
Z Á P I S 

zo zasadnutia OZ v Ihráči, konaného dňa 16. decembra  2011 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2012 

5. Schválenie Dodatku č. 3 k VZN 9/2008 

6. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN 1/2010 

7. Schválenie termínu výberového konania hlavného kontrolóra obce 

8. Návrh členov Rady OZ a schválenie Rady OZ 

9. Termíny zasadnutia Rady OZ a OZ  

10. Diskusia 

11. Schválenie uznesenia 

12. Záver 

 

K bodu 1: 

 Zasadanie obecného zastupiteľstva v Ihráči otvorila a viedla starostka obce Ľudmila 

Febenová. Na úvod privítala prítomných poslancov OZ,  kontrolórku a zamestnancov 

obecného úradu. Konštatovala, že na dnešnom zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina 

poslancov, OZ je uznášania schopné. V tomto bode požiadala OZ zaradiť do programu ešte 

jeden bod a to: prejednanie úpravy rozpočtu za rok 2011. Tento bod bol jednohlasne do 

programu schválený.  

 

K bodu 2: 

 Za overovateľov zápisnice boli určení:  p. Jaroslav Hric - Matúška  

       p. Mgr. Jozef Kráľ 

 Za zapisovateľa bol určený:   Bc. Ján Kollár 

K bodu 3:  

 Starostka na úvod skonštatovala, že uznesenia OZ z predchádzajúceho zasadnutia sú 

splnené resp. niektoré sú vo fáze riešenia 

K bodu 4:  
 Rozpočet pre rok 2012 bol prítomnými poslancami OZ schválený. V uplynulých 

týždňoch ho bolo možné doplniť a robiť úpravy, ktoré mohli byť do rozpočtu zaradené. 

Všetky pripomienky  a návrhy na jeho zmenu boli k dátumu 16. 12 2011 akceptované, preto 

prípadné ďalšie úpravy už nebolo potrebné riešiť.   

K bodu 5:  
  V tejto časti zasadnutia bol schválený prítomnými poslancami Dodatok č. 3 k VZN 

9/2009. K jeho schvaľovaniu už rovnako nebola potrebná diskusia, nakoľko o tejto 

problematike už bolo pojednávané na predchádzajúcich zasadnutiach OZ.  

K bodu 6: 

 Dodatok č. 1 k VZN 1/2010 bol rovnako schválený prítomnými poslancami bez 

diskusie. Znenia dodatkov, ktoré ovplyvnili predmetné VZN je možné nájsť na  informačnej 

tabuli obce alebo internetovej stránke www.ihrac.sk .  

 

 



K bodu 7: 

 V súvislosti so vzdaním sa činnosti hlavnej kontrolórky obce k 29. 02 2 009 je 

potrebné vyhlásiť výberové konanie, ktoré zabezpečí nového zamestnanca pre oblasť 

hlavného kontrolóra. Termín výberového konania bol schválený na dňa. 01. 02. 2012. 

Príslušné požiadavky s ďalšími podrobnosťami budú zverejnené podľa obvyklého 

spôsobu. obce. Požiadavky na kandidáta hlavného kontrolóra sú stavené podľa 

príslušných zákonov.  

 

        

K bodu 8:  

 Podľa predchádzajúcich návrhov, ktoré boli zaradené do diskusie na predchádzajúcich 

zasadnutiach OZ p. Starostka navrhla zriadenie Obecnej rady aj s ich členmi. Z jej strany boli 

navrhnutí 3 členovia v nasledujúcom zložení: p. Štefan Kubík, p. Mgr. Jozef Kráľ, p. Bc. Ján 

Kollár. p. Štefan Kubík sa rozhodol svoju možnosť v pôsobení v Obecnej rade nevyužiť. 

Navrhol, aby namiesto neho v OR pôsobil p. Lukáš Kubík z dôvodu jeho ďalšieho rozvoja pri 

spravovaní obce. p. Š. Kubík navrhol z jeho strany akúkoľvek pomoc OR pri problémoch, 

ktoré vznikajú v obci počas roka. Obecná rada bola všetkými poslancami schválená a jej 

pôsobenie sa začne od roku 2012.  

 

K bodu 9: 

 p. Starostka predložila predbežný plán zasadnutí OZ pre rok  2012. Zasadnutia sú 

plánované každé 2 mesiace a v prípade potreby aj častejšie.  

 

K bodu 10.  

 V diskusii vystúpila p. Pačová a informatívne predložia OZ bilanciu za rok 2011 

v oblasti RZ a využívania obecnej vetriesky. Túto podrobnejšiu analýzu vypracovala na 

základe požiadaviek niektorých poslancov OZ. p. Starostka vstúpila do diskusie a informovala 

všetkých o prípadných záväzkoch, ktoré neboli ešte obci za rok 2011 uhradené a sú už po 

termíne splatnosti. Tento problém bude v najbližšom období  potrebné vyriešiť tak, aby 

dotknuté strany pristúpili k plneniu svojich povinností. 

           V tomto bode boli prerokované zmeny v rozpočte za rok 2011. Materiály boli 

poslancom OZ zaslané 4 dni pred rokovaním. Úpravy rozpočtu za rok 2011 boli jednohlasne 

schválené.  

 

K bodu 11. 

  Poslanci schválili navrhované uznesenie. 

 

K bodu 12. 

 p. Starostka poďakovala zúčastneným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.  

 

V Ihráči 18. decembra  2011 

 

Zapísal: Bc. Ján Kollár 

 

Overovatelia:  p. Mgr. Jozef Kráľ  

  p. Jaroslav Hric - Matúška    

 

 

        Ľudmila Febenová 

            starostka obce 



 


