých dvadsaĢ
rokov obecnej samosprávy štvorroþným volebným
obdobím, jednoducho zistíme, že konþí piate volebné
obdobie obecných samospráv na Slovensku.
Koncom tohto roka budú teda komunálne voĐby.
Súþasní poslanci pred voĐbami urþia poþet poslancov
OZ na celé volebné obdobie podĐa poþtu obyvateĐov
obce. Aj keć tento údaj neustále rastie (k 31.12.2009
to bolo 5 796), súþasný poþet poslancov 12 sa môže
meniĢ len v rámci intervalu od 11 do 13, pre obce
s poþtom obyvateĐov od 5 001 do 10 000. Pred
komunálnymi voĐbami ivanské volebné miestnosti
ožijú už skôr, v sobotu 12. júna 2010, kedy budú
voĐby parlamentné.
Vladimír Letenay

v úvode si pomôžem textom, ktorý som nedávno
þítal. Autor píše o samospráve na Slovensku v roku
2010. „V roku 2010 to bude presne dvadsaĢ rokov
odvtedy, ako prvý slobodne zvolený slovenský
parlament obnovil na Slovensku územnú samosprávu.
Slovenská národná rada zvolená v júni 1990 schválila
zákon o obecnom zriadení, a následne sa konali prvé
voĐby starostov, respektíve primátorov a poslancov
zastupiteĐstiev. A od 1. januára 1991 obecné
samosprávy existujú, fungujú a pracujú. Tam, kde si
obþania spomedzi seba vybrali a zvolili dobrých
zástupcov, dnes vidno ako mestá a obce ožili
a rozvíjajú sa. Tam, kde to nefunguje, to urþite nie je
vina zákonov, ale tým, že zlyhali Đudia. Z hĐadiska
formálno-právneho je táto oblasĢ na požadovanej
úrovni. V tomto sa môžeme smelo porovnávaĢ aj
s vyspelými európskymi þi svetovými štátmi“.
K uvedenému možno už len dodaĢ, že každá
obec þi mesto na Slovensku za tých dvadsaĢ rokov
hĐadala a nachádzala, prešla svoju vlastnú cestu ako
si þo najlepšie poradiĢ so správou vecí verejných.
V komunálnych
voĐbách
zvolení
zástupcovia
samosprávy
(starosta/primátor
a poslanci)
predstavujú v porovnaní s poþtom obyvateĐov mesta,
obce skutoþne úzky okruh Đudí, ktorí majú v rukách
rozhodovanie. Je preto legitímne zabezpeþiĢ pre
obþanov - voliþov základnú informovanosĢ o tom, þo
sa v obci deje, na þo sa míĖajú peniaze, aké plány
má samospráva do budúcna. V podmienkach našej
obce sa o to snažia, s väþším þi menším úspechom,
od augusta 1991 Ivanské novinky, a neskôr aj
internetová stránka obce.
V súvislosti s príspevkami v návštevnej knihe na
webovej stránke obce, ktoré sa týkajú vþasného
informovania o termínoch a programe rokovania
obecného zastupiteĐstva prinášame predpokladané
termíny konania zasadnutí obecného zastupiteĐstva
v roku 2010 aj s predbežným programom.
Je trochu paradoxom, že nedávno poslanci
národnej rady schválili novelu zákona o obecnom
zriadení, kde okrem iného by sa rokovania
zastupiteĐstiev mali konaĢ podĐa potreby, najmenej
však raz za tri mesiace (dosiaĐ raz za dva mesiace).
Novela menila aj ćalšie ustanovenia, kećže ju však
prezident
nepodpísal
a vrátil
na
opätovné
prerokovanie, zmenám ktoré mala priniesĢ sa nateraz
venovaĢ nebudeme. PokiaĐ ide o samotné rokovania
ivanského obecného zastupiteĐstva, dlhoroþná
skúsenosĢ
s úþasĢou
obyvateĐov
obce
na
rokovaniach ukazuje, že obþan prichádza vtedy, ak
sa ho niektorá prejednávaná problematika bytostne
dotýka, prípadne ak má urþitý problém, a je
presvedþený, že obec tento problém rieši zdĎhavo,
prípadne vôbec nerieši. Iná vec je samozrejme úþasĢ
niektorých pravidelných pozorovateĐov, diskutérov,
ktorí si päĢhodinové rokovania, þasto konþiace aj
tesne pred polnocou jednoducho nenechajú ujsĢ. Pre
tých ostatných, ktorí na rokovaní nie sú, ale chceli by
sa dozvedieĢ nieþo viac prinášame na stránkach IN
uznesenia, ktoré vždy na konci zasadnutia poslanci
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DĖa 14. 12. 2009 sa konalo
posledné zasadnutie OZ
v minulom roku.
otvorenie
Zasadnutie otvorila a viedla starostka
obce Magdaléna Holcingerová. Z 12
poslancov bolo prítomných 8. NeúþasĢ
ospravedlnili p. Kliská a p. Subally pre
chorobu.
P. Múþka
a p. Schreiner
oznámili neskorší príchod.
zámena pozemkov
KonateĐ spoloþnosti UNITEAM a.s.,
Ing.
Juraj
Hässler,
oboznámil
prítomných so žiadosĢou o zámenu
pozemkov. Dôvodom je prestavba
a nadstavba bytového domu na rohu
Komenského ulice a ulice SNP.
SpoloþnosĢ Uniteam chce komplexne
dotvoriĢ okolie budovy. Za tým úþelom
vybuduje cestu, dve parkoviská
s kapacitou minimálne 20 osobných
motorových vozidiel, garáže pre 11
vozidiel. Na okraji radu garáží bude
zriadený objekt pre predaj tlaþe. Na
garážach bude zriadený priestor pre
stolný tenis. Okraj priestoru striech
garáží, ktorý bude slúžiĢ ako plocha pre
stolný
tenis,
bude
ohraniþený
bezpeþnostným sklom. V prízemí
prestavovanej budovy bude cukráreĖ,
z ktorej bude prístup na detské ihrisko.
Ihrisko bude vybavené laviþkami,
zeleĖou, vrátane trávnika, pieskoviskom
a preliezkami. Detské ihrisko, sklenená
ohrada na garážach a murovaný
prístrešok pre kontajnery na domový
komunálny odpad, ktorý Uniteam
vybuduje na obecnom pozemku, budú
v správe a údržbe spoloþnosti Uniteam.
Diskusia k problematike:
- P. Blubla žiadal, aby zámena
pozemkov bola súþasĢou zmluvy
o výstavbe vyššie spomínaných
stavieb a zariadení.
- p. Podivinský: je sklo na garážach
bezpeþné a dostatoþne vysoké na hru
stolného tenisu? Ing. Hässler: sklo
bude bezpeþnostné, 2,5 cm hrubé
a 2,23 m vysoké.
- p. Antalicová: aká bude plocha
detského ihriska a kedy bude
otvorené? Ing. Hässler: otvorené bude
od rána do 2200, plocha ihriska bude
cca 220 až 240 m2.
- p. Blubla žiadal uviesĢ þo obci
Uniteam ponúka. P. Hässler:
odkopanie
okraja
parkoviska,
vybetónovanie okraja, stojisko na
smetné nádoby, odreže sa þasĢ

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEďSTVA
OZ berie na vedomie:
x Kontrolu plnenia uznesenia OZ obce Ivanka pri Dunaji þ. 7/2009.
x Odpovede na interpelácie poslancov a otázky a pripomienky obþanov
prednesené na OZ dĖa 23.11.2009.
x Informáciu o þinnosti KPK od OZ konaného 23. 11. 2009
x Odvolanie p. Jozefa Bouška z funkcie aktivistu komisie pre ochranu verejného
poriadku, obchod, služby, podnikanie, cestovný ruch a životné prostredie.
x Informáciu o stave prebiehajúcich súdnych sporov k 9. 12. 2009.
x Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpoþtu obce 2010 až 2012.
OZ schvaĐuje:
x Rozpoþet obce Ivanka pri Dunaji na roky 2010 a 2012.
x Rozpoþtovú úpravu þ. 2/2009.
x VZN þ. 3/2009 o urþení názvov ulíc v lokalite B8.
x VZN þ. 4/2009 o zmene a doplnení VZN þ. 7/2004 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ivanka pri Dunaji.
x VZN þ. 5/2009 o výške príspevku na þiastoþnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach v zriaćovateĐskej pôsobnosti obce Ivanka pri Dunaji.
x VZN þ. 6/2009 o dani z nehnuteĐností.
x VZN þ. 7/2009 o urþení výšky dotácie na prevádzku a mzdy, na žiaka ZUŠ,
poslucháþa jazykovej školy a dieĢa MŠ a školských zariadení na území obce.
x Plán kontrolnej þinnosti na I. polrok 2010.
x Predaj pozemku vo vlastníctve obce, parc.þ. 285/11 o výmere 34 m2, orná pôda,
kat. územie Farná, zapísaný na LV 2198, za cenu 23,24 €/m2, vlastníkom
susedného pozemku p. Milanovi Tomášekovi s manželkou.
x Predaj þasti pozemku vo vlastníctve obce, parc. þ. 232/1 o výmere cca 50 až 60
m2 (výmera bude upresnená v súlade s GP), zastavené plochy a nádvoria, kat.
územie Ivanka pri Dunaji, zapísaný na LV 2198, za cenu 23,24 €/m2, vlastníþke
susedného pozemku p. Zuzane Clarke, rod. Miklóšovej.
x Dodatok þ. 2 k rokovaciemu poriadku OZ, s úþinnosĢou od 1. 1. 2010.
x Odmenu hl. kontrolórke 30% mesaþného platu na obdobie od 1.1. do
30. 6. 2010.
x Objem finanþných prostriedkov v þiastke 6 640 € na mimoriadnu odmenu
poslancom a þlenom stálych komisií OZ.
x Zmenu výšky združených prostriedkov na budovanie splaškovej kanalizácie
z pôvodných 15 000 Sk na 500 € za nehnuteĐnosĢ.
x Odmenu starostke obce za rok 2009 vo výške dvojnásobku mesaþného platu.
x Zámer na vzájomné usporiadanie a zámenu pozemkov spoloþnosti Uniteam,
a.s. a obce v lokalite pri nákupnom stredisku a vybudovanie prezentovaných
stavieb spoloþnosĢou Uniteam.
OZ volí:
x p. Jozefa Gažíka do funkcie aktivistu komisie pre ochranu verejného poriadku,
pre obchod, služby, podnikanie, cestovný ruch a životné prostredie OZ.
OZ ukladá:
x ZosúladiĢ zmenu rozpoþtu podĐa rozpoþtovej úpravy þ. 2/2009 s Programovým
rozpoþtom obce a s úþtovnou evidenciou.
x VydaĢ a zverejniĢ VZN þ. 3/2009, 4/2009, 5/2009, 6/2009, 7/2009.
x ZabezpeþiĢ vypracovanie geometrického plánu a kúpnej zmluvy na realizáciu
predaja pozemkov odþlenených z parc. þ. 232/1, kat. územie Ivanka pri Dunaji.
x ZabezpeþiĢ vypracovanie kúp. zmluvy na predaj pozemku parc. þ. 285/11 v k. ú
Farná.
x ZabezpeþiĢ personálnu zmenu v obsadení Komisie pre ochranu verejnéh
poriadku, pre obchod, služby, podnikanie, cestovný ruch a životné prostredie OZ.
x VydaĢ a zverejniĢ Dodatok þ. 2 a Úplné znenie Rokovacieho poriadku OZ.
x ZabezpeþiĢ vypracovanie zmluvy medzi obcou a firmou Uniteam, a.s., ktorej
obsahom bude: zámena pozemkov spoloþnosti Uniteam, a.s. a obce v lokalite pri
nákupnom stredisku v zmysle schváleného zámeru, vybudovanie komunikácií,
chodníkov, parkovacích miest, prístrešku pre smetné nádoby a vybudovanie
verejného detského ihriska v rozsahu dokumentovanom obecnému zastupiteĐstvu,
údržba a spravovanie detského ihriska nájomníkom priĐahlej prevádzky cukrárne.
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komunikácie pred bytovkou, cesta bude z asfaltu
nie je možné používaĢ. Vhodnejšie je použiĢ „gamatky“,
s betónovým podkladom a bude konþiĢ pri oplotení za
alebo iný, odborníkmi odporúþaný spôsob kúrenia.
nákupným strediskom.
- p. Blubla upozornil na možnosĢ prepadu podlahy do
- p. Antalicová komu patria pozemky, na ktorých sa plánuje
pivniþných priestorov,
výstavba stojísk pre smetné nádoby. P. Hässler a p. - p. Podivinský – budovu OB zabezpeþiĢ alebo prestavaĢ,
starostka: obci.
aby sa zamedzilo nehodám,
Hlasovanie. (Za jednomyseĐne).
- p. Antalicová – koĐko bude stáĢ nadstavba ZŠ.
Rozpoþtovaných 3,5 mil. Sk nebude staþiĢ. Odpovedali p.
interpelácie poslancov
starostka a p. Esterle. Obec využije finanþné rezervy
- p. Blubla – VO na Vajnorskej ulici uviesĢ do
a poþíta s použitím úveru.
bezporuchovej prevádzky. Tri svietidlá v zákrute
p. Blubla – úver by mal byĢ posledným riešením.
parametrami ani cenou nezodpovedajú projektovaným.
p.
Schreiner – v komentári je uvedený nesprávny údaj – pri
- p. Blubla - k odsúhlasenému projektu p. J. Hässlera do
základnej
škole sa neevidujú náklady na web stránku, ale
zápisnice uviesĢ všetko þo sĐuboval vybudovaĢ.
na
internetové
služby.
V uznesení zo zasadnutia má byĢ uvedené, že sa s ním
Hlasovanie
(za
9
poslancov, zdržal sa 1 poslanec)
uzatvorí zmluva obsahujúca jeho záväzok vybudovaĢ

