
Z Á P I S 

Zo  zasadnutia OZ v Ihráči, konaného dňa 25. júla 2012 

 

 

 

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny 

 

Program:  

 

1, Otvorenie zasadnutia 

2, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3, Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

4, Ţiadosť o kúpu pozemku Hricová Jolana 

5, Ţiadosť o kúpu pozemku (vodárenské objekty) StVS a. s., Banská Bystrica 

6, Plnenie rozpočtu za I. polrok 2012 

7, Rôzne 

8, Diskusia 

9, Záver 

 

K bodu 1: 

  Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ľudmila Febenová. 

Konštatovala, ţe obecné zastupiteľstvo ďalej len „OZ“ má 7 členov, prítomní sú 6 poslanci 

a vyhlásila, ţe  OZ je uznášaniaschopné.   

 

K bodu 2: 

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

       p. Mgr. Jozef Kráľ 

  

 Za zapisovateľa zápisnice bol určený: Ing. Ján Kollár 

 

K bodu 3:  

 Z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 25. 05. 2012  bolo zhodnotené, ţe uznesenia, 

ktoré boli uloţené sú splnené, pričom vypílenie brezy v centrálnej časti obce bude realizované 

v blízkej dobe.  

 

K bodu 4:  
 Na základe písomnej ţiadosti o odkúpenie obecných pozemkov zo dňa 10. 07. 2012, ktorá 

bola doručená na OcÚ p. Jolanou Hricovou, trvale bytom Ihráč 163, OZ posúdilo ţiadosť  

v predmetnej veci. V ţiadosti bolo uvedené, ţe menovaná dlhodobo uţíva pozemky v celkovej 

výmere 17 m², ktoré tvoria súčasť jej dvora a do súčasnosti nie sú v jej vlastníctve, čo bolo 

zistené aţ po vypracovaní geometrického plánu. Obecné zastupiteľstvo ţiadosti vyhovelo 

a postupovalo v zmysle § 9, ods. 8 písm. b, Zákona č. 138/1991 Zb. Za odpredaj pozemkov 

hlasovali všetci poslanci, nakoľko do budúcnosti sú minimálne predpoklady na to, aby pozemky 

boli vyuţité pre potreby obce, nakoľko tvoria súčasť priľahlej stavby. p. Štefan Kubík odporúčal, 

aby obec pri odpredaji pozemkov postupovala podľa schválených uznesení a dodrţiavala 

jednotný postup. Starostka odporúčanie akceptovala a zdôraznila, ţe urobí všetko pre to, aby 

miestni obyvatelia neboli nijakým spôsobom poškodení pri kúpe pozemkov.   
HLASOVANIE:    

Za:    6                                                 Proti: 0                                       Zdržal sa:  0                            

 

K bodu 5:  

 Dňa 19. 07. bola na OcÚ doručená ţiadosť Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou 

a. s. o odpredaj obecných pozemkov v celkovej výmere 475 m² . Pozemky tvoria súčasť 



vodárenských stavieb (vodojemy) v obci Ihráč. Súčasťou ţiadosti boli dva geometrické plány 

a návrh zmluvy zo strany záujemcu o kúpu pozemkov. Starostka dala návrh zmluvy na posúdenie 

poslancovi JUDr. Vladimírovi Henţelovi, ktorý sa vyjadril, ţe po právnej stránke je návrh 

zmluvy vyhovujúci. p. Peter Slašťan ako aj ďalší poslanci Mgr. Kráľ, Kubík Š. navrhovali, aby 

sa s odpredajom pozemkov ešte počkalo a zváţili sa všetky moţnosti a hľadali sa dlhodobé 

riešenia na ktoré obec nebude v budúcnosti doplácať. Po diskusii medzi poslancami sa ukázalo, 

