
Z Á P I S 

Zo zasadnutia OZ v Ihráči, konaného dňa 5. februára  2011 

 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:  

 

1, Otvorenie zasadnutia 

2, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3, Sľub poslanca 

4, Poverenie zástupcu starostu 

5, Schválenie komisií  

6, Návrh a schválenie zmeny VZN 2/2009 

7, Informácia o kúpe nehnuteľnosti Kalman 

8, Rôzne 

9, Diskusia 

10, Schválenie uznesenia  

11, Záver 

 

K bodu 1: 

 Zasadnutie otvorila a všetkých zúčastnených poslancov privítala starostka obce p. 

Ľudmila Febenová.  

 

K bodu 2: 

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

       p. Lukáš Kubík 

K bodu 3:  

 V tejto časti zasadnutia Mgr. Jozef Kráľ zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

podľa priloženého sľubu poslanca.  

 

K bodu 4:  
 V zmysle zákona o obecnom zriadení SNR č. 479/2010 podľa § 13b odsek1  

vymenovala starostka obce na funkčné obdobie 2010 – 2014 ako svojho zástupcu Mgr. Jozefa 

Kráľa.  

 

K bodu 5:  
 V tomto bode všetci poslanci OZ zahlasovali za zloženie nasledujúcich 3 komisií 

obecného zastupiteľstva s ich členmi.   

1,  Stavebná komisia  - predseda p.  Jaroslav Hric – Matúška 

              Anna Ivanová - člen 

              Ivan Matúška – člen  

 

2, Športovo školská komisia – predseda p. Lukáš Kubík  

              Mgr. Jozef Kráľ – člen 

              p. Peter Slašťan - člen 

              p. Štefan Kyseľ - člen 

              p. Marek Kollár - člen  

  

3, Finančná komisia – predseda p. Štefan Kubík 

            Bc. Ján Kollár – člen 



            Ing. Naďa Sklenková – člen 

            p. Ján Slašťan 

 

Zloženie členov 4 komisie verejného poriadku, ktorú OZ schválilo 11. decembra 2010 bude 

OZ riešiť na nasledujúcom zasadnutí nakoľko jej členovia sú fáze úvah.   

 

K bodu 6: 

  Poslancom OZ bola p. starostkou vysvetlená dôležitosť VZN o nakladaní 

s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ihráč. Súčasné 

platné VZN č. 2/2009 si vyžadovalo viacej zmien vo svojom obsahu, ktoré bolo potrebné 

prepracovať. Na základe zakomponovania nových náležitostí OZ rozhodlo o zrušení 

pôvodného VZN č. 2/2009 a následne o prijatí nového  VZN č. 1/2011  o nakladaní 

s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ihráč. Hlavným 

cieľom tohto VZN je, aby obec za vyseparovaný odpad získala finančné prostriedky od 

spoločnosti ENVI – PAK. Všetci poslanci zahlasovali za prijatie nového VZN.  

 

K bodu 7: 

 Starostka obce informovala poslancov OZ o kúpe nehnuteľnosti – Kalman pri Coop 

Jednota.  Na spomínanú nehnuteľnosť bol vypracovaný znalecký posudok, vypracovaný na 

13 200 €. Nehnuteľnosť obcou zakúpená za cenu 13 400 €, nakoľko p. Kalman lacnejšie 

nechcel predať. Spomínanú nehnuteľnosť obec plánuje vyžiť predovšetkým v prospech 

multifunkčného ihriska.  

 

K bodu 8:  

 V bode rôzne boli OZ riešené viaceré záležitosti . p. Róbert Ceplák požiadal starostku 

obce spolu s OZ o pomoc pri riešení problému s jeho stavebným pozemkom v časti 

Valachovo. Hlavný problém spočíva v tom, že do parcely Hrbovej cesty zasahujú súkromné 

parcely, posunutím parciel pri ROEPE, množstve vlastníkov na spomínanej parcele a pán 

Ceplák má problém získať povolenie na prístup k jeho parcele a zakopaním elektrického 

a vodovodného prívodu vedľa cesty. Tieto povolenia sú potrebné k stavebnému povoleniu. 

Prítomný pri tejto diskusii bol aj p. Ceplák. Poslanci OZ p. Štefan Kubík a JUDr. Vladimír 

Henžel navrhovali viacero alternatív pre riešenie. JUDr. Vladimír Henžel si zobral predmetnú 

vec na zodpovednosť a v blízkej budúcnosti  sa bude snažiť nájsť riešenie, ktoré bude 

výhodné a rýchle pre p. Cepláka. Starostka obce spolu s OZ má veľký záujem o udržanie 

mladých rodín na území obce a urobia čo najviac preto, aby v budúcnosti so stavebnými 

pozemkami boli čo najmenšie problémy.  