-

-

-

-

asfaltovú komunikáciu s betónovým podkladom, chodník,
parkoviská, detské ihrisko, domþek novinovej služby
a murovaný prístrešok na smetné nádoby.
p. Antalicová – pred podpisom daĢ zmluvu s p. Hässlerom
preštudovaĢ poslancom.
p. Letenay – vypracovaĢ pravidlá užívania tréningového
ihriska TJ a tieto zverejniĢ.
p. Podivinský – zasielaĢ poslancom zápisnice z OZ a KPK
naþas.
p. Blubla - uviesĢ v uznesení povinnosĢ poskytnúĢ
Stavebnej komisii na prerokovanie údaje o všetkých
stavbách obcou realizovaných alebo povoĐovaných.
p. Podivinský - vykonaĢ revíziu hydrantov na Trenþianskej
ulici. Dva sú nefunkþné a prekážajú doprave. P. starostka
a prednosta informovali o vykonávaných revíziách
hydrantov.
p. Múþka - z dôvodu bezpeþnosti cestnej premávky
navrhol p. Slámu donútiĢ urýchlene vykonaĢ opatrenia na
zamedzenie pretekania vody z plôch firmy Plynotherm cez
cestu do jazierka.
p. Antalicová – zrušiĢ zákaz
odboþovania
z Bernolákovskej ulice ku kostolu. P. Ladislav Letenay
v odpovedi informoval o riešení problematiky v spolupráci
s dopravným inšpektorátom. P. starostka - dôvod
predlžovania procesu – vlastníkom cesty je BSK.
p. Letenayová - kto je vlastníkom pozemkov od
Bernolákovskej ulice k cintorínu. P. starostka: pozemky
nie sú vysporiadané.
p. Antalicová – stav realizácie cyklochodníka do
Bernolákova. P. starostka: v zimnom období výstavba
zastavená. V jarnom období bude pokraþovaĢ v Ivanke po
Nádražnú ulicu.

VZN þ. 3/2009 o urþení názvov ulíc v obci
Informáciu o urþení názvov ulíc v lokalite B8 (Na vĚšku, Pod
záhradami, Orechová, Pri Vrbine, Šustová) podĐa návrhu
KPK predniesla starostka obce. Hlasovanie (za
9
poslancov, zdržal sa 1 poslanec)

VZN þ. 7/2009 o urþení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháþa
jazykovej školy a dieĢaĢa materskej školy a školských
zariadení na území obce Ivanka pri Dunaji
Informáciu k návrhu predniesla Ing. Esterle.
Diskusia:
- p. Múþka navrhol zvážiĢ možnosĢ použiĢ ustanovenia
podĐa prílohy þ. 2 na spôsob financovania I-Klubu.
- p. Gavaldová: I-Klub má charakter nízkoprahového centra
a môže žiadaĢ príspevok. Obec je povinná prispievaĢ na
nízkoprahové centrá.
- p. starostka: predstavitelia obce budú hĐadaĢ vhodné
riešenie financovania I-Klubu. Vyzvala p. Gavaldovú
doruþiĢ informácie o nízkoprahových centrách.
- p. Schreiner navrhol urþiĢ osobu, ktorá spracuje analýzu
realizovateĐnosti, a o tejto analýze sa bude diskutovaĢ.
Navrhol analýzu vypracovaĢ p. Slávikovou, p. Studnickou
a p. Gavaldovou do 31. 1. 2010, a to vrátane modelu
financovania.
- p. Podivinský upozornil na rok trvajúce zastavenie úhrady
príspevkov I-Klubu.
- Kontrolórka: príspevky môžu byĢ uhrádzané iba na
základe zmluvy
- p. starostka: zmluva bola zaslaná všetkým poslancom na
pripomienkovanie.
Hlasovanie (za jednomyseĐne)
predaj obecného majetku:
Informáciu o žiadosti manželov Tomášekových - predaj
obecného pozemku par. þ. 285/11, k. ú. Farná s výmerou 34
m2 predniesla starostka obce.
Hlasovanie predaj predmetného pozemku za cenu 23,24
€/m2. (za jednomyseĐne)
Informáciu o žiadosti p. Zuzany Clarke – predaj þasti
obecného pozemku 232/1, k. ú. Ivanka s výmerou cca 50 –
60 m2 predniesla starostka obce.
Hlasovanie predaj predmetného pozemku za cenu 23,24
€/m2. (za jednomyseĐne)

návrh rozpoþtu obce na roky 2010 – 2012
Informáciu o návrhu rozpoþtu predniesol predseda finanþnej
komisie Ing. Letenay.
Diskusia k problematike:
- p. Studnická – v Osvetovej besede treba vykonaĢ revízie
inštalácií, prípadne zrekonštruovaĢ rozvody, aby sa mohla
používaĢ aspoĖ v takom rozsahu ako doteraz.
- p. Gavaldová upozornila na škodlivosĢ vlákien sklenenej
vaty, ktorá je použitá v OB pri múre od cesty ako zvuková
izolácia.
Použitím
teplovzdušných
zariadení
s ventilátorovým rozvodom vzduchu vzniká pre Đudí
nebezpeþná hustota prašnosti. Takýto spôsob vykurovania

schválenie aktivistu Komisie pre ochranu verejného
poriadku, obchod, služby, podnikanie a cestovný ruch
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p. Antalicová navrhla o problematike ohrozovania Đudí
psami a povinnosti rešpektovaĢ VZN o chove psov
informovaĢ v IN.
p. Podivinský: zápisnica z KPK by mala byĢ zasielaná
v rovnakom þasovom úseku. P. starostka uviedla, že zákon
neurþuje termín na vypracovanie zápisníc z komisií OZ.
p. Paulen opätovne predniesol námietky voþi postupu OZ
a obce pri riešení jeho sporu.
p. Halás: žiadal zasypaĢ diery na PoĐnej ulici; kritizoval
nerešpektovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obe pri povoĐovaní výstavby na Námestí sv. Rozálie; žiadal
informáciu ako sa obec vysporiada s nedostatkami
stavebných prác vykonaných pri revitalizácii Námestia sv.
Rozálie; žiadal od p. Bartoka poskytnúĢ finanþné
vyhodnotenie nákladov na oslavy 800. výroþia prvej
písomnej zmienky. P. Bartok aj p. starostka uviedli, že
informácie boli poskytnuté na predchádzajúcom zasadnutí.
P. Halás oponoval, že tomu tak nebolo. P. starostka
skonštatovala, že došlo k omylu, lebo problematika bola
prerokovaná na porade poslancov. P. Halás kritizoval zlé
zabezpeþenie obþerstvenia pre obyvateĐov poþas osláv.
Žiadal program zasadnutí OZ umiestĖovaĢ aj na informaþné
tabule v obci.
p. Peteri: ako bola financovaná oprava cesty na Štúrovej
ulici – bola robená na 2-krát, žiadal odstránenie stromov
spred jeho domu.
p. Bartok predniesol návrh udeliĢ starostke obce
koncoroþnú odmenu vo výške 2 mesaþných platov.
hlasovanie (za jednomyseĐne)

Informáciu k návrhu na odvolanie p. Jozefa Boušeka pre
pracovnú zaneprázdnenosĢ z funkcie aktivistu a schválenie
do tejto funkcie p. Jozefa Gažíka predniesol predseda
komisie Ing. Múþka.
V diskusii p. Antalicová žiadala, aby sa navrhovaný nový
þlen komisie poslancom predstavil osobne.
Hlasovanie o odvolaní p. Boušeka. (za jednomyseĐne)
Hlasovanie o schválení p. Jozefa Gažíka: (za 7 poslancov,
zdržali sa 3 poslanci).
rôzne
Informáciu o stave súdnych sporov vedených v AK JUDr.
Špaþková k 9. 12. 2009 predniesla p. starostka.
V diskusii sa vyjadrili:
- p. Paulen: požadoval doplnenie informácie o stave
prebiehajúceho súdneho sporu o informáciu, že súdne
pojednávanie dĖa 11. 5. 2009 bolo odroþené na žiadosĢ
odporcu, t. j. obce, za úþelom mimosúdnej dohody. Žiadal
vysvetlenie preþo sa obec nepokúsila o mimosúdnu
dohodu, keć z iniciatívy obce bolo z tohto dôvodu súdne
pojednávanie odroþené. Predložil písomné podklady, ktoré
podĐa jeho názoru svedþia o konaní obce nezluþiteĐnom so
slušným správaním. Žiadal do uznesenia zo zasadnutia OZ
uviesĢ, že konanie obce v jeho veci nie je korektné.
- p. Gavaldová žiadala p. Paulena uviesĢ, þo chce na
pozemku, ktorý žiada od obce ako náhradu dostaĢ, urobiĢ.
P. Paulen sa k problematike nevyjadril.
- p. Paulen: informácia JUDr. Špaþkovej nebola úplná,
žiadal ju doplniĢ.
Hlasovanie (za 10 poslancov, zdržal sa 1 poslanec)

Príspevky obce na þinnosĢ / rok 2009

návrh odmeny hlavnému kontrolórovi
Predniesla starostka obce. Navrhovaná odmena 30% z platu
do 30. 6. 2010. Hlasovanie (za jednomyseĐne)

spoloþenská organizácie /
záujmové združenie

návrh odmien poslancom OZ
Mimoriadna koncoroþná odmena poslancov a stálych þlenov
komisií bola schválená v RO þ. 2/2009.

