
Z Á P I S 

Zo zasadnutia OZ v Ihráči, konaného dňa 16. septembra  2011 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

4. Vykurovanie KD 

5. Informácia o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2011 

6. Inventarizácia rok 2011  

7. Rôzne  

8. Diskusia 

9. Schválenie uznesenia 

10. Záver 

 

K bodu 1: 

 Zasadanie obecného zastupiteľstva v Ihráči otvorila a viedla starostka obce Ľudmila 

Febenová. Na úvod privítala prítomných poslancov OZ,  kontrolórku a účtovníčku obce. 

Konštatovala, že na dnešnom zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, OZ je 

uznášania schopné. 

 

K bodu 2: 

 Za overovateľov zápisnice boli určení:  p. Peter Slašťan  

       p. Kubík Štefan 

 Za zapisovateľa bol určený:   Bc. Ján Kollár 

K bodu 3:  

 Starostka konštatovala, že uznesenia  OZ sú splnené. V stave riešenia je proces 

vybavovania potrebných dokladov a základných štátnych nárokov na pomoc pre p. Vallovú B. 

Väčšina vecí sa už vďaka p. starostke podarila vybaviť a niektoré sú v stave riešenia, nakoľko 

situácia p. Vallovej nie je jednoduchá.  

K bodu 4:  
 Starostka obce  v tomto bode trvala na dohode medzi poslancami OZ, aby vykurovanie 

KD bolo dotiahnuté do konca a došlo ku vzájomnej dohode ako ďalej postupovať. p. Lukáš 

Kubík predostrel OZ viacero alternatív o možnostiach vykurovania KD a aké so sebou 

prinášajú výhody alebo negatíva. Ako najlepšie návrhy pre komplexnú zmenu vykurovania 

KD sa dospelo k  dvom alternatívam. p. Mgr. Jozef Kráľ a p. Peter Slašťan navrhujú  

elektrické vykurovania z dôvodu jednoduchej inštalácie a bezproblémovej prevádzky. p. 

Lukáš Kubík a p. Jaroslav Hric- Matúška by odporučili infračervené vykurovanie, ktoré je 

v súčasnosti preferované. p. Štefan Kubík mal návrh v rámci diskusie ohľadom vykurovania 

KD použiť vykurovanie peletami, ako ďalšiu z možných alternatív. V súvislosti 

s infračerveným vykurovaním informoval p. Jaroslav Hric – Matúška starostku, aby získala 

viac informácií a spokojnosť s týmto typom vykurovania v obci Bzenica, kde ho majú 

zavedené. Diskusia bola uzavretá p. starostkou, ktorá na základe výmene názorov medzi 

poslancami dospela k nasledujúcemu záveru. Pre riešenie vykurovania v KD budú oslovené 

viaceré firmy, ktoré zhodnotia súčasnú situáciu a vypracujú cenové ponuky. Na ich základe 

bude prijaté rozhodnutie, ktorá alternatíva bude pre obec výhodnejšia.  

 

 

 

 



K bodu 5:  
  Pri predložení čerpania rozpočtu za I. polrok 2011 p. starostkou, došlo k diskusii 

ohľadom formy predloženia stavu  rozpočtu poslancom OZ. p. Mgr. Jozef Kráľ a p. Peter 

Slašťan odporúčajú do budúcnosti predložiť poslancom okrem programovej štruktúry 

rozpočtu aj rozpracovanejšiu príjmovú časť hlavne v oblastiach, kde poskytuje obec služby 

obyvateľom ( rekreačné zariadenie rybník, prenájom KD). p. Mgr. Kráľ tento návrh odporúčal 

z toho dôvodu, aby bolo možné prehľadnejšie kontrolovať hospodárenie obce. p. Pačová, 

vysvetlila prípadné nejasnosti poslancov ohľadom rozpočtu a vysvetlila čitateľnosť 

programového rozpočtu, ktorý majú povinnosť obce zostavovať.  

 

K bodu 6: 

 V tejto časti zasadnutia starostka predložila poslancom návrh na zloženie 

inventarizačných komisií pre rok 2011. Inventarizácia sa vykonáva v zmysle zákona č. 563/91 

Zb.  

 

Budova OcÚ, RZ:    členovia:  Jaroslav Hric- Matúška 

Predseda: Bc. Ján Kollár     Jarmila Pačová 

        Ján Slašťan Predseda  

 

Telovýchovná jednota:   členovia:  Rastislav Kollár 

Predseda: Lukáš Kubík     Peter Slašťan 

          

Miestne osvetové stredisko:   členovia:  Mgr. Jozef Kráľ 

Predseda: Jaroslav Hric - Matúška    Albína Paučová 

        Štefan Kysel  

 

Materská škola a školská jedáleň:   členovia:  Karolína Vévodová 

Predseda: Peter Slašťňan     Jarmila Gajdošová 

          

 

Dobrovoľný hasičský zbor:   členovia:  Augustín Kubík 

Predseda: JUDr. Vladirím Henžel     Ján Slašťan 

         

Ústredná inventarizačná komisia:  členovia: Mgr. Jozef Kráľ 

Predseda: Štefan Kubík     Jarmila Pačová 

        Ing. Naďa Sklenková  

 

Všetci poslanci hlasovali za navrhované zloženie inventarizačných komisií.  

