
Z Á P I S 

Zo zasadnutia OZ v Ihráči, konaného dňa 10. októbra  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 odkúpenie pozemku Róbert Ceplák 

5, Ţiadosť o odkúpenie pozemku Mária Matúšková č. d. 11 

6, Výročná správa obce za rok 2011 

7, Schválenie prvej zmeny rozpočtu 

8. Návrh mesačného odvodu do fondu opráv  spoločenstva 

9, Návrh rozpočtu obce na roky 2013 - 2015 

10, Návrh VZN 

11, Schválenie inventarizačných komisií 

12, Ţiadosť o zmenu predaja – Pohostinstvo 

13, Schválenie inventarizačných komisií 

14, Rôzne 

15, Diskusia 

16, Záver 

 

K bodu 1: 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a prítomných privítala starostka obce. Na 

začiatku zasadnutia sa starostka  opýtala, či niekto z poslancov by mal návrh na zmenu 

programu. Za program, ktorý predloţila starostka hlasovali všetci prítomný poslanci.   

 

K bodu 2: 

 Za overovateľov zápisnice boli určení:  p. Štefan Kubík  

       p. Peter Slašťan 

K bodu 3:  

 V tejto časti bolo konštatované, ţe uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú 

splnené. 

  

K bodu 4  

 Starostka predloţila poslancom písomnú ţiadosť p. Róberta Cepláka, bytom Ihráč č. 

25, ktorý doručil ţiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku. Ţiadosť doručil p. Ceplák na 

OcÚ dňa 02. 10. 2012. p. Ceplák na základe ţiadosti, ktorú doručil má záujem o kúpu časti 

obecného pozemku z dôvodu  správneho osadenia rodinného domu pod parcelným číslom 

614/2. p. Kubík Š. navrhol presné vytýčenie (vykolíkovanie) časti pozemku o ktorý má 

menovaný záujem. Po vytýčení a obhliadke na mieste OZ rozhodne, či si p. Ceplák na vlastný 

náklad má dať vypracovať GP, alebo nie. Obec sa p. Ceplákovi po obhliadke vyjadrí písomne. 

 

Za:  7 poslancov                                Proti: 0                                                Zdrţal sa: 0 

 

 



 

K bodu 5: 

  Starostka predloţila aj v tomto bode poslancom ţiadosť o odkúpenie pozemku p. 

Máriou Matúškovou, Ihráč č. d. 11. Ţiadosť bola doručená písomne na OcÚ dňa 04. 10. 2012. 

Súčasťou ţiadosti bol aj vypracovaný znalecký posudok. P. Matúšková splnila všetky 

predpoklady k tomu, aby bolo moţné pozemok odpredať. Nikto z prítomných nemal ţiadne 

námietky k odpredaju. Všetci poslanci hlasovali za odpredaj pozemku vo výmere 17m² . 

 

Za: 7 poslancov                                  Proti: 0                                     Zdrţal sa:  0 

 

K bodu 6: 

  Poslancom bola predloţená výročná správa obce za rok 2011. Niektoré doplnkové 

účtovné otázky od poslancov zodpovedala účtovníčka p. Pačová. Ţiadne výhrady voči 

výročnej správe obce neboli, po ukončení diskusie k nej sa pokračovalo ďalším bodom 

programu. 

 

K bodu 7: 

 V tejto časti zasadnutia poslanci diskutovali o rozpočtových zmenách, ktoré nastali po 

ukončení 3. kvartáloch za rok 2012. p. JUDr. Vladimír Henţel sa informoval, ktorá bola 

najpodstatnejšia rozpočtová úprava za rok 2012. p. Pačová odpovedala, ţe zatiaľ výrazná 

rozpočtová úprava sa týkala realizácie novej stavby a to uhliarne pri OcÚ. Ostatné rozpočtové 

zmeny neboli výrazné a súviseli s malými úpravami finančných prostriedkov napr. v oblasti 

platieb za energie a podobne. Všetci poslanci mali k dispozícii potrebné materiály, ktoré 

súviseli s prejednávanou problematikou. Po ukončení diskusie sa prešlo k ďalšej časti 

zasadnutia. Hlasovanie za zmenu rozpočtu bolo nasledovné: 

 

Za: 7 poslancov                                Proti: 0                                      Zdrţal sa: 0   

 

K bodu 8:  

 Starostka predloţila poslancom na základe odpredaja bytu do vlastníctva rodiny 

Kráľovej návrh na vytvorenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Ihráč 

112.  Podľa JUDr. Vladimíra Henţela   v  zmysle zákona SNR č. 138/1997 Zb. nie je potrebné 

v tomto prípade zakladať spoločenstvo. p. Starostka predloţila návrh na základe konzultácie 

s právničkou. Po diskusii k problému a upresnenia si niektorých ďalších faktov, poslanci  

odporučili starostke obce zistiť nevyhnutnosť zaloţenia spoločenstva. Ak je spoločenstvo nie 

nutné zaloţiť, navrhujú výkon správy obcou. 

 

Za: 7 poslancov                               Proti: 0                                     Zdrţal sa: 0   

        

K bodu 9: 

 Poslanci OZ nemali námietky, aby sa do fondu údrţby a opráv mesačne odvádzalo 

celkom 200 €, podľa spoluvlastníckeho podielu. Byt 36,80 € a obec za MŠ 163,20€.  