Lenka Drobcová - detský tábor
Neformálne združenie Thullnerová

Ariella mažoretky
Armwrestling- pretláþanie rukou
Basketbalový klub
Credo
Domka
Dychový súbor 11 z Ivanky
Dychová hudba
Futbalový klub
Hádzanársky klub
HSI
Jazdecký klub
Klub dôchodcov
Matica Slovenská
Matiþný šachový klub
Zväz chovateĐov
Zväz rybárov
Stolný tenis
Únia žien
ZġP
SPOLU

zmena uznesenia OZ þ. 2/2004
Návrh zmeny uznesenia þ. 2/2004 predniesla p. starostka.
Navrhovaný nový text: „OZ schvaĐuje budovanie splaškovej
kanalizácie v obci formou združovania finanþných
prostriedkov obce a obþanov s tým, že výška príspevku na
nehnuteĐnosĢ, resp. rodinný dom je 500 €“. Hlasovanie (za
jednomyseĐne)
dodatok þ. 2 k Rokovaciemu poriadku obecného
zastupiteĐstva obce Ivanka pri Dunaji
Informáciu o potrebe Zmeny Rokovacieho poriadku OZ
predniesla p. starostka. Navrhuje sa zmena doby vyhotovenia
zápisníc z rokovaní OZ. Zápis má byĢ vyhotovený do 5 dní
od zasadania. Poþas ćalších 5 dní má byĢ overený
a podpísaný. Tým sa splní zákonná povinnosĢ 10 dní.
Hlasovanie (za jednomyseĐne).
diskusia
p. Korbaš žiadal prešetriĢ zaberanie obecných pozemkov
na súkromné parkovanie a tvorbu predzáhradok na
Cintorínskej ulici. Navrhol neponúkaĢ obyvateĐom Školskej
ulice kúpu nevysporiadaných pozemkov od obce, ale tie
použiĢ na výstavbu chodníkov a širších ciest. Žiadal riešiĢ
ohrozovanie Đudí psami a zneþisĢovanie obce psími
exkrementmi.

(rezerva) na iné akcie
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príspevok v €
schválený þerpanie

664
412
332
329
1 494 1 494
399
399
1 494 1 494
664
664
498
498
664
664
830
830
6 639 6 639
498
498
332
332
399
391
532
531
664
664
166
166
664
664
332
323
1 992 1 992
432
432
996
996
20 685 20 412
9 617 1 857
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Rozpoþet obce Ivanka pri Dunaji na roky 2010 až 2012
2010
v EUR

Príjmy celkom
(bežné a kapitálové)

2010
v tis. Sk

2011
v EUR

2012
v EUR

2 858 175 86 104 2 844 569 2 878 705

Príjmy bežné celkom (A+B+C)
(A) DAĕOVÉ PRÍJMY (a+b+c)
Dane z príjmov a kapitálového majetku (a)
výnos dane z príjmov poukázaný samospráve
Dane z majetku (b)
z pozemkov
zo stavieb
z bytových a nebytových priestorov
Dane za tovary a služby ( c)
za psa
za nevýherné hracie prístroje
za ubytovanie
za užívanie verejného priestranstva
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(B) NEDAĕOVÉ PRÍJMY (e+f+g+h)
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (e)
z prenajatých pozemkov
z prenajatých budov, priestorov a objektov
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (f)
Administratívne poplatky
za predaj výrob., tovarov a služieb
za jasle, materské školy
ZUŠ - školné
ŠKD - ŠJ - príjem
za stravné
Úroky z tuzemských úverov, pôžiþiek, vkladov (g)
Iné nedaĖové príjmy (h)
z výĢažkov z lotérií a iných podobných hier
z dobropisov
z refundácie (spoloþný stavebný úrad)
iné
(C) GRANTY A TRANSFERY
školstvo - ZŠ - prenesené kompetencie
ZŠ - dopravné a vzdelávacie poukazy
z KŠU na MŠ
matrika a register obyvateĐov
spoloþný stavebný úrad
z úradu práce
cestná doprava
životné prostredie

Príjmy kapitálové celkom
zo združených investiþných prostriedkov
z ekofondu

2 812 406

84 725

2 840 529

2 874 616

1 966 811
1 405 611
1 405 611
369 002
85 891
280 580
2 531
192 198
4 826
116
22 788
5 600
158 868
228 833
85 300
5 300
80 000
126 218
12 950
6 045
15 523
27 000
30 000
34 700
3 000
14 315
2 000
5 000
4 315
3 000
616 762
580 033
12 319
8 760
9 416
5 026
100
270
838

59 252
42 345
42 345
11 117
2 588
8 453
76
5 790
145
3
687
169
4 786
6 893
2 570
160
2 410
3 802
390
182
468
813
904
1 045
90
431
60
151
130
90
18 580
17 474
371
264
284
151
3
8
25

1 986 479
1 419 667
1 419 667
372 692
86 750
283 386
2 556
194 120
4 874
117
23 016
5 656
160 457
231 121
86 153
5 353
80 800
127 480
13 080
6 105
15 678
27 270
30 300
35 047
3 030
14 458
2 020
5 050
4 358
3 030
622 929
585 833
12 442
8 848
9 510
5 076
101
273
846

2 010 317
1 436 703
1 436 703
377 164
87 791
286 786
2 587
196 450
4 933
119
23 292
5 724
162 382
233 895
87 187
5 417
81 770
129 010
13 236
6 179
15 866
27 597
30 664
35 468
3 066
14 632
2 044
5 111
4 411
3 066
630 404
592 863
12 591
8 954
9 624
5 137
102
276
857

45 769

1 379

4 040

4 088

4 000
41 769

121
1 258

4 040
0

4 088
0

Rozpoþet obce je zostavený ako vyrovnaný, bežný rozpoþet ako prebytkový a kapitálový ako
schodkový. Schodok kapitálového rozpoþtu je krytý prebytkom z bežného.
x Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos z podielových daní na rok 2010 je rozpoþtovaný o 10,45%
menej v porovnaní s rokom 2008 z dôvodu dopadov globálnej finanþnej krízy na rozpoþty územných
samospráv.
x DaĖ z majetku Podstatnou položkou je príjem dane zo stavieb. Pri daniach z majetku je zvýšenie o cca 40%
z dôvodu zvýšenia sadzieb daní z nehnuteĐností v roku 2010.
x Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku tvoria hlavne nájomné za prenajaté budovy, priestory a objekty.
x Kapitálové príjmy zo združených investiþných prostriedkov (kanalizácia, ide o dobiehajúce platby za
zrealizovanú kanalizáciu) a z dofinancovania zateplenia ZŠ – 30% z Ekofondu.
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x Príjmové finanþné operácie budú doplnené po schválení výsledku hospodárenia za rok 2009, a spolu so
zostatkom z prebytkov z min. rokov sa použijú na nadstavbu ZŠ a spolufinancovanie v prípade schválenia
projektov z Eurofondov na kanalizáciu.
x Cestná doprava a miestne komunikácie Na opravu miestnych komunikácii je vyþlenených cca 35 000 €.
x Kapitola zdravotníctvo predstavuje výdavky na Zdravotné stredisko (v tom oprava strechy 49 800 €).
x Kapitola rekreácia, kultúra a náboženstvo zahĚĖa okrem iného výdavky na opravu strechy na obecnej knižnici
33 200 €. Vo výdavkoch na cintorín sú zahrnuté aj výdavky na nevyhnutnú opravu strechy a elektriny.
x V kapitole vzdelávanie sú výdavky na prenesené i originálne kompetencie ZŠ (v rámci originálnych je
vyþlenených 97 450 € vrátane vlastných príjmov na nábytok do nadstavby v ZŠ a na ŠJ pri ZŠ).
x Kapitálové výdavky: Dofinancovanie nadstavby ZŠ bude obec riešiĢ (ak sa nepodarí získaĢ príspevok od štátu)
pravdepodobne prostredníctvom úveru.

Výdavky celkom
(bežné a kapitálové)

2010

2011

2012

v tis. Sk

v EUR

v EUR

2 858 175

výdavky verejnej správy - obecný úrad
finanþná a rozpoþtová oblasĢ (kontrola, audit)
predškolská výchova MŠ Slneþná
predškolská výchova MŠ Hviezdoslavova
školské stravovanie, ŠJ pri MŠ
Náboženské a iné služby (cint., ZPOZ, ZMOS)
ostatné kult. služby, IN
rekreácia, kultúra.
ćalšie soc. služby opatrovateĐská služba
Sociálne služby, príspevky
ostatné kult. služby Informaþné centrum
miniihrisko, futbalové ihrisko
cestná doprava a miestne komunikácie
nakladanie s odpadmi
nakladanie s odpad. vodami, kanalizácia
ochrana prírody a krajiny, živ. prostredie
ochrana živ. prostredia, ver. zeleĖ
verejné osvetlenie
kultúrne služby, Matiþný dom
obecná knižnica, viac. budova
zdrav. starostlivosĢ, zdravotné stredisko
zariadenia soc. služieb, denný penzión
matrika a register obyvateĐov
kultúrne služby, osvetová beseda
základné vzdelanie ZŠ
zariadenie pre záujm. vzdelávanie - ZUŠ
školské stravovanie ŠJ pri ZŠ
základné vzdelanie- školský klub detí
predškolská výchova -Cirkevná MŠ

Bežné výdavky celkom

2010
v EUR

399 241
21 033
177 297
104 866
51 360
32 540
29 360
29 040
26 110
6 800
26 520
11 532
50 742
158 868
31 000
3 438
98 530
56 080
51 370
49 030
60 560
63 560
9 418
8 510
556 531
229 153
97 450
199 979
37 824

2 677 742

Prípravná a projektová dokumentácia
Projekty
Odkanalizovanie priemyselnej zóny
Projektová dokumentácia - ZŠ
Realizácia stavieb, rekonštrukcie
Cyklochodník- prekládka stĎpov
Rekonštrukcia kotolne - ZŠ
Nadstavba - ZŠ
Kapitálový transfér
Rekonštrukcia ihriska
Detské ihrisko
Umývaþka riadu

Kapitálové výdavky celkom
7

86 104 2 844 569 2 878 705
12 028
634
5 341
3 159
1 547
980
884
875
787
205
799
347
1 529
4 786
934
104
2 968
1 689
1 548
1 477
1 824
1 915
284
256
16 766
6 903
2 936
6 025
1 139

403 236
21 243
176 640
108 880
49 680
22 910
27 510
29 200
26 370
6 800
25 509
11 632
51 250
160 457
31 310
3 473
99 516
54 621
39 740
16 271
10 843
72 519
9 512
8 690
556 541
252 810
108 000
150 000
43 344

408 072
22 043
178 500
123 040
50 460
23 060
26 660
29 700
26 700
6 800
25 532
11 732
51 865
162 382
31 684
3 513
100 709
55 276
39 847
16 341
9 943
65 073
9 626
8 880
563 220
278 610
118 000
165 000
45 648

80 669 2 578 507 2 657 916

36 517

1 100

19 920
16 597
121 549
4 530
6 650
110 369
22 367
16 597
2 650
3 120

600
500
3 661
136
200
3 325
674
500
80
94

180 433

5 435

16 597
16 597

16 597
16 597

249 465
249 465

204 192
204 192

266 062

220 789
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ýo znamenajú vyššie dane z nehnuteĐnosti / o koĐko zaplatíme viac?