  

 Ďalšou témou pre  prejednávanie bolo pokračovanie budovania kanalizácie v obci 

alebo zameranie sa  na  inštaláciu čističiek odpadových vôd. OZ odporučilo p. starostke obce 

dať vypracovať prípadové štúdie odborníkom v týchto oblastiach. Na základe výsledkov 

z prípadových štúdií budú vyvodzované ďalšie kroky. Snahou obce nie je v týchto veciach 

postupovať rýchlo ale hlavne efektívne z toho dôvodu, že investície do týchto projektov sú 

finančne veľmi náročné.  

 

 p. Lukáš Kubík navrhol oživiť v obci fašiangové zvyky. OZ sa zhodlo na dôležitosti 

zvykov a tradícií  preto sa všetci poslanci zhodli, že je potrebné zabezpečiť a zorganizovať 

fašiangový program pre rok 2011. p. Starostka obce má záujem túto tradíciu a aj iné aktivity 

spojené predovšetkým s mládežou oživiť. V dôsledku čoho sa uskutoční aj stretnutie p. 

starostky a mládeže, kde budú prejednávané podmienky za ktorých, sa dajú tieto aktivity 

uskutočňovať.   

        

 



K bodu 9: 

  V diskusii vyzvala p. starostka poslancov obce, aby sa vyjadrili k možnostiam 

využitia zakúpenej nehnuteľnosti – Kalman. Časť pozemku bude využitá pre vybudovanie 

multifunkčného ihriska a zostávajúca časť je zatiaľ vo fáze riešení a nápadov. Starostka obce 

presadzuje návrh pre vybudovanie bowlingovej dráhy a v podkroví 2 izby, kuchynku social. 

zariadenie pre turistické účely a v prípade živelnej udalosti poskytnutie bytu pre rodinu, ktorá 

bude postihnutá. Nie všetci poslanci s týmto návrhom súhlasia. JUDr. Vladimír Henžel 

navrhol na pozemku výstavbu sociálneho bytu, ktorý by bolo možné použiť v prípade 

havarijnej situácie pre niektorú z rodín. Viacerí poslanci presadzovali návrh pre vybudovanie 

veľkej telocvične, ktorá  by ponúkala viac alternatív pre využívanie voľného času. p. 

Starostka navrhla formou dotazníka osloviť občanov obce pre vyjadrenie ich predstavy 

o využití značného potenciálu pre nás všetkých. Pre zrealizovanie dotazníkového prieskumu 

boli všetci poslanci OZ.  

 

 V diskusii vystúpil p. Štefan Kubík s viacerými otázkami a dotazmi. Odporúčal 

všetkým poslancom OZ  a  p. starostke obce sa v budúcnosti viac zaoberať presnosťou 

a formuláciami vo VZN, aby sa predchádzalo možným  sporným alebo konfliktným 

situáciám. Navrhoval p. starostke, aby všetci poslanci OZ mali v tlačenej podobe zabezpečené 

všetky aktuálne VZN a materiály potrebné pre rokovania OZ. Ďalej odporúčal starostke, aby 

vymedzila rozsah úloh pre zriadené komisie v obci. Navrhoval tiež, zabezpečenie zábradlia 

pri schodoch obecného úradu. p. Starostka dotazy a návrhy v plnej miere akceptovala a bude 

sa snažiť prijať relevantné riešenia.  

 

 p. Jaroslav Hric – Matúška otvoril v diskusii tému Ihračského internetu (Klub internet 

pre obec). Na základe viacerých sťažností od občanov ohľadom internetu je tento problém 

v stave riešenia. p. Starostka robí maximum pre vyriešeniu tohto problému. V tejto časti 

diskusii sa objavili aj názory o využitie optického kábla, ktorým obec disponuje, aby sa využil 

jeho potenciál. Aj touto možnosťou sa bude p. starostka a OZ v blízkom čase zaoberať.  Pri 

diskusii p. starostka oznámila poslancom OZ, že časť poplatkov, ktorú občania zaplatili za 

internet (KIP), bude občanom vrátená naspäť.     

 

 

K bodu 10: 

 Po prečítaní a schválení uznesenia starostka prítomným poďakovala za účasť 

a zasadnutie OZ ukončila. 

 

 

  

V Ihráči 6. februára 2011 

 

 

 

Zapísal: Bc. Ján Kollár 

 

 

Overovatelia:  p. Jaroslav Hric – Matúška 

  p. Lukáš Kubík 

   

 

        Ľudmila Febenová 

            starostka obce 

 


