ZÁPIS
Zo zasadnutia OR v Ihráči, konanej dňa 25. januára 2012

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1, Otvorenie zasadnutia
2, Určenie zapisovateľa
3, Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
4, Návrh trhového poriadku – príprava pre OZ
5, Výber a schválenie poskytovateľa právnych služieb pre vysporiadanie MK - príprava pre OZ
6, Informácia o výberovom konaní hlavného kontrolóra obce – príprava pre OZ
7, Rôzne
8, Diskusia
9, Záver
K bodu 1:
Zasadnutie obecnej rady začala a zúčastnených privítala p. starostka obce.
K bodu 2:
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:

p. Mgr. Jozef Kráľ
p. Lukáš Kubík
Bc. Ján Kollár

K bodu 3:
Z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo 07. 01. 2012 bolo konštatované, že uznesenie
bolo splnené.
K bodu 4: Po predložení návrhu VZN 1/2012 starostkou členom obecnej rady o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Ihráč a trhový
poriadok Obce Ihráč vznikla k nemu menšia diskusia. Predložený návrh VZN je v súlade
s príslušnými zákonmi SR a rovnako je adekvátne prispôsobený miestnym podmienkam
najmä, čo sa týka sadzieb za predaj výrobkov alebo poskytovania služieb na jednom trhovom
mieste. Obecná rada odporúča OZ predložený návrh schváliť v predloženej podobe.
K bodu 5:
p. Starostka na základe uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ zabezpečila
prieskum trhu v oblasti poskytovateľa právnych služieb pre vysporiadanie MK. Na základe
predložených cenových ponúk bolo zrejmé, že najvýhodnejšiu cenovú predložila advokátka
JUDr. Ľudmila Petrušová. Jej cenová ponuka za vysporiadanie nehnuteľnosti v k. ú. Ihráč,
podľa GP č. 208-200/2011 bola 3 000 €. Rovnako prijateľný bol aj predpokladaný termín
zabezpečenia právnej služby. Obecná rada odporúča OZ uvedenú predloženú cenovú ponuku
schváliť ako dodávateľa predmetnej služby.

K bodu 6:
V súvislosti s vyhlásením výberového konania na hlavného kontrolóra obce k 25. 01.
2012 neprejavil o túto funkciu záujem žiadny potenciálny uchádzač. p. Starostka o tejto
situácii informovala Úrad Vlády SR ako ďalej postupovať v tejto situácii. Zatiaľ jediným
možným riešením je vyhlásiť opätovné výberové konanie.
K bodu 7:
p. Starostka informovala členov OR o potrebnom prerokovaní dodatku zmluvy č.
1/EO/2003/MP-p v súvislosti fungovaním spoločného stavebného úradu, ktorý je vytvorený
v súčinnosti s ďalšími obcami. Dôležitými zmenami sú zvýšenie zamestnancov spoločného
stavebného úradu na 5 a zmena sadzby za poskytovanie služieb spoločného stavebného úradu
na 1,20 € za jedného obyvateľa obce ročne. Pre výkon záležitostí, ktoré sa dotýkajú činností
stavebného úradu je nevyhnutá oprávnená osoba. P. Starostka je otvorená viacerým návrhom
na zabezpečenie tejto služby pre obyvateľov. V súčasnosti o oprávnenej osobe, ktorá by
zabezpečila tento prenesený výkon štátnej správy pre obec nevie. Obecná rada odporúča
schváliť OZ predložený návrh uznesenia, ktorý bol vypracovaný vedúcou spoločného
stavebného úradu. Členovia obecnej radi boli informovaní, že pri akomkoľvek predaji
obecných pozemkov alebo iného majetku obce je nevyhnutné zabezpečiť vypracovanie
znaleckého posudku. Túto povinnosť vyžaduje predovšetkým prokuratúra. V rámci
aktivačných činností v obci prijala p. starostka novú zamestnankyňu Máriu Goralovú.
K bodu 8:
V diskusii vystúpila p. Starostka a predniesla návrh starostu z Dolnej Vsi
o uskutočnenie spoločného ping – pongového turnaja medzi obcami.
K bodu 9:
p. Starostka poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie OR.

V Ihráči, 29. januára 2012
Zapísal: Bc. Ján Kollár
Overovatelia: p. Mgr. Jozef Kráľ
p. Lukáš Kubík

Ľudmila Febenová
starostka obce