Pre konkrétne zistenie ako sa v roku 2010 zmení daĖ z nehnuteĐnosti v porovnaní s rokom 2009 pre fyzické
osoby z dôvodu vyšších sadzieb (ktoré schválili poslanci v rámci VZN þ.6/2009), sme v nasledujúcej tabuĐke
porovnali túto daĖ u 12 volených zástupcov ivanskej samosprávy v rokoch 2009 a 2010. Vyšlo nám, že zatiaĐ þo
v roku 2009 bola priemerná výška dane u nich 26,14 €, v roku 2010 to je 33,23 € þo je zvýšenie o 7,09 € (v
percentuálnom vyjadrení o 27,12 %) V korunovom vyjadrení je to zvýšenie zo 788 Sk na 1001, t.j. o 213 Sk.
DaĖ z nehnuteĐnosti
druh
výmera m2
záhrada
329
dvor
202
2-izbový byt
52
þ.1 spolu
záhrada
486
dvor
461
rod. dom
111
garáž
40
þ.2 spolu
záhrada
141
dvor
301
rod. dom
139
byt
53
þ.3 spolu
záhrada
296
rod. dom
104
þ.4 spolu
záhrada
391
dvor
168
þ.5 spolu
stav.pozemok
496
þ.6 spolu
orná pôda
5672
záhrada
342
dvor
84
rod. dom
103
príslušenstvo
11
þ.7 spolu
záhrada
329
dvor
298
rod. dom
164
þ.8 spolu
orná pôda
756
záhrada
461
dvor
310
rod. dom
115
garáž
27
þ.9 spolu
záhrada
360
dvor
12
þ.10 spolu
záhrada
290
dvor
267
ost. plocha
75
rod. dom
180
þ.11 spolu
orná pôda
526
záhrada
3716
þ.12 spolu

2009
hodnota/m2
1,85
1,85
0,10

sadzba
0,60%
0,80%
,

1,85
1,85
0,16
0,30

0,60%
0,80%

1,85
1,85
0,10
0,10

0,60%
0,90%
,

1,85
0,13

0,60%

1,85
1,85

0,60%
0,80%

18,58

0,50%

0,8092
1,85
1,85
0,13
0,10

0,30%
0,60%
0,80%

1,85
1,85
0,1

0,60%
0,80%

0,8092
1,85
1,85
0,16
0,3

0,30%
0,60%
0,80%

1,85
1,85

0,60%
0,80%

1,85
1,85
1,85
0,1

0,60%
0,80%
0,70%

0,8092
1,85

0,30%
0,60%

Spolu daĖ 12-tich zástupcov samosprávy
Priemerná výška dane

2010
suma €
3,65
2,98
5,20
11,83
5,39
3,12
17,76
12,00
38,27
1,56
4,45
13,90
5,30
25,21
3,28
13,52
16,80
4,34
2,48
6,82
46,07
46,07
13,76
3,79
1,24
13,39
1,10
33,28
3,65
4,41
16,40
24,46
1,83
5,11
4,58
18,40
8,10
38,02
3,99
0,17
4,16
3,21
3,95
1,11
18,00
26,27
1,27
41,22
42,49

313,68
26,14
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hodnota/m2
1,85
1,85
0,13

sadzba
0,70%
0,80%
,

1,85
1,85
0,21
0,40

0,70%
0,90%

1,85
1,85
0,13
0,13

0,70%
0,90%

1,85
0,17

0,70%

1,85
1,85

0,70%
0,90%

18,58

0,70%

0,8092
1,85
1,85
0,17
0,13

0,40%
0,70%
0,90%

1,85
1,85
0,13

0,70%
0,90%

0,8092
1,85
1,85
0,21
0,40

0,40%
0,70%
0,90%

1,85
1,85

0,70%
0,90%

1,85
1,85
1,85
0,13

0,70%
0,90%
0,90%

0,8092
1,85

0,40%
0,70%

zvýšenie 2010
suma €
4,25
3,35
6,76
14,37
5,96
3,51
23,31
16,00
49,11
1,82
5,01
18,07
6,89
31,79
3,83
17,68
21,51
5,06
2,79
7,85
64,50
64,5
18,35
4,42
1,39
17,51
1,43
43,10
4,26
4,96
21,32
30,54
2,44
5,96
5,16
24,15
10,80
48,51
4,66
0,19
4,85
3,75
4,44
1,24
23,40
32,83
1,70
48,10
49,80

398,76
33,23

v%

v€

121,47

2,54

128,33

10,84

126,10

6,58

159,10

7,99

123,02

1,57

140,00

18,43

129,51

9,82

124,86

6,08

127,59

10,49

116,59

0,69

124,97

6,56

117,25

7,33

127,12
127,12

85,08
7,09
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TRIEDENÝ (separovaný) zber odpadov
v Ivanke pri Dunaji v roku 2010
ýierne vrece - vývoz vždy vo štvrtok

Vrece je urþené na nezneþistený zberový papier, t.j. noviny a þasopisy, staré knihy a uþebnice, kartónové obaly
(zviazaĢ a zabezpeþiĢ proti namoknutiu)
Do vreca nepatria: drobný papierový odpad, krabicové obaly z mlieka, smotany, džúsov a pod.

Modré vrece - vývoz vždy vo štvrtok

Vrece je urþené na stlaþené (plastové) PET fĐaše z nápojov, ( minerálnych a pramenitých vôd, sladených nápojov)
Do vreca nepatria: plastové fĐaše z rastlinného oleja, technického oleja, saponátov, aviváže, kelímky od
jogurtov, nátierok, hnedé fĐaše od piva a pod.

Priesvitné hrubé vrece, príp. jutové od marca - každý pondelok, príp. utorok

Vrece je urþené na biologicky rozložiteĐný odpad, t.j. pokosenú trávu mokrú aj suchú, burinu, opadané lístie,
kvety, surový rastlinný odpad z kuchyne a záhrady.

Zber ostatných separovaných druhov odpadu
x SKLO – poþas celého roka do špeciálnych kontajnerov umiestnených na Námestí Padlých hrdinov, Námestí
sv. Rozálie (pri Pizzerii a predajni CBA), na Komenského ulici (pri Nákupnom stredisku - FIPE), na
Bernolákovskej ulici (pri potravinách U JURAJA)
x DREVNÝ ODPAD – od 15. 3. do 30. 11. na Nádražnej ul. - na panelovej ceste za futbalovým ihriskom vždy
v sobotu od 9-12. (p. Chudý 0905 275 794)
x AUTOBATÉRIE a BATÉRIE – poþas celého roka v pracovnom þase špeciálny kontajner na nádvorí
obecného úradu (pondelok až štvrtok od 8 do 16, piatok od 8 do 12)
x ŽIARIVKY – poþas celého roka v pracovnom þase na nádvorí obecného úradu špeciálny kontajner
x PNEUMATIKY – v mesiacoch marec, apríl, september, október zber na nádvorí obecného úradu, príp. skládka
drevného odpadu na Nádražnej ulici
x CHEMICKÉ LÁTKY A OBALY ZNEýISTENÉ CHEMIKÁLIAMI – farby, riedidlá, moridlá a kuchynské
oleje na skládke drevného odpadu na Nádražnej ulici od 15. marca vždy v sobotu od 9 do 12. Jednotlivé druhy
chemikálií musia byĢ na zberné miesto dopravené v oddelených nádobách. NeidentifikovateĐné chemikálie
nebudú odoberané.
x ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA – v jarnom období sa uskutoþní 6. marca od 9 do 12.
Záujemcovia o vývoz sa nahlásia na obecný úrad na t. þ. 45 943 301 najneskôr do 5. marca 2010 do 12:30.
Elektronický odpad bude vynášaný z dvorov. Netreba ho dávaĢ na ulicu.
x LIEKY – nepoužité a staré do špeciálneho kontajnera v Lekárni na Námestí Padlých hrdinov.
x CINTORÍNSKY ODPAD – 1. januára 2006 vstúpila do platnosti právna úprava zakazujúca ukladaĢ biologicky
rozložiteĐný odpad z cintorínov (kvety, tráva, burina, vetviþky, listy, drevo a pod.) na riadené skládky odpadu.
NerozložiteĐný odpad (sklo, plastové nádoby, plastové lampáše, svietniky,
zvyšky svieþok, plastové fólie a pod.) a vyššie spomínaný biologicky Poplatky za vývoz a likvidáciu
odpadu rok 2010 v €
rozložiteĐný odpad preto treba oddeĐovaĢ (separovaĢ) a ukladaĢ do
interval
vyhradených (oznaþených) kontajnerov umiestnených pri hlavnom vchode kapacita
poplatok
nádoby
vývozu
do cintorína.
týždenný
64,50
x VEďKOOBJEMOVÝ ZBER ODPADU (JARNÝ A JESENNÝ) –
110 l

termín je vždy oznámený obvyklým spôsobom (vývesky, letáky,
internet, Ivanské novinky, rozhlas).

Dvojtýždenný vývoz komunálneho odpadu
sa v roku 2010 vykonáva v párny týždeĖ.
x Igelitové tašky, vrecia a sáþky patria do
netriedeného odpadu!
x Všetok netriedený odpad treba ukladaĢ do
zberných nádob na komunálny odpad!
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120 l
140 l
240 l
1100 l
1 100 l
byt. domy
TKO
paušál

2-týždenný
týždenný
2-týždenný
týždenný
2-týždenný
týždenný
2-týždenný
týždenný
2-týždenný
týždenný
2-týždenný
bez
vývozu

32,25
70,40
35,20
82,10
41,05
140,76
70,38
645,32
322,66
572,00
286,00
14,00
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Jarný zber nadrozmerného odpadu 2010

V dĖoch 26. a 27. marca 2010 sa v našej obci
uskutoþní pravidelné jarné upratovanie obce
spojené so zberom veĐkoobjemového odpadu.
Kontajnery pre veĐkoobjemový odpad budú
rozmiestnené nasledovne:
xpiatok 26. marca – po 15 h. do veþera na
Námestí PH, pred Zdravotným strediskom a na
Sadovej a Komenského ulici;
xsobota 27. marca – od rána do poludnia na
Námestí PH, pred Zdravotným strediskom a na
Štúrovej a Hurbanovej ulici.
Do kontajnerov sa môže ukladaĢ nábytok
rozložený na dosky a diely tak, aby zaberal þo
najmenší
priestor.
Informácie
o zaplnení
kontajnerov v dĖoch 26. a 27. marca Vám
poskytnú pracovníci OcÚ na þ. 0905 275794
a 0902 913 322.
UpozorĖujeme obþanov, že vzhĐadom
k nedisciplinovanému
ukladaniu
odpadov

v minulosti, budú zberné miesta strážené
súkromnou bezpeþnostnou službou (SBS).
Pracovníkom SBS dohliadajúcim na ukladanie
odpadu do kontajnerov sa každý obþan
ukladajúci odpad bude musieĢ preukázaĢ
obþianskym preukazom, a tiež dokladom
o zaplatení poplatku za zber a likvidáciu
odpadu na rok 2010. Kto sa týmito dokladmi
nepreukáže, nebude môcĢ uložiĢ odpad do
kontajnerov. Kto doklad o zaplatení stratil,
môže si jeho kópiu vyžiadaĢ na referáte daní
a poplatkov OcÚ – p. Pevná.

Do kontajnerov nie je dovolené ukladaĢ
biologicky rozložiteĐný odpad (lístie, drevo,
papier a pod.), nebezpeþný odpad (chemické
farbivá, laky, rozpúšĢadlá, moridlá, kyseliny,
Ģažké kovy), autobatérie, pneumatiky
a podobne!

