ZÁPIS
zo zasadnutia ORa finančnej komisie v Ihráči, konanej dňa 10. februára 2014

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1, Otvorenie zasadnutia
2, Určenie zapisovateľa zápisnice
3, Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
4, Žiadosť o kúpu obecného pozemku Július Feben, Lýdia Ivanová, Jozef Hric
5, Žiadosť – Ján Slašťan s manželkou Darinou č. 21 – úľava na poplatku za KO pre rok 2014
6, Rozhodnutie o ďalšom využívaním motorového vozidla V3S
7, Rozhodnutie o ďalšom postupe ukončenia prác MK „Chmelienec“
8, Informácia o priebehu súťaže na „Viacúčelové ihrisko“
9, Informácie o žiadostiach na dotáciu MF SR, rezerva Predsedu vlády SR
10, Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2013
11, Rôzne – návrh zasadania OR A OZ
12, Diskusia
13, Záver
K bodu 1:
Zasadnutie obecnej rady zahájila a zúčastnených privítala starostka obce.
K bodu 2:
Za zapisovateľa zápisnice bol určený: Ing. Ján Kollár
K bodu 3:
Z predchádzajúceho zasadnutia OZ z dňa 27. 11. 2013 bolo konštatované, že uložené
uznesenie boli splnené.
K bodu 4:
Na základe doručenej písomnej žiadosti na OcÚ dňa 27. 01. 2014 so žiadosťou
o odkúpenie pozemkov Júliusom Febenom, Ihráč č. 72, Lýdiou Ivanovou, Ihráč č. 117
a Jozefom Hricom, bytom Žilina v zastúpení JUDr. Ľudmilou Petrušovou obecná rada, ako aj
FK odporúča obecnému zastupiteľstvu schválenie odpredaja pozemkov v zmysle predloženej
žiadosti. Odpredaj pozemkov odporúča schváliť z dôvodu majetkovo-právneho vysporiadania
pozemkov, nakoľko uvedené pozemky sa nachádzajú pod stavbami, ktoré sú vo vlastníctve
resp. tvoria priľahlú časť majiteľov stavieb.
Jedná sa o nižšie uvedené pozemky:
 Július Feben žiada o odkúpenie v celosti prac. č. CKN 408/1 vyznačená ako zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 35 m2 , parc. č. CKN 407/3 vyznačená ako zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 5 m2 .
 Július Feben, Lýdia Ivanová, Jozef Hric žiadame o odkúpenie par. č. CKN 407/2
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2
v nasledovných
podieloch: Július Feben podiel 1/2 , Lýdia Ivanová podiel ¼, Jozef Hric podiel ¼ .



Lýdia Ivanová, Jozef Hric žiadame o odkúpenie parc. č. CKN 411/1 vyznačená ako
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2 , parc č. CKN 407/4 vyznačená ako
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2 , v nasledovných podieloch: Lýdia
Ivanová podiel 1/2 , Jozef Hric podiel ½.

