
Z Á P I S 

Zo zasadnutia OZ v Ihráči, konaného dňa 6. mája  2011 

 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

4. Vodná elektráreň RZ - prezentácia 

5. Informácia o čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2011 

6. Štatút obce 

7. Jozef Ivan – zmena otváracích hodín - pohostinstvo 

8. Božena Vallová – žiadosť o jednorazovú fin. výpomoc na drevo 

9. Vyhodnotenie ankety – nehnuteľnosť Kalman 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Schválenie uznesenia 

13. Záver 

 

K bodu 1: 

 Začiatok zasadnutia otvorila a všetkých zúčastnených privítala starostka  obce p. 

Ľudmila Febenová.  

 

K bodu 2: 

 Za overovateľov zápisnice boli určení:  p. Jozef Kráľ Mgr.  

       p. Lukáš Kubík 

K bodu 3:  

 V tomto bode bolo poslancami OZ skonštatované, že všetky uznesenia 

z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.   

 

K bodu 4:  
 V tejto časti zasadnutia v krátkosti odprezentoval svoj zámer vybudovať malú vodnú 

elektráreň v oblasti RZ – rybník Ing. Slavomír Pilnik, konateľ spoločnosti ZUS servis s. r. o. 

Nakoľko informácie o tomto investičnom zámere neboli detailnejšie spracované nebolo 

možné objektívne posúdiť jednoznačné odsúhlasenie tohto zámeru. Obecné zastupiteľstvo 

spolu s p. starostkou obce navrhlo p. Pilnikovi spracovať konkrétnejšie informácie o tejto 

činnosti a následne predložiť OZ. Po predložení bližších informácií o vybudovaní malej 

vodnej elektrárne v okolí RZ – rybník sa bude predmetná vec ďalej riešiť a posudzovať.  

 

K bodu 5:  
  Poslanci OZ zobrali na vedomie čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2011 bez výhrad.  

 

K bodu 6: 

 Štatút obce Ihráč bol v tomto bode všetkými poslancami OZ schválený. K jeho 

schváleniu nepredchádzali žiadne pripomienky ani rôzne návrhy na zmenu.   

 



 

K bodu 7: 

 Na písomný návrh p. Jozefa Ivana boli OZ schválené zmeny otváracích  hodín 

pohostinstva . Zmeny sa týkajú najmä piatka a soboty kedy sa predlžuje prevádzka do 23:00 

hod. Všetci poslanci tento návrh podporili s tým, že pri akýchkoľvek problémoch s dlhšou 

dobou prevádzky sa schválená situácia bude prehodnocovať.  

 

K bodu 8:  

  K žiadosti p. Vallovej  o poskytnutie finančnej výpomoci zaujala väčšina poslancov  

OZ po minulých nie najlepších skúsenostiach negatívne stanovisko. Táto žiadosť sa bude ešte 

v najbližšom čase prehodnocovať. Poslanci OZ navrhli p. starostke osobné stretnutie so 

žiadateľkou s tým, že by malo dôjsť k dohode za akých podmienok bude finančná čiastka pre 

kúpu dreva poskytnutá. V prípade, že by p. Vallová neprejavila záujem o vzájomnú 

spoluprácu s vedením obce dotácia  by nemusela byť poskytnutá.     

    

 

K bodu 9: 

 P. starostka oboznámila poslancov OZ o výsledkoch realizácie dotazníkového 

prieskumu.  Zo 130 vydaných dotazníkov sa vrátilo 37, čo predstavuje cca. 23% návratnosť. 

Názory občanov pre využitie pozemku boli rôznorodé. Nakoľko návratnosť bola nízka nie je 

možné urobiť si jasný obraz o predstave obyvateľov obce Ihráč s využitím priestoru, ktorý je 

k dispozícii. Väčšina z poslancov OZ sa zhodla časť pozemku ako už bolo predtým zmienené 

využiť v prospech multifunkčného ihriska. V blízkej budúcnosti budú k tejto aktivite 

smerovať ďalšie kroky. Využitie zostávajúcej časti sa bude riešiť tak, aby tento priestor 

v strede obce predstavoval jeden zmysluplný komplex.   