Termíny a program zasadnutí obecného
zastupiteĐstva v Ivanke pri Dunaji v roku 2010
Program každého zasadnutia OZ má pevnú štruktúru a body riešiace aktuálne potreby obce.
Pevnú štruktúru rokovania predstavujú o. i.: kontrola plnenia uznesení predchádzajúcich zasadnutí,
odpovede na interpelácie poslancov a pripomienky obþanov, informácie o þinnosti KPK, interpelácie
poslancov, diskusia, uznesenie.
Aktuálnymi problémami obce sú najmä rozpoþtové úpravy, schvaĐovanie, resp. rušenie vnútorných
predpisov, nakladanie s obecným majetkom (predaj, kúpa, nájom, darovanie, investiþná þinnosĢ,
úþtovníctvo,...), kontrolná þinnosĢ atć.
19. apríl 2010
x
x
x
x
x

Správa o þinnosti obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy
Správa o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2009
Správa audítora za rok 2009
Správa o hospodárení škôl v zriaćovateĐskej pôsobnosti obce
Príprava volieb do Národnej rady SR

28. jún 2010
x
x
x

Závereþný úþet obce roku 2009
Stanovisko hlavného kontrolóra k závereþnému úþtu roku 2009
Návrh plánu kontrolnej þinnosti hlavného kontrolóra v 2. polroku 2010

20. september 2010
x
x
x
x

Správa o þinnosti hlavného kontrolóra v 1. polroku 2010
Príprava volieb do orgánov samosprávy obcí
Monitorovacia správa Programového rozpoþtu za 1. polrok 2010
Správa o organizaþno-technickom zabezpeþení výuþby v školách a ŠZ v zriaćovateĐskej pôsobnosti obce

22. november 2010
x
x

Informácia o investiþnej þinnosti v roku 2010
Príprava na sþítanie obyvateĐov, domov a bytov v roku 2011

13. december 2010
x
x
x

Návrh rozpoþtu obce na rok 2011
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpoþtu na rok 2011
Plán kontrolnej þinnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011

Prípadne zmeny v termínoch zverejní obecný úrad obvyklým spôsobom (rozhlas,
informaþné tabule, internet).
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Z þinnosti

Výzva na založenie
dobrovoĐného hasiþského
zboru v Ivanke pri Dunaji

Po rokoch absencie je záujem obce
obnoviĢ
v Ivanke
þinnosĢ
dobrovoĐného hasiþského zboru.
Preto sa obraciame na Ivanþanov, ktorí
majú záujem o takúto þinnosĢ, aby sa prihlásili na
obecnom úrade osobne, prípadne informovali sa na t. þ.
45 943 301.

Celoplošná deratizácia obce

V zmysle VZN þ. 2/2004 o celoplošnej deratizácii obce, je každý
vlastník nehnuteĐností povinný v záujme ochrany pred vznikom
a šírením prenosných ochorení, vykonaĢ každoroþne v þase od 1. do
30. 4. deratizáciu svojich nehnuteĐností.
Predaj deratizaþných návnad bude na obecnom úrade
od 7.4. do 30. 4. 2010: pondelok: 1400-1800,
streda, piatok, sobota: 800-1200
cena za 1 kus je 0,5 €, minimálny odber 2 ks.

Možnosti športovania v Ivanke
Futbalový areál FK Slovan Ivanka pri Dunaji
Trend ústupu plôch pre športovanie je badateĐný
všade navôkol. Ani Ivanka v tomto nie je výnimkou.
Preto tam, kde sa nachádzajú fungujúce plochy je
vhodné, aby boli primerane využívane. Platí to
samozrejme pri rešpektovaní urþitých pravidiel, ktorí si
vlastník, prípadne nájomca stanovuje.

x Futbalový areál v Ivanke prevádzkuje FK Slovan na
základe nájomnej zmluvy s Obecným úradom.
x Areál je poþas roka využívaný predovšetkým na
trénovanie, hranie prípravných a majstrovských zápasov
mužstiev klubu.
x Pre rekreaþné využitie, jednorazové futbalové stretnutia,
pravidelné stretnutia neregistrovaných futbalistov
rôzneho veku „na malé bránky“ je areál k dispozícii od
15.3. - 27.6.2010 / od 19.7. - 30.11.2010.
x Termíny pre rekreaþné využívanie areálu je potrebné
vopred dohodnúĢ s vedením FK a návštevy areálu pri
vstupe nahlásiĢ hospodárovi areálu.
x Futbalový areál je otvorený poþas pracovných dní od
1500 do 2000, cez víkend od 900 do 2000.
x Poþas športových þinností neorganizovaných športovcov
je nutné dodržiavaĢ zásady slušného správania,
nepoškodzovaĢ majetok v areáli, dbaĢ o vlastnú
bezpeþnosĢ a bezpeþnosĢ ostatných, neplnoletí musia
maĢ zabezpeþený dozor dospelej osoby.
Viac informácií: rozpisy súĢažných zápasov a tréningov,

informácie o využívaní futbalového areálu, pravidelné termíny
pre rekreaþných športovcov, kontakty na predstaviteĐov klubu
nájdete na webovej stránke www.fkivankapridunaji.sk.

(zdroj údajov: prevádzkový poriadok futbalového areálu
v Ivanke pri Dunaji na rok 2010)
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obecného úradu,
komisií obecného zastupiteĐstva
V súvislosti s nadstavbou základnej školy
sa pripravuje projektová dokumentácia
s realizaþným projektom, ktorý má byĢ
podkladom pre verejné obstarávanie.
VzhĐadom na statické podmienky budovy
bude potrebné strechu skonštruovaĢ
z Đahkých materiálov.
Poþas tohtoroþnej zimy zatiaĐ neznámy
páchateĐ sa dva razy vlámal do budovy domu
smútku na ivanskom cintoríne, odkiaĐ
odcudzil mikrofón a káble. Obec preto
zabezpeþila 24 hodinovú rádiovú ochranu
tohto priestoru.
SpoloþnosĢ
T-Mobile
odstúpila
od
možnosti umiestniĢ vykrývaþ mobilného
operátora v areáli Základnej školy.
Príchod novej detskej lekárky, ktorá by mala
zvýšiĢ
poþet
pediatrov
v zdravotnom
stredisku sa pravdepodobne oneskorí.
Dôvodom je oprava strechy ktorú bude treba
urobiĢ najskôr, a až potom by nasledovala
prestavba vnútorných priestorov.
Požiadavku
Historickej
spoloþnosti
Ivanky, aby obec kúpila nehnuteĐnosĢ na
Matiþnej ulici na zriadenie pamätnej izby
komisia predsedov komisií nepodporila z
dôvodu potreby riešiĢ iné priority, ale aj
nevhodnosti daného objektu.
SĢahovanie pošty nateraz nebude. Pod
názvom „pošta bude v nových priestoroch
neskôr“ sme pred rokom na základe
informácii z vedenia Slovenskej pošty písali
o þasovom posune sĢahovania do nového.
Po roku je všetko inak, zo sĢahovania niþ
nebude.
Vytypovaný
objekt
nespĎĖa
nevyhnutné podmienky, opäĢ sa preto hovorí
o rozšírení pošty v jestvujúcich priestoroch.
Obec Ivanka pri Dunaji zaslala nesúhlasné
stanovisko k návrhu územného plánu
obce Chorvátsky Grob (zóny ýierna VodaTriblavina). V susedstve Ivanky, Vajnor by
malo vyrásĢ sídlisko pre cca 70-tisíc
obyvateĐov s mestskou zástavbou. Išlo by
o zástavbu 192 hektárov pôdy mestskými
bytovkami bez toho, aby bola vyriešená
dopravná
obsluha.
Nesúhlasné
stanovisko podporené petíciou obþanov
vyjadrila aj mestská þasĢ Vajnory. Treba
však povedaĢ, že pre zhotoviteĐa sú
stanoviská susedných obcí nezáväzné,
záväznými sú len vyjadrenia orgánov
štátnej správy.
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Milí bratia a sestry,
chcem sa s Vami podeliĢ
s vyhodnotením vianoþného
koledovania
pre
Dobrú
Novinu. Je to zbierka pre
chudobné deti v Afrike a podporujú sa z nej konkrétne
projekty na zmiernenie negramotnosti a hmotnej biedy.
Naším príspevkom dávame Đućom aj svetlo nádeje.
Cez Vianoce koledníci navštívili 50 rodín, 38
v Ivanke, 12 v Zálesí. Vo farnosti sme chodili v 6
skupinách, z toho 1 koledovala v Zálesí. Do podujatia
sa zapojilo 52 detí a 22 dospelých. S radosĢou Vám
oznamujeme, že zbierka pre Dobrú Novinu þiní: 3 482
eur, v korunách (104 899 Sk) Všetky peniaze boli už
odoslané na úþet Dobrej Noviny.
Ćakujeme Vám, že aj toho roku ste tomuto
vianoþnému podujatiu tak priali. Ćakujeme za každú
formu podpory a za každý dar. Osobitne ćakujeme
rodiþom detí, detským koledníkom, vedúcim
skupiniek, mládežníkom a hudobníkom. Všetko išlo
veĐmi dobre vćaka Vašej ochote, nadšeniu, obetavosti

a
nápaditosti.
Ćakujeme
rodinám, že nás
trpezlivo
þakali,
prijali, podporili aj
pohostili. Ćakujeme aj vám, ktorí
ste sa ponúkli, že vzhĐadom na
nepriaznivé poþasie pomôžete
s rozvozom detí. NakoĐko v ten deĖ husto pršalo, do
mnohých domov sme priniesli okrem koledy aj veĐa
vody a blata. OspravedlĖujeme sa aj mladej rodine,
ktorú sme nedorozumením nenavštívili, nakoĐko sme
nevedeli nájsĢ ich dom. Ale teraz už vieme, kde bývajú.
Na záver sa chcem poćakovaĢ Vám bratia a sestry,
ktorí ste priniesli svoj príspevok pred alebo po
koledovaní osobne. Tohoroþná zbierka je naozaj
ovocím lásky a
veĐkodušnosti. Ćakovný plagát
z Ústredia je na nástenke pred kostolom. A na záver
ešte chcem všetkým nám popriaĢ, aby sme po celý rok
zažívali Božie požehnanie a úprimnú radosĢ z viery.
Pochválený buć Ježiš Kristus! Mária ýaputová

