
U Z N E S E N I E 

Zo zasadnutia OZ v Ihráči konaného dňa 25. júna  2011 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ihráči 

 

A/ S C H V A Ľ U J E   

 

uz. č. 24/ 2011 zmenu zmluvy p. Jozefa Cepláka. Umožnenie zmeny využitia pozemkov  

                        pôvodného zámeru AGROPENZIÓN na rekreačné zariadenie.   
 

uz. č. 25/2011  internú smernicu o verejnom obstarávaní.  

 

uz. č. 26/2011 finančnú dotáciu pre p. Boženu Vallovú v celkovej výške 150 Eur na nákup dreva 

                        po vysporiadaní si dokumentov na UPSVaR. 
 

uz. č. 27/2011  plat starostu v brutto výške od 01. 06. 2011 1408 Eur/mesiac, ktorý sa skladá: 

                         pôvodný plat 1408€ 

                         upravený plat po novele zákona 1 269 € 

                         navýšenie 11 %                              139 € ( v zmysle novely možnosť navýšenia 0 do 70 %)         

                          

uz. č. 28/2011  celoročné hospodárenie Obce Ihráč za rok 2010 bez výhrad. 

 

uz. č. 29/2011  v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 15 ods. 4, rozdelenie prebytku rozpočtu (44 680,  

            44 Eur) za rok 2010 nasledovne: 

- vo výške 4 470 Eur ( t. j. 10%) na tvorbu zákonného rezervného fondu a 

- vo výške 40 210, 44 Eur na tvorbu ostatného rezervného fondu 
 

uz. č. 30/2011  vysporiadanie účtovného výsledku hospodárenia, zisku vo výške 33 967, 30 Eur  

              v prospech účtu 428 – nevysporiadaný HV minulých rokov.  

 

uz. č. 31/2011 odkúpenie všetkých spoluvlastníckych podielov z nehnuteľností v k. ú. Ihráč, zapísané na 

                         liste vlastníctva č. 548, z parc. č. EKN 68/3 o výmere 241 m
2
,  z parc. č. EKN 68/4 o  

                         výmere 47 m
2
. 

 

uz.č. 32/2011 dotáciu na futbalový turnaj a oslavy pri príležitosti 30. výročia organizovaného futbalu 

                        vo výške max. do 500 €. 

 

 

B/ B E R I E  NA V E D O M I E 
 

uz č. 33/ 2011 stanovisko hlavného kontrolóra k „Návrhu záverečného účtu Obce Ihráč za rok 2010“.  

 

uz. č. 34/2011 správu nezávislého audítora určenú Obecnému zastupiteľstvu Obce Ihráč za rok 2010.  

 

uz. č. 35/2011 potrebu reparácie erbu obce v dolnej časti miestnej samosprávy.  

 

uz. č. 36/2011  čistenie kaskád tzv. stupňov v blízkej dobe v hornej časti obce. 

 

uz. č. 37/2011 Hrbová cesta Ceplák, financovanie z obecného rozpočtu približne 1 500 Eur. Bližší popis  

                         v zápisnici.  

 

uz. č. 38/2011 riešenie problematiky čističiek odpadových vôd v obci. 

 



uz. č. 39/2011 ponuku internetovej stránky pre obec Mgr. Františkom Kyselom. 

 

uz. č. 40/2011 uskutočnenie volejbalového turnaja „ASFALT CUP“ dňa 06. 08. 2011. 

 

uz. č. 41/2011 uskutočnenie športovej udalosti pri príležitosti 30. výročia futbalu v obci. 

 

uz. č. 42/2011 poďakovanie p. starostky za brigádu čistenia okolia rybníka, ako aj  

                    zorganizovanie akcie pri príležitosti MDD, ktoré zorganizoval p. Lukáš Kubík 

                    a Jozef Kráľ Mgr. Starostka poďakovala aj poslancovi J. Kollárovi, ktorý sa  

                    brigády zúčastnil. 

 

 

C/ O D P O R Ú Č A 

 
uz. č. 43/2011 Starostke obce doplniť členov do odbornej komisie v súvislosti s verejným obstarávaním  

                      pre obec Ihráč.  

 

 

 
V Ihráči, 26 júna 2011 

 

Zapísal: Bc. Ján Kollár 

 

Overovatelia: p. Jaroslav Hric - Matúška  

                        p. Peter Slašťan       

 

 

 

         Ľudmila Febenová 

              starostka obce 

 