 

K bodu 7: 

 V bode rôzne starostka informovala poslancov o ďalších skutočnostiach. 

 

- Na základe žiadosti p. Vallovej všetci poslanci jej schválili nenávratnú finančnú 

výpomoc vo výške 150 Eur na nákup dreva. Podrobnejšie sa  táto žiadosť prejednávala 

na predchádzajúcom zasadnutí.  

- p. Starostka prečítala žiadosť starostu obce Jastrabá p. Vojtecha Sklenára o finančnú 

pomoc pre potreby  ZŠ v Jastrabej. V žiadosti nebola špecifikovaná bližšie výška 

nenávratnej finančnej výpomoci. p. Starostka sa k tejto žiadosti nevyjadrovala, 

nakoľko  jej stanovisko ostalo nezmenené. Tak, ako obci Jastrabá boli krátené 

podielové dane, tak boli krátené všetkým obciam a mestám, teda aj Ihráču. Poslanec 

Mgr. Jozef Kráľ obhajoval záujmy ZŠ v Jastrabej a jednoznačnej prezentoval návrh 

schváliť nenávratnú finančnú výpomoc. Podotkol, že ZŠ v Jastrabej navštevuje 34, 

žiakov z obce Ihráč so súčasného počtu 95 žiakov. K schváleniu finančnej výpomoci 



sa rovnako pridal do diskusie p. Peter Slašťan, ktorý rovnako tvrdí, že ZŠ treba 

podržať a podporiť. Diskusia ohľadom návratnej finančnej výpomoci sa skončila 

schválením účelového finančného príspevku vo výške 1 500 Eur. Za návrh hlasovali 

všetci poslanci OZ.  

- V súvislosti s obecným erbom ponúkla starostka  obecnému zastupiteľstvu 

vypracované cenové ponuky, ktoré súvisia s reparáciou a náhradou súčasných erbov. 

Poslanci uprednostnili klasické erby pred svietiacimi, ktoré boli z načne drahšie 

a hrozilo by riziko znehodnotenia. Všetci poslanci v tejto časti schválili kúpu 2 

klasických erbov, vlajok, stojan resp. žrď na 3 vlajky v hodnote  pôvodným 

dodávateľom spred 7 rokov, hoci výroba po siedmich rokoch je podstatne drahšia. 

- Starostka všetkým poslancom poďakovala za pomoc pri Asfalt Cupe 2011 

a informovala o priebehu a finančnom vysporiadaní turnaja.  

- V súvislosti s mesiacom október a tradičnej udalosti v obci ku dňu úcty k starším 

požiadala starostka poslancov o pomoc pri organizácií a priebehu tejto udalosti.  

- Starostka ako opatrovníčka Leoša Maceka informovala o výsledkoch súdneho 

rozhodnutia v jeho veci. Na jej žiadosť bol  menovaný pridelený do ústavného 

zariadenia pre nedostačujúcu starostlivosť rodičov a nevhodné prostredie v ktorom do 

nedávneho obdobia žil. Starostka ako opatrovníčka urobila, čo bolo v jej silách, aby L. 

Macekovi zabezpečila aspoň štandardnú starostlivosť. Ďalšie kroky v tejto oblasti, ešte 

budú predmetom riešenia, pokiaľ sa vec neuzavrie. 

- Starostka informovala o pokračovaní v tvorbe internetovej stránky pre obec p. Mgr. 

Františkom Kyselom. Na základe výzvy, ktorú dala voči poslancom, aby sa vyjadrili 

k jej súčasnému dizajnu a možným zlepšeniam opäť vyslovila prianie o väčšiu 

iniciatívu a angažovanosť voči verejným záujmom. p.Starostka poďakovala za návrhy 

na zlepšenia pre stránku, ktoré jej prišli elektronickou poštou od L. Kubíka, Bc. J. 

Kollára a JUDr. Vladimíra Henžela  

- Poslanci boli ohľadom RZ informovaní, že sa uskutočnil nákup dreva 28 Eur/ bežný 

meter. 

        

K bodu 8:  

 V diskusii vystúpil p. Jaroslav Hric – Matúška, ktorý žiadal starostku o nákupe jednej 

postele pre potreby rekreačného zariadenia. Starostka diskusiu rozviedla a vyslovila návrh 

o zakúpení aj vodného bicykla alebo iného plavidla pre spestrenie pobytu na rybníku. Obidva 

návrhy budú v budúcnosti akceptované. V diskusii žiadal Bc. J. Kollár, kontajner pre jesenný 

odpad zo záhrad a bioodpad pre hornú časť obce. Starostka navrhla uložiť tento odpad na 

jednu väčšiu kopu pred rodinné domy, ktorý bude odvezený obecnou vetrieskou. Kontajnery 

sú nákladná záležitosť, ktoré majú limitovaný počet vývoz a rozmiestnenie v obci je 

spravodlivé.  

 

K bodu 9: 

 V záverečnej časti zasadnutia poslanci schválili uznesenie. 

 

K bodu 10.  

 Na  záver starostka poďakovala poslancom OZ a ostatným prítomným  za účasť na 

zasadaní OZ . 

 

V Ihráči 17. septembra 2011 

 

Zapísal: Bc. Ján Kollár 

 

Overovatelia:  p. Peter Slašťan  

  p. Štefan Kubík    Ľudmila Febenová 

            starostka obce 