Dobrá novina 2009
PohĐad späĢ

Minuloroþné Vianoce boli štedré žiadnemu dokladu o vydaní a prevzatí obrazu, ani k
nie len pre deti, ale aj pre termínu jeho návratu. Oslovili sme i þlenov Cirkevnej a
všetkých obþanov Ivanky. Do ekonomickej rady, ktorí takisto neboli s problematikou
interiéru ivanského kostola im vrátili „stratený“ obraz odsunu obrazu oboznámení. Ani po roku osud obrazu
Madony s dieĢaĢom. Mnohí farníci si až v tejto chvíli nebol známy, preto sa þlenovia HSI a Cirkevnej rady v
uvedomili nádheru tohto diela, ako aj duchovný roku 2007 stretli na ivanskom farskom úrade. Predložili
význam pre ivanský svätostánok, a pochopili aktivity návrh na vyhlásenie obrazu za kultúrnu pamiatku, s þím
spoluobþanov, vynaložené na jeho vrátenie. Kećže z správca farnosti nesúhlasil.
radov Ivanþanov vyvstalo na
DĖa 3. 9. 2007 HSI napísala
tému obrazu množstvo otázok,
list Arcibiskupskému úradu v
je na mieste uviesĢ chronológiu
Trnave vo veci vrátenia obrazu.
jeho putovania, ktorá možno
Bol adresovaný priamo do rúk J.
prinesie odpovede.
E. Mons. Jánovi Sokolovi. Pán
Vzácny obraz s názvom
farár Buþek nás dĖa 13. 12. 2007
Madona s dieĢaĢom bol
krátkym oznamom informoval o
namaĐovaný podĐa predlohy
odpovedi v znení: „Obraz je
návraty
originálu,
vytvoreného
riadne
archivovaný
popredným
španielskym
Arcibiskupským
úradom
a
maliarom
Bartolomeom
momentálne sa rozhoduje o
Estébanom Murillom (1617 –
reštaurovaní
tohto
diela
a
1682). Originál tohto obrazu sa
následnom vrátení diela na
nachádza vo Florencii, v galérii
pôvodné miesto.“ V roku 2008
Palazzo Pitti. „Naša“ Madona s
HSI podáva podnet na vyhlásenie
dieĢaĢom
má
mimoriadnu
pamiatkovo hodnotných vecí z
umeleckú hodnotu a zmienky o
ivanského kostola (medzi nimi aj
nej sa nachádzajú v mnohých
obraz Madony s dieĢaĢom) za
publikáciách. Obraz darovala
národnú
kultúrnu
pamiatku.
tunajšej farnosti grófka Júlia
Pamiatkový úrad SR následne
HuĖadyová, dlhé roky žijúca v
spracoval odborný návrh, ktorý
Ivanke. Umelecké predmety – maliarske i sochárske predložil na Ministerstvo kultúry SR. V apríli 2009 bol
diela, darované farnosti donátormi – grófmi obraz vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, þím sa
Grasalkoviþom, kniežaĢom Obrenoviþom a kĖažnou stal chráneným v zmysle ustanovení zákona o
Júliou HuĖady, mali Ivanþania vo veĐkej úcte a pamiatkovom fonde. Týmto vyhlásením sa zabraĖuje
ochraĖovali ich i poþas nepriaznivých období ako bol jeho možnému predaju a vývozu mimo územie
požiar kostola v r. 1856 a vojnové roky.
Slovenska. V júli 2009 prichádza do Ivanky nový
V auguste 2006 þlenovia HSI so súhlasom správcu správca farnosti vdp. Štefan RusĖák, ktorý prisĐúbil
farnosti urobili obhliadku kostolnej veže i interiéru pomoc pri vrátení obrazu. V novembri 2009
kostola a zistili, že na Đavej strane chrámovej lode intervenoval v tejto veci na Arcidiecéze a þlen HSI
chýba obraz „Madona s dieĢaĢom“. Na maĐovke steny Mgr. Peter
Škulavík intervenoval na Krajskom
ostali po Ėom zreteĐné stopy. Po konzultácii s vdp. pamiatkovom
úrade.
Následne
17. 12. 2009
Buþekom dĖa 24. 10. 2006 sme sa nedopátrali k zástupcovia ivanskej farnosti a Pamiatkového úradu

Návraty
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preberajú obraz na Arcibiskupskom úrade a 19.
decembra 2009 ho inštalujú na pôvodné miesto v
ivanskom kostole. Na webovej stránke obce
www.ivankapridunaji.sk si môžete pozrieĢ krátky film
z jeho inštalácie.
I keć dodnes nie je celkom jasný ani zdôvodnený
zámer presunutia tohto cenného obrazu na Trnavsko –
V novom roku 2010
zaþalo materské centrum
TIK-TAK napĎĖaĢ svoj
plán prinášaĢ ivanským

bratislavskú arcidiecézu, práve aktivity ivanských
obþanov, a predovšetkým þlenov HSI, ktorí sa nebáli na
problém poukázaĢ a riešiĢ ho, prispeli k úspešnému
návratu „Madony s dieĢaĢom“ do nášho svätostánku,
kde bude, dúfajme, ćalšie desaĢroþia a storoþia bdieĢ
nad osudmi Ivanþanov. za HSI Ing. Jana Drobová

zatajeným dychom a tancom a tlieskaním pomáhali víle
v jej práci. A veru mnohé deti boli smutné keć
rozprávka skonþila. Divadielko si pozrelo 45 divákov
a veĐmi pozitívne ohlasy detí a mamiþiek nás
jednoznaþne
povzbudili
deĢom kultúrne predstavenia, za
v tom, že o takéto aktivity je
ktorými netreba cestovaĢ do
medzi
rodiþmi
s deĢmi
Bratislavy, pretože ony pricestujú za
záujem
a treba
v nich
nami. V nedeĐu 24. januára sme
pokraþovaĢ.
prvýkrát pozvali ivanské deti a ich
Ćakujeme
tiež
divadielko
rodiþov na divadelné predstavenie.
pracovníþkam Informaþného
S hrou Jeden rok s vílou sa
centra p. BaĢovej a p.
v Informaþnom centre predstavilo
Voltemarovej za pomoc pri
divadlo Makile z Bratislavy. V 25príprave tohto podujatia.
minútovom predstavení, urþenom
Fotografie si môžete pozrieĢ
predovšetkým deĢom predškolského
na
stránke
MC
veku, sme sa zoznámili s vílou
www.mctiktak.ivanka.sk.
Roþnicou, ktorá nás previedla štyrmi roþnými
Najbližšie predstavenie by sa malo konaĢ približne
obdobiami. Divadlo s krásnou farebnou scénou o dva mesiace, a týmto všetkých srdeþne pozývame.
a zrozumiteĐným námetom detiþky sledovali so
za MC TIK-TAK Adriana Sýkorþinová

Divadielko pre
ivanské deti

Radostné bilancovanie záhradkárov
Len nedávno sme vás informovali o oživení þinnosti oznamované miestnym rozhlasom a konajú sa v IC
miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, vždy v druhý utorok mesiaca o 1800).
Mimoriadne radostná bola naša prvá schôdzka
a už je tu þas ich prvého bilancovania. Hoci len za
krátke obdobie necelého roku pôsobenia má sa už þím v r. 2010, konaná dĖa 12. januára, keć okrem
organizácia pochváliĢ! Već každý, kto má rád bytové vzájomných prianí zdravia a šĢastia do nového roku,
kvety, pri dome má kúsok záhrady s ovocnými sme mohli pogratulovaĢ nášmu þestnému predsedovi p.
Prof. Ing. I. Hriþovskému
stromami alebo trávnik
DrSc. k udeleniu štátneho
s parkovou úpravou a chce
vyznamenania Rád ďudovíta
aj
vlastnou
fyzickou
Štúra II. triedy za mimoriadne
aktivitou prispieĢ ku kráse
zásluhy v odbore, o rozvoj
svojho domova a podporiĢ
hospodárstva,
osobitne
tak aj svoje zdravie,
ovocinárstva,
ktoré
mu
potrebuje
si
rozšíriĢ
odovzdal pán prezident SR
vedomosti a získaĢ isté
záhradkári
Ivan Gašparoviþ. Je to vzácne
zruþnosti, ktoré mu to
a najvyššie štátne ocenenie,
umožnia. Mnohé z toho sa
aké v poslednom období
môžete dozvedieĢ práve
obdržal
obþan
Ivanky!
úþasĢou na našich aktívoch,
Úprimne Vám gratulujeme
spojených vždy s odbornou
pán profesor, a tešíme sa
prednáškou aj s možnosĢou
spolu, že máme takého
konzultácie
svojich
významného
odborníka
pestovateĐských problémov.
a skvelého þloveka medzi
Aktivita organizácie SZZ
pod predsedníctvom p. Ing. Ladislava Sandtnera sebou! Jeho skromnosĢ a veĐké vedomosti z odboru sú
a možnosĢ poradiĢ sa s naslovovzatým odborníkom toho dôkazom. Pre tých, ktorí ho ešte nepoznajú
európskeho formátu pánom Prof. Ing. Ivanom a potrebujú poradiĢ prezradím, že pri osobnom stretnutí
Hriþovským, DrSc.(foto) je obrovským prínosom pre vám rád poradí, alebo si pozrite vysielané relácie v TV,
všetkých našich þlenov. Zrejme aj to je dôvod, preþo sa ktoré sú þasto natáþané v Ivanke (STV1 – Postav dom,
poþet nových þlenov stále zvyšuje, a ak sa pridáte zasać strom, obvykle v sobotu okolo 1810 a v nedeĐu
k nám i vy, budete vítaní. Práve v tomto zimnom þase o 540; STV2 – Farmárske revue v sobotu okolo 1650
je vhodná doba rozšíriĢ si poznatky a zapojiĢ sa do a v nedeĐu 950), alebo cez reláciu v rozhlase i s
spoloþenského života organizácie (pozn.: schôdze sú
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poradĖou (Rádio Regina – štvrtok 15 každé 2 týždne
v relácií ýo robiĢ?).
Na našich aktívoch sú na programe vždy aktuálne
doporuþenia pre prácu v záhrade (rez, postrek, výsadba
atć.) a mali sme už prednášky o bytových
a mäsožravých rastlinách, vždy nieþo zaujímavé a iné.
Zorganizovali sme v rámci jubilejného roku obce
výstavu ovocia a zeleniny, v predvianoþnom þase dĖa
5. 12. 2009 sa v IC uskutoþnil aranžérsky deĖ –
praktická ukážka prípravy a viazania vianoþných
dekorácií, ktoré si úþastníþky odniesli domov na
výzdobu svojich sviatoþných príbytkov. Môžem

prezradiĢ, že pre veĐký záujem sa už chystá obdobná
akcia jarných aranžmánov k VeĐkej noci. Mali sme
zaujímavú prednášku aj o možnostiach biologickej
ochrany rastlín pre zdravšie výpestky. Na poslednom
aktíve bola na programe prezentaþná prednáška
o výrobkoch firmy Qenerika pre záhradkárov (hnojivá,
rôzne pomôcky do záhrady), kde nám firma pri
uplatnení hromadnej objednávky poskytuje 10% zĐavu,
þo je iste zaujímavé. Záujemcovia o þlenstvo sa môžu
prihlásiĢ u p. Márií Biskupiþovej (Moyzesova ul.),
alebo prísĢ osobne na schôdzku (þlenské dôchodcu 4
€/rok).
za Slovenský zväz záhradkárov F.H.

ChráĖme si naše dediþstvo!
zabezpeþovaĢ ako prvé obnovu vzácnej sklenej vitráže okna
v donátorskej kaplnke kostola s výjavom zmĚtvychvstania
Ježiša Krista. Zbierku a obnovu vitráže organizaþne
V úvode knihy „Ivanka pri Dunaji v plynutí zabezpeþuje HSI o.z. s vedomím Farského úradu a Obecného
þasu“ sú i takéto slová: „Nemalou ambíciou úradu v Ivanke pri Dunaji. Váš príspevok do zbierky
autorského kolektívu bolo
odovzdajte láskavo v Informaþnom
vdýchnuĢ
tomuto
centre na Nám. sv. Rozálie, kde
knižnému
dielu
o vašom dare obdržíte i potvrdenie.
i popularizaþnoZbierka prebieha už od 15.januára 2010
vzdelávací náboj, ktorý by
a dobrú vec už medziþasom podporilo
mal podnietiĢ obþanov
viacero našich obþanov bez ohĐadu na
v spoznávaní, pochopení
vierovyznanie þi politický názor.
a napokon
i k náležitej
Vážime
si
každý
príspevok
ochrane
kultúrneho
a považujeme ho za prejav osobného
Verejná zbierka -schreiner
dediþstva
a prírodného
vzĢahu a úcty k miestnym pamiatkam
prostredia, ktoré vytvárali
a vzácnym historickým predmetom,
generácie pred nami,
ktoré treba chrániĢ. Základný vklad do
a ktoré
sme
povinní
zbierky tvorí finanþná odmena, ktorú
odovzdaĢ zachované tým,
dostal kolektív autorov knihy o Ivanke
ktorí prídu po nás“.
v spojení s Cenou starostky obce vo
V snahe o naplnenie
výška 260 € udelenú pri oslavách Dní
týchto slov skutkom
obce.
Historická
spoloþnosĢ
Veríme, že sa k zbierke darov na
Ivanky
oznamuje
obnovu našich kultúrnych pamiatok
a vyzýva všetkých roduverných Ivanþanov, pridáte a prispejete hoci i len symbolickou þiastkou. O stave
ktorí sa stotožĖujú s horeuvedeným citátom, zbierky finanþných darov na obnovu miestnych kultúrnych
aby sa zapojili do zbierky a ĐubovoĐnou pamiatok a vyúþtovanie výdavkov bude zverejnené
finanþnou þiastkou pomohli vykryĢ náklady i s menoslovom darcov. Za príspevky do zbierky vopred
spojené s obnovou našich miestnych kultúrnych všetkým ćakujeme!
pamiatok. Z vašich darov do zbierky budeme
Historická spoloþnosĢ Ivanky o.z.