ţe existujú viaceré alternatívy akými sa môţe postupovať. Mgr. Kráľ sa informoval, z akého 

dôvodu má spoločnosť záujem o odkúpenie pozemkov. Starostka na zasadnutí konštatovala, ţe 

s vodárenskou spoločnosťou nekomunikovala, dostala len návrh zmluvy na odpredaj. Poslanci aj 

so starostkou sa zhodli na odloţení odpredaja pozemkov vodárenskej spoločnosti, alebo zváţení 

iného riešenia, ktoré prichádza do úvahy. Starostka povedala, ţe do budúceho zasadnutia OZ sa 

bude snaţiť zistiť dôvod, ktorý súvisí s vysporiadaním pozemkov vodárenskou spoločnosťou.  
HLASOVANIE: 

Za:         6                                                Proti:  0                                            Zdržal sa:   0    

 

K bodu 6: 

 Všetci poslanci dostali vopred finančný výkaz o plnení rozpočtu obce Ihráč za I. pol rok 

2012. K rozpočtu mali otázky p. Kubík Štefan a p. Mgr. Kráľ Jozef. p. Kubík sa zaujímal z akého 

účtu  bola financovaná uhliareň pri OcÚ, ktorej stavbu schválilo OZ uznesením č. 36/2012. p. 

Kráľ sa zaujímal, kedy sú termíny záloh na elektrickú energiu a čo presne je účtované na poloţke 

kapitálového účtu „Nákup pozemkov.“ Starostka otázky zodpovedala a všetky podrobnosti 

ohľadom interpelácií poslancov ohľadom rozpočtu za I. polrok 2012 doručí všetkým poslancom 

písomne podrobne rozpracované v najbliţšom moţnom termíne.  

 

K bodu 7: 

V časti rôzne starostka poslancov oboznámila s novými skutočnosťami, ktoré v obci nastali od 

posledného konaného zastupiteľstva: 

- Do 25. 07. 2012 sa na funkciu hlavného kontrolóra obce Ihráč neprihlásil ţiadny 

kandidát. 

- Starostka informovala poslancov o presune finančných prostriedkov, ktoré tvoria súčasť 

rezervného fondu v celkovej výške 240 00 Eur na účet do Slovenskej sporiteľne a. s. na 

termínovaný vklad z dôvodu vyššieho úročenia.  

- Do pracovného pomeru boli prijatí dvaja zamestnanci na dohodu: p. Viliam Foltán a p. 

Ondrej Kysel, ktorí budú zabezpečovať práce v obci, ktoré nestíhajú zabezpečovať 

súčasní zamestnanci. 

- Starostka informovala poslancov o pracovnej ceste do Veľkého Krtíša ohľadom 

opatrovníctva Leoša Maceka. Je predpoklad, ţe obec zastúpená starostkou uţ nebude 

opatrovníkom menovaného. 

- Poslanci boli na začiatku zasadnutia starostkou informovaní či do programu zasadnutia 

môţe byť zaradená ţiadosť p. Róberta Cepláka o poskytnutie finančného príspevku. 

Poslanci s návrhom súhlasili a v tejto časti zastupiteľstva starostka priblíţila bliţšie 

informácie ohľadom ţiadosti. p. Róbert Ceplák v deň zastupiteľstva t. j. 25. 07. 2012 

doručil na OcÚ ţiadosť o finančný príspevok v hodnote 1 800 € na pokládku panelovej 

cesty k jeho stavebnému pozemku. V ţiadosti uviedol, ţe  prístupovú cestu vyuţívajú aj 

viacerí obyvatelia a z tohto dôvodu by bolo vhodné, aby OZ ţiadosti „urýchlene“ 

vyhovelo. V ţiadosti bola uvedená cena za jeden panel a celkový počet panelov, ktoré by 

bolo nevyhnutné poloţiť. p. Ceplák v ţiadosti naznačil, ţe cena panelu je výhodná a ich 

poloţením v jeho vlastnej réţii by sa zlepšil súčasný stav miestnej komunikácie. Názor p. 

starostky k ţiadosti, ktorú prečítala a následnej ju dala poslancom nahliadnuť bol 

negatívny. Zdôraznila, ţe cesta doteraz vyhovovala v takom stave ako je. Doteraz nikto 

nemal ţiadne pripomienky, vyhovovala v stave v takom, ako je. Cesta sa inými občanmi 

skoro vôbec nevyuţíva. Na základe ţiadosti p. Cepláka v roku 2011 bolo  vysporiadanie 

pozemkov „ Hrbová cesta“ na náklady obce vo  výške záloha na právne sluţby v roku 



2011 -  600 €, za pozemky 131,55€. V roku 2012 – zvyšok za právne sluţby 600 € 

a pozemky 55,83 €, len z toho dôvodu, aby p. Ceplák mohol dostať stavebné povolenie. 

