
U Z N E S E N I E 

Zo zasadnutia OZ v Ihráči konaného dňa 25. júla 2012 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ihráči:  

 

A/ R U Š Í  

 

uz. č. 42/2012 uznesenie č. 039/2009 z roku 2009.   

 

B/ S C H V A Ľ U J E 

 

uz. č. 43/2012  odpredaj pozemkov Jolane Hricovej, rod. Matúšková, nar. 26. 05. 1936,  
                            bytom  Ihráč č. p. 163,  v k. ú. Ihráč, identifikované GP č. 12012-PD  
                            vyhotovený dňa 04. 06. 2012 a to novovytvorených par. č. CKN 259/3     
                            záhrada o  výmere 14 m2, par. č. CKN 261/3 – záhrada o výmere 3 m2,  
                            ktoré sa vytvorili z par. č. EKN 796/1 zapísané na LV č. 182 tak, že sa z nej  
                            odčlenili  „ diel 14“ o výmere 14 m2 a „diel 15“ o výmere 3 m2. 
                            Odpredaj sa realizuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb.  
                             v znení noviel. 
                             Cena pozemku je 0,66 €/ m2.  Celková cena pozemku je 11,22 €.  
 

uz. č. 44/2012  odpredaj bytu do osobného vlastníctva v budove MŠ č. p. 112 v k. ú. Ihráč,  
                            o výmere 114 m2, postavenej na par. č. CKN 79/2, v spoluvlastníckom  
                            podiele  na spoločných častiach MŠ a k pozemku par.  č. 79/2, vyznačená ako  
                            zastavaná  plocha a nádvorie o o výmere 620 m2 , vo veľkosti 7908/42958,  
                             pre žiadateľa  Mgr. Jozefa Kráľa, rod. Kráľ, nar. 25. 02. 1951 bytom Ihráč  
                             č. 112  a manželku  Vlastu Kráľovú, rod.  Šálková, nar. 08. 01. 1951, bytom  
                             Ihráč č. 112. 
                             Byt sa predáva v zmysle zákona č.  182/1993 Z.z.  § 18 ods. 1 o vlastníctve  
                             bytov  a nebytových priestorov, v cene 1 529,63 €. 
                             Poplatky za kúpnu zmluvu, návrh na vklad do katastra nehnuteľností  
                             a ďalšie poplatky súvisiace s predajom bytu znáša kupujúci. 
 

 

C/ B E R I E   NA  V E D O M I E  

 

uz. č. 45/2012 Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov, Stredoslovenskou vodárenskou  

                        spoločnosťou, a. s., Banská Bystrica.  

 

uz. č. 46/2012 Finančný výkaz o plnení rozpočtu obce Ihráč za I. polrok 2012.  

 

uz. č. 47/2012 Žiadosť p. Róberta Cepláka zo dňa 25. 07. 2012 o poskytnutie finančného  

                        príspevku v celkovej výške 1 800 €, pre realizáciu položenia panelovej cesty.  

                        OZ sa bude opäť žiadosťou zaoberať po písomnom predložení technického  
                           riešenia položenia panelov s riešením prístupu na nehnuteľnosti p. Jaroslava 
                           Kollára a Dušana Pazderu.  V technickom riešení je potrebné uviesť aj všetky  
                           náklady spojené so zakúpením, dovozom a položením panelov. 
 

 



uz. č. 48/2012 Neprihlásenie žiadneho kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Ihráč  

                        a následne predĺženie termínu do kedy je možné opätovne sa prihlásiť na uvedenú  

                        funkciu.  

 

uz. č. 49/2012 Prijatie dvoch zamestnancov na dohodu, pre potreby obce.  

 

uz. č. 50/2012 Služobnú cestu starostky obce do Veľkého Krtíša ohľadom opatrovníctva Leoša  

                        Maceka.  

 

 

D/ O D P O R Ú Č A 

 

uz. č. 51/2012 Starostke obce oslovenie minimálne 3 firiem, ktoré sa zaoberajú budovaním  

                        kanalizácie a zvedením povrchových vôd v lokalite „Priehradka“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ihráči, 29 júla 2012 

 

Zapísal: Ing.  Ján Kollár 

 

Overovatelia:   p. Jaroslav Hric - Matúška 

                        p. Mgr. Jozef  Kráľ   

 

 

 

         Ľudmila Febenová 

              starostka obce 
 

 

 