Oznámenie o verejnej zbierke

Spolok DH IVANKA je 20 roþný

Úloha bilancovaĢ pôsobenie súboru dychovej
hudby Ivanka a 20-roþnú þinnosĢ Spolku DH
Ivanka na výroþnej þlenskej schôdzke, konanej
dĖa 9.1.2010, pripadla jej dlhoroþnému
predsedovi p. Ing. Jozefovi Kebisovi. Úspechy
každej záujmovej organizácie sa odvíjajú od
aktivity jej þlenov, ktorá je vhodne
usmerĖovaná a podnecovaná jej výborom. Pri
Spolku DH IVANKA je to predovšetkým
úþinkovanie skvelého súboru dychovej hudby a
fanúšikovská podpora jeho aktivít zo strany
Spolku, úþasĢ þlenov i neþlenov na ich
vystúpeniach a iných kultúrno-spoloþenských
aktivitách. Preto bolo aj ohliadnutie sa späĢ na
20 rokov zaujímavé, pouþné a do budúcnosti
snáć aj inšpirujúce.

Spolok DH Ivanka bol oficiálne založený 17.5.1990 na
ustanovujúcej þlenskej schôdzi, hoci spoloþenské aktivity našej
dychovky (okrem vystúpení) sa organizovali už od r. 1972
posedeniami na husacine a kaþacine v Slovenskom Grobe
alebo dokonca i na bravþovom „trtole“. Terajšie spoloþenské
aktivity súboru a Spolku DH významne obohacujú kultúrny
život v obci. Vćaka nim sa drží tradícia „Babských zábav“ na
konci fašiangu, alebo pestrá paleta vystúpení miestnych
muzikantov a všetkých hudobných súborov rôznych druhov
v predveþer 1. mája na „ivanskej májovici“. Aj každoroþné
bilancovanie þinnosti Spolku DH je už tradiþne spojené
s príjemným posedením pri dychovej hudbe a tanci, þím akoby
sa nadväzovalo na dávnejšiu tradíciu dychováckych plesov.
ýinnosĢ Spolku DH sa úzko viaže na tradíciu a existenciu
dychovej hudby v našej obci. Je potešujúce, že náš najstarší
súbor, v ktorom je už vekový priemer hráþov 66,3 roka má od
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r. 1991 nástupcov v omladenom súbore „11
z Ivanky“,
ktorí
preberajú
„štafetu“
i s repertoárom skladieb novšieho charakteru.
Vćaka iniciatíve a výdatnej podpore zo strany
bývalého starostu Ing. S. Legrádyho
i porozumenia
zo
strany
vedenia ZUŠ v r. 1996
vznikol školský súbor DH
pod vedením p. Pavla Dugu,
ktorý
mal
premiérové
vystúpenie pri oslavách 95.
výroþia DH v Ivanke. Odchod
nebohých kapelníkov – pánov
J. Podmanického, L. Múþku,
Martinkoviþa, T. Hajzoka,
z ktorých každý zanechal
v súbore
svoju
Đudskú
a profesnú
stopu,
nerozhádzalo
výborný
kolektív dobrých hudobníkov
a v r. 2007 na 105. výroþie
DH si za nového nádejného
kapelníka zvolili Stanka Honza.
Pre uchovanie 100-roþnej histórie DH
a jedineþných spomienok na obdobie úspešného
úþinkovania na nespoþetných stovkách podujatí
doma i v desiatkach krajín sveta, ktoré bolo
odmenené stovkami cien, diplomov a uznaní,

bola v r. 2002 napísaná a vydaná kniha „Koncert spomienok I.“
a CD „Koncert spomienok II.“. Muzikanti, ktorí stále hrajú
sebe a iným pre radosĢ sú dôstojnými reprezentantmi
Slovenska a našej obce a udelená Cena obce je dôkazom
uznania ich významu v kultúrnom živote obce. V Ivanke je už
tradiþne veĐa dobrých
muzikantov, a tak je
nádej, že hudobná
tradícia sa v obci
udrží
i ćalšie
desaĢroþia. Želáme si,
aby lipka zasadená pri
100.
výroþí
DH
Spolok DH
v Ivanke na nádvorí
Matiþného
domu
rástla
a prekvitala,
nech
v jej
tieni
i o ćalších 100 rokov
znie hudba pre radosĢ
hudobníkov
i všetkých budúcich
Ivanþanov!
Naše poćakovanie za finanþný príspevok a podporu
þinnosti patrí obci Ivanka pri Dunaji, sponzorom, všetkým
priaznivcom a þlenom Spolku DH Ivanka, ktorí s nami zdieĐajú
naše nadšenie.
za Spolok DH Ivanka F.H.

Penzisti prihláste sa do „školy PC“!
Masmédiá nás presviedþajú, že žijeme v tzv.
„infoveku“, keć takmer všetko si budeme môcĢ
vybaviĢ prostredníctvom nášho poþítaþa (PC)
s internetovým pripojením na sieĢ. Možnosti
využitia internetu a jeho vplyv na štýl života je už
teraz veĐký, a ten, kto sa tomu bráni jednoducho
zaostáva – stáva sa
novodobým analfabetom.
Paradoxom je, že mnohí
z generácie
našich
pradedov a dedov boli ešte
analfabeti (nevedeli písaĢ
ani
þítaĢ
a namiesto
podpisu urobili krížik)
a teraz, keć sme my dedmi
mnohí z nás nezvládajú
komunikáciu s poþítaþom,
þo je na ich škodu. Mládež
v škole a mladí Đudia
v zamestnaní sa už nauþili
novodobej
komunikácií
cez PC, a tak staršie
roþníky by mali aspoĖ þoto dobehnúĢ v „škole PC“, aby v hanbe nezostali!
Na pomoc nám starším, aj tým þo nieþo vedia
na PC, ale chcú vedieĢ viac, prišla pomoc. Pred
þasom náš aktívny poslanec obecného
zastupiteĐstva, pán Ing. Ivan Schreiner, prisĐúbil,
že vo svojom voĐnom þase a bezplatne pomôže
získaĢ potrebné vedomosti a zruþnosti pri práci na

PC Đućom, ktorí budú maĢ záujem. Sám iniciatívne zabezpeþil
a nainštaloval do IC 4 komplety poþítaþov (okrem tých, ktoré tam
už sú) a spolu s pracovníþkami IC spropagoval svoj zámer na
zlepšenie poþítaþovej gramotnosti v našej obci hlavne u starších
Đudí. Patrí mu za to naša vćaka! Već možnosĢ komunikovaĢ
mejlom s celým svetom, prezrieĢ si digitálne fotografie
z dovolenky, vyhĐadaĢ
zaujímavú informáciu,
pozrieĢ si þo hlásil
miestny rozhlas a aký je
aktuálny program v IC,
alebo si výhodne nakúpiĢ
na internete – to je len
malá ukážka možností
penzisti
komunikácie
prostredníctvom
poþítaþa. Treba len
trochu odvahy, zahodiĢ
ostych že nieþo neviem
(vnúþik vám to aj tak
neukáže, lebo nemá
þas!), prísĢ v tomto
zimnom
a predjarnom
þase do IC a zapojiĢ sa do cyklu inštruktážnych veþerov. Pán Ivan
Schreiner vie vysvetliĢ aj zložité, a vie pochopiĢ aj naše
nedostatky v rýchlosti þi chápaní. Prvá skupina 18-tich už zaþala
s odhodlaním vydržaĢ v uþení až do konca. Već hanba nie je uþiĢ
sa – hanba je byĢ hlúpy! A to my nechceme a nebudeme vćaka
splnenému sĐubu pána I. Schreinera, pracovníþkam IC
a Obecnému úradu.
Fero Hässler
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Ocenenie darcov krvi

Ivanka pri Dunaji vo fotografii

Slávnostný zápis do pamätnej knihy obce
DĖa 23. januára 2010 sa uskutoþnil slávnostný zápis
bezpríspevkových darcov krvi do pamätnej knihy obce,
ktorí boli ocenení plaketou prof. MUDr. Jánskeho.
Podujatie sa konalo sa v budove Informaþného centra.
Starostka obce vyslovila prítomným úprimné poćakovanie
za nezištnú pomoc pre záchranu života a vrátenie zdravia.
V programe zaspievala p. Mešková, p. Bruckmayerová,
predniesla príbeh od M. Rúfusa „Prostáþik“ a citlivo sa
vyznala zo svojho vzĢahu k bezpríspevkovému darcovstvu
krvi. Ocenení boli:
x Zlatá plaketa: Adriana Chalányiová, Mária Kuþerová,
Daša Pašková
x Strieborná plaketa: Barbora Filkaszová, Zuzana
Muþková, Jaroslav Salaj, Michal StruharĖanský
x Bronzová plaketa: Alena Balogová, SoĖa Muþková,
Stanislava Šipkovská
Výbor MS SýK Ivanka pri Dunaji chce aj touto cestou
poćakovaĢ
oceneným
darcom
a všetkým
bezpríspevkovým darcom za ich šĐachetnosĢ a nezištnosĢ
pri darovaní najcennejšej tekutiny – krvi.
Mgr. Alena Horáková, predseda MS SýK,
Mgr. Peter Bartok, zástupca starostky

Darcovia krvi

Ocenenie darcov krvi (foto Lucia Buþková)

športovkyne

Ivanþanom sa predstavili ćalší
majstri vo vodných športoch

Komisia OZ pre šport, kultúru, školstvo pripravila
stretnutie so športovkyĖami v synchronizovanom plávaní
a raftingu, ktoré sa uskutoþnilo v sobotu 20. februára 2010
v Informaþnom centre.
Program otvorila hereþka a speváþka Mgr. art.
M. Potanþoková, potom sa už ujali slova, ale aj
premietania þlenky klubu Mistral: kapitánka Mgr. Júlia
Pavelková, držiteĐka zlatej medaile z MS v Chile, Dr.
Katka Žilinková, Phd., držiteĐka striebornej medaily z MS
v Chorvátsku. Obidve sú viacnásobné majsterky Európy
a vicemajsterky sveta v raftingu. Synchronizované
plávanie predstavila Dr. Lucia Ondrušová, držiteĐka zlatej
medaily Masters z roku 2009 v Španielsku.
Do diskusie sa zapojila aj Dr. Mária Mraþnová,
prezidentka slovenskej atletickej federácie a bronzová
medailistka z olympiády v Mexiku.
V závere sa podelil s prítomnými o svoje zážitky
spojené s premietaním Doc. L. Herbanský, Ivanþan,
dlhoroþný reprezentant vo vodnom motorizme.
Podujatie sponzorsky zastrešili P. Vranovský, P.
Bartok, L. Múþka, propagácia bola zabezpeþená plagátmi,
rozhlasom a internetom.
Poznámka na záver: myslím si, že pre mladých Đudí sú
úþinnejšie živé vzory a výchova ako sĐuby, reþi, zákazy...
Takýmto vzorom môže byĢ aj Katka Žilinková,
vysokoškolská uþiteĐka, raftingová reprezentantka,
inštruktorka lyžovania, aktívna aj v kaĖoningu, lezení,
skialpinizme, ale aj držiteĐka druhého Danu v karate.
Samozrejme, je za tým mnoho driny a odriekania, ale
odmenou sú potom úžasné pocity pri víĢazstvách,
spoznávaní krajín a množstvo priateĐstiev.
Mgr. P.Bartok, zástupca starostky
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Poþty žijúcich Ivanþanov podĐa roku narodenia (k 31.12. 2009)
Na vodorovnej osi sa nachádzajú roky narodenia Ivanþanov, poþnúc rokom 1914, kedy sa narodil
najstarší k 31. 12. 2009 žijúci. Na na zvislej sú poþty žijúcich Ivanþanov v danom roku.
rok
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

