
Z Á P I S 

Zo zasadnutia OZ v Ihráči, konaného dňa 25. júna  2011 

 

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny 

 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

4. Prehodnotenie zmluvy Ceplák Ihráč č. 25 – výstavba Agropenziónu 

5. Návrh smernice o verejnom obstarávaní 

6. Návrh záverečného účtu 

7. Boţena Vallová – ţiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc na drevo 

8. Schválenie platu starostu v zmysle novelizovaného zákona 253/1994 Z. z. 

9. Rôzne  

10. Diskusia 

11. Schválenie uznesenia 

12. 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. Peter Slašťan  

       p. Jaroslav Hric- Matúška 

K bodu 3:  

 V tomto bode bolo konštatované, ţe všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

06.05. 2011 boli splnené.  

 

K bodu 4:  
 Na základe písomnej ţiadosti p. Jozefa Cepláka obecné  zastupiteľstvo schválilo 

zmenu účelu vyuţitia pozemku z pôvodného zámeru AGROPENZIÓNU na rekreačné 

zariadenie. Toto rozhodnutie je podmienené tým, ţe tento zámer by mal byť realizovaný do 

nasledujúcich 2 rokov. ( 25. júna 2013) 

 

K bodu 5:  
  V tejto časti obecné zastupiteľstvo schválilo smernicu o verejnom obstarávaní v obci 

Ihráč. p. Štefan Kubík navrhol starostke obce zaoberať sa otázkou akým spôsobom sa zostaví 

odborná komisia, ktorá bude zodpovedná za verejné obstarávanie.  

 

K bodu 6: 

 Po predloţení záverečného účtu obce Ihráč starostkou ho všetci poslanci schválili bez 

výhrad. K záverečnému účtu bolo vypracované podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení odborné stanovisko hlavnou kontrolórkou obce p. Jozefínou Schmidtovou. K návrhu 

na záverečný účet neboli od poslancov ţiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy. 

Prebytok výsledku hospodárenia za rok 2010 v celkovej výške 44 680, 44 Eur bol rozdelený  

nasledovne: 

4 470 Eur t. j. 10% na tvorbu zákonného rezervného fondu a  40 210,44 Eur na tvorbu 

ostatného rezervného fondu.  

 

 



K bodu 7: 

 P. Boţena Vallová predloţila obecnému zastupiteľstvu ţiadosť o poskytnutie finančnej 

výpomoci na drevo. K tejto ţiadosti doloţila aj doklady o platení za elektrickú energiu a iné 

výdavky, ktoré musí mesačne splácať.  Obecné zastupiteľstvo jej schválilo výpomoc vo výške 

150 Eur na nákup 5 metrov dreva. P. Vallová sa nachádza v nepriaznivej ţivotnej situácii 

a doposiaľ nemá vybavené základné zákonné nároky na, ktoré má právo. Finančná výpomoc 

jej však nebude poskytnutá skôr, ako si uvedené záleţitosti nedá do poriadku. P. starostka sa 

sama podujala na pomoc p. Vallovej pri vybavovaní úradných záleţitostí, aby spomínaná 

občianka obce Ihráč mohla viesť kvalitnejší ţivot. P. Jozef Kráľ predloţil návrh na zriadenie 

sociálnej komisii v obci, ktorá by sa zaoberala problematikou v tejto oblasti z dôvodu 

kumulácie sociálnych problémov na území obce.  

 

K bodu 8:  

 P. Jozef Kráľ podrobne informoval poslancov obecného zastupiteľstva so všetkými 

podmienkami poskytovania platov pre starostov. V zmysle novelizovaného zákona 253/1994 

Z. z. všetci poslanci schválili brutto plat starostky od 01. 06. 2011 vo výške 1 408 Eur/mesiac. 

Poslanci boli informovaní, ţe plat starostov sa odvíja od veľkosti koeficienta, ktorý závisí od 

počtu obyvateľov v obci  a priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá má v súčasnosti 

výšku 769 Eur/mesiac.  

   

K bodu 9: 

 V bode rôzne starostka informovala poslancov s viacerými aktivitami a udalosťami, 

ktoré budú realizované v obci.  

 

a, V súvislosti s erbom obce, ktorý je umiestnený v dolnej časti miestnej samosprávy  

starostka dala návrh na jeho reparáciu z dôvodu viditeľného korodovania. Poslanci sa majú 

zaoberať najvhodnejším spôsobom jeho obnovy.  

 

b, Starostka zúčastnených informovala o blíţiacom sa čistení kaskád tzv. stupňov v hornej 

časti obce od nánosov bahna správcom tokov Lesy SR, závod Ţarnovica.  

 

c, Starostka podala informáciu o vysporiadavaní HRBOVEJ CESTY,  s tým, ţe sa jej nepáči 

postup p. R. Cepláka. Na zasadnutí OZ zo dňa 5. februára 2011sa poslanci zaoberali 

poţiadavkou p. R. Cepláka, kde poslanci Vladimír Henţel JUDr. a p. Štefan Kubík navrhovali 

viac alternatív. Starostka obce odporúčala počkať na ukončenie komasácie pozemkov, kde by 

spolupodielnici neprišli o pozemky a obec by to nič nestálo. JUDr. Henţel prisľúbil, ţe sa 

pokúsi nájsť najrýchlejšiu a najlacnejšiu alternatívu. Pán Róbert Ceplák bez toho, aby 

informoval starostku obce dal na svoj náklad vypracovať GP a odniesol ho JUDr. Petrušovej. 