 

 

K bodu 10: 

 V tomto bode riešené ďalšie skutočnosti, ktoré p. starostka predložila poslancom OZ. 

  

 a, Na základe písomnej žiadosti, ktorú obecnému úradu predložila p. Anna Ošustová 

so zámerom odkúpiť obecné pozemky vo výmere 206 m2, ktoré sa nachádzajú na parcele 

EKN 770/1 o výmere 6 123 m2, LV 182, podľa GP  zo dňa 14. 4. 2011 novovytvorené 

parcely CKN 418/1 – 88 m2, 416/4 – 65 m2, 416/5 – 9 m2, 419/3 – 44 m2. Po preskúmaní GP 

JUDr. Vladimírom Henželom a Štefanom Kubíkom, títo navrhujú odpredať predmetné 

pozemky len pod podmienkou vytvorenia vecného bremena na parcele 416/4, pre nerušený 

prechod vlastníkov  RD č. 76 a zároveň oboznámiť s odpredajom a vytvorením vecného 

bremena p. Máriu Gajdošovú a jej syna Jozefa Gajdoša. 

 

 b, V ďalšej časti bodu rôzne všetci poslanci schválili ústnu žiadosť p. Stanislava 

Cepláka o zabetónovanie menšej plošiny v priestoroch jeho výrobnej prevádzky. 

Odsúhlasenie bolo potrebné z toho dôvodu, že časť plánovanej betónovej plošiny zasahuje 

obecný pozemok s tým, že na vlastné náklady odpíli malý železný plot a obloží oporný múrik.  

 

 c, V tomto bode boli poslanci informovaní p. starostkou o možnosti zabezpečenia 

technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika, ktorý by vykonával písomnú agendu 

PO a BOZP mandátnou zmluvou medzi OÚ Ihráč a Ing. Ľuborom Krausom – LUKRA 

Kremnica za odplatu 20,00 € mesačne. Tento návrh zatiaľ nebol OZ schválený z toho dôvodu, 

že je snaha nájsť efektívnejšie zabezpečenie týchto služieb pre obec.  

 



 

 

 d, Ďalšou časťou bolo oboznámenie poslancov  p. starostkou o presunutí tradičnej 

udalosti v obci Ihráč Dňa matiek na  29. 05. 2011 o 16,00 hod. z technických príčin 

nacvičovania programu ZŠ a slávnosti prvého svätého prijímania v obci. 

 

 e, Na návrh p. starostky všetci poslanci odsúhlasili udelenie čestného občianstva obce 

Ihráč pre osoby p. Jána Filandu (skrášlenie obce) a p. Eve Kúdelkovej rod. Urbanovej (rozvoj  

ochotníckeho divadla v rokoch 1959 až 1962).  

  

 f, V poslednej časti bodu rôzne boli poslanci informovaní o  výške platu p. starostky, 

ktorý sa odvíja od zákona NR SR č. 253/1994 Z. z., ktorého novela nebola podpísaná 

prezidentom republiky, čo predstavuje s účinnosťou od 1. 1. 2011 čiastku 1.408 € v hrubom. 

 

 

K bodu 11.  

 V diskusii vystúpil Mgr. Jozefa Kráľa a požiadal starostku obce o stretnutie s vedením 

TJ, aby sa v najbližšom čase dohodli a ujasnili si podmienky fungovania telovýchovnej 

jednoty. Termín bol dohodnutý na 11. mája 2011 o 15 hod. na OÚ. 

 

K bodu 12.  

 Poslanci  schválili uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 13.  

 Starostka všetkým poďakovala za účasť a zastupiteľstvo ukončila.  

 

 

 

 

 

V Ihráči 7. mája 2011 

 

 

 

Zapísal: Bc. Ján Kollár 

 

 

Overovatelia:  p. Jozef Kráľ Mg.  

  p. Lukáš Kubík 

   

 

        Ľudmila Febenová 

            starostka obce 

 

 