M
0
0
0
0
2
2
2
2
5
7
3
12
7
10
9
12
17
15
9
12
12
5
20
14

Ž
1
1
0
0
3
6
8
6
6
9
21
11
16
20
18
18
23
17
24
17
10
23
19
25

S
1
1
0
0
5
8
10
8
11
16
24
23
23
30
27
30
40
32
33
29
22
28
39
39

rok
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

M
19
30
19
24
21
21
34
35
28
33
39
38
44
35
35
42
29
35
44
33
28
29
34
40

Ž
22
19
21
26
28
31
43
36
35
49
33
49
46
43
42
48
43
35
40
39
32
34
33
29

S
41
49
40
50
49
52
77
71
63
82
72
87
90
78
77
90
72
70
84
72
60
63
67
69

rok
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

M
34
39
46
39
36
38
39
44
65
39
53
36
57
48
52
47
45
46
45
31
39
36
45
41

Ž
37
41
27
43
47
38
38
48
43
50
45
49
55
54
45
57
54
54
54
43
39
40
44
38

S
71
80
73
82
83
76
77
92
108
89
98
85
112
102
97
104
99
100
99
74
78
76
89
79

rok
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

M
45
40
32
31
40
39
43
41
30
19
24
32
26
21
32
27
35
31
44
31
20
35
30
30

Ž
37
33
35
43
41
39
34
30
36
31
33
17
25
22
30
28
30
39
44
38
34
33
30
29

S
82
73
67
74
81
78
77
71
66
50
57
49
51
43
62
55
65
70
88
69
54
68
60
59

(M - muži, Ž - ženy, S - spolu)
Ivanka pri Dunaji

60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70

muži
551
1 772
441
2 764

ženy
563
1 775
694
3032

spolu
1 114
3 547
1 1353
5 796

Priemerný vek Ivanþana - 40,20 roka;
muž má 39,1 rokov,
žena má 41,2 roka.
spracoval Ing. Miroslav Kubiš

Ženy

1914
1918
1922
1926
1930
1934
1938
1942
1946
1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006

poþty žijúcich Ivanþanov k 31.12.2009

Deti (do 18 r.)
Produktívny vek
Dôchodcovia (Ž- od 60, M- od 62)
Spolu

roky narodenia
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Muži

þíslo 1 /február 2010

Spoloþenská rubrika
12. december 2009 - 19. február 2010

Z Narodili sa: (od 1.12.2009 do 19.2.2010)
Sofia Pšenþíková (Hlinkova),
Filip Faltus (Cintorínska),
Oliver Lichvár (SNP),
Richard KošĢál (Matiþná),
Martin Boušek (Cintorínska),
Marián Oravec (Dobšinského),
Viktor Chaláni (Hurbanova),
Liliana Kováþová (Grasalkoviþova),
Tara Paulenová (Hviezdoslavova),
Jakub Orlík (Trenþianska),
Veronika Šubjáková (SNP),
Ikechukwu Richard Ife (Grasalkoviþova),
Sabína Fekete (Družstevná),
Ondrej Malík (Štefánikova).
Z Sobáše Ivanþanov mimo Ivanky:
Dušan Mudronþík a Lucia Blahová

< Zomreli:

Alžbeta Dózová, Sadová (1918),
Mária Mechúrová, Dlhá (1920),
Anna Jakubíková, Hurbanova (1920),
Mária Nagyová, Kvetná (1921),
Anna Horváthová, Palárikova (1922),
Emil Bendík, Hlboká (1922),
Anton Dulovec, Vinohradská (1929),
Jana Babulíková, Dobšinského (1939),
Štefan Gregoroviþ, Veterná (1944),
OĐga Pechová, Štúrova (1944),
Štefan Antalic, Nádražná (1948),
Agnesa Horníková, Moyzesova (1949),
Juraj Jalþ, Záhradnícka (1989).

Spomíname.....
ýas plynie, život spomienkou sa stáva.
V tomto roku uplynie 20 rokov þo dotĎklo
šĐachetné
srdce
dobrého
þloveka
Ing. Pavla Kožíka, skromného vo svojom
živote, veĐkého vo svojej láske a dobrote.
Pri príležitosti jeho nedožitých 80
rokov si s láskou a úctou na neho
spomínajú manželka Anna, dcéry Renáta,
Magda a syn Pavel s rodinami.
Miloval život, mal rád rodinu, priateĐov,
známych, ale zákerná choroba mu
nedovolila zostaĢ medzi nami. DĖa 2.
marca 2010 uplynulo desaĢ rokov þo nás
navždy opustil môj drahý brat Ladislav
Letenay z Hurbanovej ulice. Ktorí ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú sestra
Mária s rodinou.
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Z Blahoželáme jubilantom
70 rokov: Albín Ćurćoviþ (Hurbanova),
Štefan Fašung (Potocká), Emil Taraþka
(Ružová),
Helena
Jánošíková
(Bernolákovská), Eduard Candrák (SNP),
ďudmila Šnábelová (Cintorínska).
75: Vilma ýerĖanská (Ružová), Zuzana
Chovanová (Štefánikova), Jozef Janíþek
(Hviezdoslavova), Rozália Kadnárová
(Zelená).
80: Etela Potoþná (Kvetná), Ružena
Szekérová
(Štefánikova),
Annastázia
Axamítová
(Moyzesova),
Bernardína
Malíková (Záhradnícka), Štefan Pozdech
(Moyzesova),
Alica
Urmaniþová
(Hviezdoslavova).
81: Štefan Sabol (SNP), Štefan Štofko
(Družstevná), Milan Babulík (Okružná),
Júlia Treplánová (Záleská), OĐga Andelová
(Hurbanova),
Adela
Kasanová
(Štefánikova).
82: Terézia Halinkoviþová (Štefánikova),
Gabriela
Obertová
(Sládkoviþova),
Katarína Velþická (Štefánikova), Viera
Országhová (Nádražná), Mária Drobcová
(Cintorínska),
Libuša
Krivosudská
(Vinohradská).
83: Mária Sedláková (Puškinova), Anna
Országová (Jesenského), Justína Šebová
(SNP), Vlasta Kordáþová (PoĐná), Zlatica
Odnechtová (PoĐovnícka), Mária Virágová
(Záhradnícka).
84: Jozef Daniš (Štefánikova), Gabriela
Beloviþová (Nádražná).
85: Juraj
Pleva
(Ružová),
Gizela
Kraváriková (Moyzesova), Lýdia Nagyová
(Cintorínska), František Šlosár (Školská),
Juliana Mészárosová (Družstevná), Valéria
Melegová (Cintorínska).
86: Anna Trnþíková (Hviezdoslavova).
Izabella Užáková (Komenského),
87: Mária Antalicová (Námestie Padlých
hrdinov), Mária Vosátková (Komenského),
Viliam Monošík (Hurbanova), Helena
Antalicová (PoĐovnícka), František Jurášek
(SNP).
88: František Šmida (Jesenského), Alžbeta
Ondrejková (Štefánikova).
90: Rudolf Jung (Hurbanova), Anna
Meriþková (Grasalkoviþova).
91: Ján Lukáþ (Námestie Padlých hrdinov),
Jozef Jung (Cintorínska).
92: Júlia Sedláþková (Bernolákovská).
Plnú náruþ kvetov, dobrého zdravia i lásky,
Vám chceme zo srdca priaĢ, aby ste sa
v budúcich rokoch svojho života mohli len
radovaĢ.
Zbor pre obþianske záležitosti pri OcÚ

þíslo 1 /február 2010

Aj Vy ste zatúžili po dlhých vlasoch ???
Ani Vám sa už viac nechce þakaĢ, kým
Vaše vlasy opäĢ dorastú ???
Práve pre Vás je tu

KADERNÍCKY SALÓN
ZUZANA
ktorý ponúka:
xPREDLŽOVANIE VLASOV NAJMODERNEJŠOU TECHNIKOU
xKLASICKÉ STRIHANIE: DÁMSKE, PÁNSKE, DETSKÉ
xFARBENIE PROFESIONÁLNYMI FARBAMI
xVIACFAREBNÉ MELÍROVANIE
xVYTVÁRANIE ÚýESOV NA SPOLOýENSKÉ AKCIE
xMASÁŽE HLAVY
xPORADENSTVO

Teším sa na Vašu návštevu
Pripravujeme výstavu „Vítame jar“
Pridajte sa!
MO Slovenského zväzu záhradkárov, Historická
spoloþnosĢ Ivanky a Informaþné centrum pripravuje
výstavku, kde by sme chceli ukázaĢ nápady
a šikovnosĢ rúk našich Đudí, hlavne žien a detí.
Výstava bude v dĖoch 28. 3. 2010 - 30. 3. 2010
v Informaþnom centre.
DeĖ pred výstavou, 27. 3. bude v MD od 900
Aranžérsky deĖ s praktickou ukážkou aranžmánov
k VeĐkonoþným sviatkom, na ktorý vás pozýva pani
Ing. Zita Veneková. Bude tu ukážka techniky
zdobenia veĐkonoþných vajíþok, pletenia tradiþných
korbáþov z vĚbového prútia. Záujemcovia o zvládnutie
techniky aranžovania, zdobenia vajíþok a pletenia
korbáþov prineste si v sobotu 27. marca do MD
vhodný materiál! Vaše vytvorené diela budú tvoriĢ
súþasĢ výstavy.

Bližšie informácie
a objednávky na 0907 890 812
alebo na adrese:
KADERNÍCKY SALÓN
ZUZANA; Trenþianska záhrada
6, Ivanka pri Dunaji

Vaša ZUZANA
Pozvánka na
detskú burzu

Materské centrum TIK-TAK v Ivanke pri Dunaji
pozýva verejnosĢ na tradiþnú VeĐkú jarnú
a letnú burzu detského obleþenia a potrieb.
Burza sa uskutoþní 17. apríla 2010 od
1000 do 1330 v Osvetovej besede na Nám.
sv. Rozálie v Ivanke pri Dunaji.
Tovar oznaþený prilepovacími štítkami
s kódom predajcu a cenou (zaokrúhlenou aspoĖ
na 50 centov) budeme preberaĢ 16. 4. 2010 na
mieste konania burzy v þase od 1600 do 1830.
Ćalšie informácie získate v materskom
centre v budove
I - klubu v parku
kaštieĐa,
alebo
na
tel.
þíslach
0903 341 278, resp. 0907 509 412 a takisto
na www.mctiktak.ivanka.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.

Buć Fit a príć si zacviþiĢ
aerobic a bodyforming
v Ivanke v telocviþni Spojenej školy
utorok: 1745-1845, piatok: 1830 - 1930

Uzávierka príspevkov do ćalšieho þísla IN je 20. 4. 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.

v Zálesí v spoloþenskej miestnosti
pondelok a streda: 1830- 1930
Teší sa na Vás cviþiteĐka Naća.
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