Bola som veľmi prekvapená, keď ma JUDr. Petrušová postavila pred hotovú vec. Je potrebné 

schváliť odkúpenie všetkých podielov. Okrem finančných prostriedkov za nákup pozemkov, 

bude ďalší náklad – zá právne sluţby JUDr. Petrušovej cca 1200 €.  

 

d, Poslanci OZ po predhovore p. starostky sa zhodli, ţe v blízkej budúcnosti kanalizácia 

v obci nebude predmetom riešenia. Ţiadny zákon v súčasnosti obci neukladá povinnosť mať 

vybudovanú kanalizačnú sieť. Do úvahy v našej obci po návrhu viacerých poslancov aj 

v rámci ekonomického hľadiska pripadajú do úvahy čističky odpadových vôd.  

 

e, V súvislosti s internetovou stránkou obce, ktorá uţ bola čiastočne prejednávaná dostala p. 

starostka ponuku od Mgr. Františka Kysela na jej realizáciu. Návrh stránky, ktorú Mgr. Kyseľ 

zaslal sa pozdával všetkým, ale závisí od cenovej ponuky, kto ju zrealizuje.   Kvalitnejšou 

internetovou stránkou sa zvýši propagácia obce aj v elektronickej forme.  

 



f, P. starostka poďakovala za brigádu ohľadom skrášlenia okolia rybníka p. Lukášovi 

Kubíkovi, ktorý zorganizoval brigádu. 

 

g, V tejto časti bodu rôzne poslanci zobrali na vedomie odovzdanie čestného občianstva p. 

Kúdelkovej a p. Filandovi, ktoré im bolo venované pri príleţitosti Dňa matiek v Ihráči dňa 29. 

05. 2011.  

 

h, Tradičný volejbaloví turnaj „ASFALT CUP“ sa bude v obci konať dňa 06. 08. 2011. 

Štartovné bude predstavovať výšku 3 Eurá. Starostka dala návrh poslancom o hľadanie 

sponzorstva pre turnaj. V tejto súvislosti poznamenala, ţe výšku 100 Eur poskytol pre tento 

účel p. Miních (rozvoz uhlia).  

 

i, V tomto roku bude mať futbalová tradícia v obci 30. výročie. Hlavnú iniciatívu 

o uskutočnenie programu v tomto smere má p. Peter Slašťan. Starostka vyjadrila plnú 

podporu  tejto udalosti ako aj o celkové udrţanie fungovania futbalu v obci.   

 

K bodu 10.  

 V diskusii vystúpila p. starostka a informovala o potrebu aspoň 3 alebo 4 brigádnikoch 

potrebných pre obec. Vykonávané práce by súviseli predovšetkým so starostlivosťou 

o verejné priestranstvá. P. Jozef Kráľ predloţil niektoré návrhy na zlepšenie vykurovania 

kultúrneho domu. Ako najlepším riešením po menšej diskusii pripadajú nahradiť súčasné 

elektrické pece za nové elektrické konektory. Tento spôsob je rýchly a pre potreby 

a vyuţívanie kultúrneho domu bude dostatočným riešením. Predmetom diskusie boli aj 

pohľadávky voči obce Jastrabá, ktoré predstavujú výšku  8 400 Eur. Dlţná suma by mala byť 

uhradená do 30. júna 2011 ale tento záväzok do tohto termínu nebude splnený. P. Jozef .Kráľ 

navrhol túto čiastku zníţiť, nakoľko ZŠ v Jastrabej navštevujú aj deti z obce Ihráč. K návrhu 

sa pridal poslanec P. Slašťan. Ostatní poslanci sa nevyjadrili. Jednoznačne proti, bola 

starostka obce a oponovala tým, ţe obec Jastrabá na naše deti finančné prostriedky dostáva. 

Tak, ako obci Jastrabá boli krátené podielové dane, tak boli krátené všetkým obciam 

a mestám, teda aj Ihráču. Padol návrh vrátiť poskytnutú finančnú výpomoc v plnej výške, 

nakoľko išlo o návratnú finančnú výpomoc a moţnosť podať novú ţiadosť o nenávratnú 

dotáciu. Nakoniec starostka túto tému ukončila s tým, ţe od obce Jastrabá neprišla ţiadna 

písomná poţiadavka a tak nieto čo riešiť. 

 

K bodu 11  

 V záverečnej časti zasadnutia poslanci schválili uznesenie.  

 

K bodu 12.  

 Starostka všetkým poďakovala za účasť a zastupiteľstvo ukončila.  

 

 

V Ihráči 26. júna 2011 

 

 

Zapísal: Bc. Ján Kollár 

 

Overovatelia:  p. Jaroslav Hric - Matúška  

  p. Peter Slašťan 

   

 

        Ľudmila Febenová 

            starostka obce 