Uţ týmto obec p. Ceplákovi vo veľkej miere pomohla. 

      Rôzne ţiadosti o finančnú čiastku si môţe dať kaţdý jeden obyvateľ obce a pochybujem,  

      či budú OZ schválené. Rovnako povedala, ţe z jej strany nebola rešpektovaná p. 

      Ceplákom v minulosti takmer ţiadna pripomienka najmä čo sa týka čistoty obce najmä jej  

      centra. Z uvedených príčin a skúseností, ktoré s p. Ceplákom má, povedala, ţe aj prípadné  

      odsúhlasenie a schválenie ţiadosti bude následne vetovať a bude proti nemu. Na  

      zasadnutí a diskusii, ktorá prebehla k ţiadosti sa jej vybavenie posúva na najbliţšie  

      stretnutie OZ. p. Kubík Š. navrhol, aby p. Róbert Ceplák písomne na obecný úrad doručil  

      jeho predstavu a hlavne technické zabezpečenie poloţenia panelovej cesty. Mgr. Kráľ sa  

      priklonil k názoru p. Kubíka a tieţ, si myslí, ţe po splnení technických moţností, aby  

      panelová cesta bola kvalitne poloţená a vydrţala čo najdlhšie a slúţila viacerým  

     obyvateľom je nevyhnutné zabezpečiť jej zodpovedné poloţenie. Diskusia bola 

     uzatvorená s tým, ţe ţiadosť bude prejednávaná na ďalšom stretnutí po splnení  

     poţiadaviek zo strany zastupiteľstva. 
Hlasovanie: 

Za: 6                                            Proti: 0                                       Zdržal sa: 0  
 

- p. Starostka informovala poslancom o novom schválení odpredaja bytu, pre rodinu 

Kráľovú a zrušiť uznesenie 039/2009. 
Hlasovanie: 

Za:  6                                            Proti:  0                                     Zdržal sa: 0 

 

K bodu 8: 

 V diskusii vystúpil Mgr. Jozef Kráľ a informoval sa v akom stave je realizácia 

rekonštrukcie mostov „Brod“ a „Priehradka“ na ktoré sú rozpočtované finančné prostriedky pre 

rok 2012?  Starostka odpovedala, ţe uvedenej problematike sa v súčasnosti nevenuje vzhľadom 

na riešenie iných problémov. Rovnako sa vyjadrila, ţe osloví 3 firmy, ktoré sa zaoberajú 

budovaním kanalizácie pre potreby mostu „Priehradka“. V diskusii vystúpil aj p. Kubík Š. ktorý 

chcel vedieť aký je systém kosenia verejných priestranstiev v obci, keď „dolný koniec“ obce 

nebol kosený? Starostka s určitosťou povedala, ţe celá obec bola kosená minimálne raz. 

Z dôvodu väčšieho mnoţstva prác v letných mesiacoch boli zamestnaní na dohodu, ďalší 

zamestnanci, aby sa stíhali realizovať všetky práce, ktoré súvisia nielen s čistotou verejných 

priestranstiev.  

 

 

K bodu 9: 

 V závere poslanci schváli uznesenie a  p. starostka všetkým poďakovala za účasť 

a zasadnutie OZ ukončila.  

  

 

V Ihráči, 29. júla 2012 

 

 

Zapísal: Ing. Ján Kollár              Ľudmila Febenová 

           starostka obce 

Overovatelia:  p. Jaroslav Hric - Matúška 

  p. Mgr. Jozef Kráľ 

 

 