K bodu 5:
Na základe písomnej žiadosti doručenej na OcÚ dňa 24. 01. 2014 Jánom Slašťanom,
Ihráč č. 21 vo veci úľavy poplatku za KO na rok 2014 obecná rada odporúča obecnému
zastupiteľstvu schváliť úľavu na poplatku za KO vo výške 50 %. Nakoľko žiadateľ spolu
s manželkou sú ťažko zdravotne postihnutí, čo si vyžaduje značné finančné prostriedky
vynakladané na liečbu, obecná rada odporúča kladné vybavenie predmetnej žiadosti.
Súčasťou žiadosti o úľavu na poplatku za KO boli aj priložené dokumenty zo Sociálnej
poisťovne.
K bodu 6:
Na základe posúdenia výsledku hospodárenia podnikateľskej činnosti obce V3S
obecná rada a FK odporúča obecnému zastupiteľstvu prehodnotiť súčasné využívanie V3S
prostredníctvom podnikateľskej činnosti. Obecná rada sa zhodla, že by bolo vhodné hľadať
alternatívny spôsob zabezpečovania tejto služby, ktorú má záujem obec poskytovať. Obecná
rada a FK navrhuje obecnému zastupiteľstvu, aby súčasťou podnikateľskej činnosti obci bolo
aj RZ, ktorého príjmy by umožňovali kompenzovať hospodárenie V3S. Obecná rada
odporúča starostke, aby zistila podmienky fungovania príspevkovej organizácie zriadenej
obcou, ako alternatívnej formy ďalšieho poskytovania služieb V3S a RZ. Dôvodom pre
prehodnotenie podnikateľskej činnosti V3S je najmä analýza finančného stavu za rok 2013
v ktorom predstavoval výsledok hospodárenia V3S stratu vo výške 697 €. OR a FK odporúča
starostke obce zistiť na OÚ odbor dopravy možnosti a spôsob získania tzv. zelených značiek
c.
K bodu 7:
V tomto bode programu obecná rada a FK, zhodnotila východiskovú pozíciu obce
v rámci rekonštrukcie MK a následne odporučila obecnému zastupiteľstvu postup, ktorý je
vhodný v súčasnej situácii využiť. Obecná rada odporúča definitívne odstúpenie od zmluvy so
spoločnosťou, ktorá vykonala časť prác pre obec v rámci rekonštrukcie MK. Rovnako obecná
rada navrhuje nájsť vhodného právnika, ktorý bude obec zastupovať na potenciálom súdnom
konaní, ktoré by malo byť začaté vo veci nesplnenia podmienok zo strany zabezpečovateľa
rekonštrukciu MK pre obec Ihráč. Na základe vyjadrenia starostky, ktorá informovala členov
obecnej rady o ďalšom nevyhnutnom postupe pri dokončení rekonštrukcie MK, predseda FK
a člen obecnej rady p. Š. Kubík navrhuje vypracovanie nového projektu, ktorý bude slúžiť,
ako podklad pre nové verejné obstarávanie vo veci dokončenia rekonštrukcie MK. Na
uvedenom postupe, ktorý je v súčasnej situácii pravdepodobne najvhodnejší sa zhodli všetci
členovia obecnej rady a FK.
K bodu 8:
Starostka informovala prítomných, že písomne podala žiadosť o poskytnutie dotácie
pre obec Ihráč z finančných zdrojov Ministra financií Slovenskej republiky vo výške 14 000 €
na multifunkčné ihrisko a 10 000 € pre dokončenie rekonštrukcie MK „Chmelienec“
z finančnej rezervy predsedu vlády SR.

K bodu 9:
Starostka informovala členov obecnej rady a členov FK o priebehu verejného
obstarávania Viacúčelového ihriska. Na základe uverejnenia výzvy vo vestníku VO SR 21.
01. 2014 sa priebežne prihlásilo 20 záujemcov, z nich sa 4 zúčastnili aj obhliadky miesta, kde
bude vybudované viacúčelové ihrisko. Dvaja z uchádzačov žiadali vysvetlenie súťažných
podkladov, ktoré bolo následne zaslané všetkým záujemcom o realizáciu zákazky. Posledným
termínom na doručovanie ponúk zo strany záujemcov o zákazku je 18. 02. 2014.
K bodu 10:
K predloženému finančnému výkazu o plnení rozpočtu a nerozpočtových pohyboch
obce Ihráč k 31. 12. 2013, nemali členovia obecnej rady otázky ani pripomienky.
K bodu 11:
V časti rôzne bola podaná informácia, o nevyhnutnosti nájsť zabezpečovateľa služby
pre obec v oblasti čistiacich prác (pranie posteľnej bielizne RZ ) a informovala aj
o problémoch s palubnou jednotkou V3S, nakoľko túto je potrebné vrátiť, pretože po
spoplatnených cestách sa nejazdilo 6 mesiacov. Rovnako navrhla uskutočnenie detského
karnevalu dňa 28. 02. 2014 pre deti od 0 do 14 rokov v KD Ihráč, spojeného s odmenením
všetkých zúčastnených detí, ktoré budú mať kostými s maskami. Ďalej starostka predniesla
žiadosť p. Jozefa Donovala spojenú so schválením možnosti výkonu podnikateľskej činnosti
obecným zastupiteľstvom obce Ihráč. V tomto smere obecná rada odporúča obecnému
zastupiteľstvu, aby schválilo p. Jozefovi Donovalovi (HK obce Ihráč), možnosť výkonu
podnikateľskej činnosti od 01. 03. 2014.
K bodu 12:
V diskusii vystúpil Lukáš Kubík, ktorý navrhol, aby sa obec Ihráč do budúcna
zaoberala možnosťami rozširovania stavebných pozemkov, ktoré v súčasnosti absentujú
a z dlhodobého hľadiska môžu priniesť obci možnosti budúceho rozvoja. Hovorilo sa
o lokalite „ Lány“. p. Štefan Kubík odporučil starostke požiadať Geologický úrad
o geologické zloženie pozemkov v tejto lokalite.

V Ihráči, 11. februára 2014
Zapísal: Ing. Ján Kollár

Ľudmila Febenová
starostka obce