 

 Za: 7 poslancov                               Proti: 0                                    Zdrţal sa: 0      

    

K bodu 10: 

 Starostka v tejto časti predloţila všetkým prvý pracovný návrh rozpočtu na roky 2013 

– 2015. Informovala, ţe sa s návrhom rozpočtu bude ďalej pracovať a predloţený materiál 

predstavuje náčrt vývoja budúcnosti. Pre p. starostku je prioritou do najbliţšieho roka 

zahájenie prác na multifunkčnom ihrisku a realizácia rekonštrukcie cesty „Chmelienec“. 



 P. Hric- Matúška J., pripomenul, ţe by bolo vhodné v blízkom období realizovať výstavbu 

menšieho detského ihriska v hornej časti obce. K jeho názoru sa pripojil aj Ing. Kollár, 

nakoľko v hornej časti obce je záujem o uvedenú aktivitu a vyuţitie priestoru pre deti by bolo 

vhodným riešením. Hlavná predstava v tejto oblasti je terénne upraviť podklad, upraviť okolie 

napr. oplotením a podobe. S hlavnými aktivitami v oblasti kapitálového rozpočtu, ktoré 

predstavila starostka sa stotoţnili všetci poslanci. Diskusia vznikla ohľadom financovania 

plánov, ktoré budú slúţiť v prospech obyvateľov. Starostka aj všetci poslanci sa zhodli na 

tom, ţe časť investícií by bolo vhodné zrealizovať vyuţitím z prostriedkov zákonného 

rezervného fondu. V súvislosti s čerpaním prostriedkov zo zákonného rezervného fondu 

navrhol JUDr. Vladimír Henţel zistiť od kompetentných orgánov, kedy a za akých okolností 

môţu byť finančné prostriedky vyuţívané. Nejasnosť zákonných úprav je v tomto prípade 

zjavná a je ţiaduce sa touto problematikou zaoberať aj vzhľadom na vývoj budúcnosti. 

Starostka ešte načrtla, ţe v budúcom roku 2013 bude moţné očakávať pribliţne o 10 % niţší 

príjem finančných prostriedkov do rozpočtu obce z podielových daní, čo rovnako ovplyvní 

rozpočtovanie do budúcna. Starostka ukončila diskusiu k návrhu rozpočtu s tým, ţe jeho 

prognózou sa bude obecné zastupiteľstvo ako aj finančná komisia ešte zaoberať.  

 

Za: 7 poslancov                                   Proti: 0                                          Zdrţal sa: 0 

 

K bodu 11:.  

 Starostka v dostatočnom časovom predstihu poslala poslancom vypracované návrhy 2 

VZN, ktoré boli prediskutované. K návrhu VZN č. 2/2012 o verejnom poriadku na území 

obce Ihráč neboli ţiadne pripomienky. Ing. J. Kollár v súvislosti s obsahom tohto VZN 

navrhol do budúcnosti, aby obec zakúpila plagátovaciu plochu, kde bude moţné uverejňovať 

plagáty, inzeráty a podobne, aby neboli pre tieto účely vyuţívané autobusové zastávky a iné 

verejné priestranstvá. K VZN 3/2012 o podmienkach určovania miestnych daní. 

K predloţenému návrhu bolo niekoľko pripomienok. P. JUDr. Vladimír Henţel upozornil na 

technický nedostatok v oblasti nesprávneho číslovania článkov vo VZN. Ing. Ján Kollár mal  

niekoľko pripomienok v oblasti platenia poplatkov za KO a DSO ako aj ďalšie menšie 

obsahové úpravy VZN.  P. Štefan Kubík a p. Vladimír Henţel na základe poverenia starostky 

sa budú zaoberať zapracovaním vhodných úprav do návrhu VZN č. 3/2012, aby bolo moţné 

uplatniť zníţené dane z lestných pozemkov pre konkrétne územie. Starostka všetky návrhy od 

poslancov priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva do návrhu VZN 3/2012 zapracovala. 

Všetci poslanci hlasovali za schválenie návrhu VZN č. 2/1012. Rozpracovaný návrh VZN č. 

3/2012 sa bude ďalej spracovávať, aby ho bolo moţné na najbliţšom zasadnutí OZ schváliť.  

 

Za: 7 poslancov                                   Proti: 0                                         Zdrţal sa: 0 

 

K bodu 12:.  

 V tomto bode programu všetci poslanci hlasovali za schválenie dielčích 

inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie za rok 2012.  

 

 

K bodu 13:.  

 Starostka prečítala písomnú ţiadosť od majiteľa pohostinstva Larix o  úpravu  

otváracích hodín. Všetci prítomní poslanci hlasovali za úpravy v prevádzkovom čase, 

nakoľko zmeny neboli veľmi výrazné.  

 

 

 



K bodu 14:.  

 V bode rôzne starostka informovala poslancov o viacerých skutočnostiach: 

- Výmena hlavného vodovodného potrubia v časti „Chmelienec“ bude na základe 

prísľubu StVaK realizovaná  aţ v roku 2013  

- Po opakovanom zverejnení oznamu o výberovom konaní na funkciu hlavného 

kontrolóra obce, zatiaľ nikto prihlásený. 

- V obci sa začala rekonštrukcia odkanalizovania povrchovej vody v časti 

„PRIEHRADKA“ firmou Barbitrans, s. r. o., ktorá vyhrala verejnú súťaţ. 

- Je potrebné osadiť nové obecné erby. Starostka oslovila p. Jána Struhára v tejto 

súvislosti, či by nebol ochotný a nevyrobil by drţiaky na erby. 

- Realizácia odkanalyzovania problematického miesta pred KD, kde stojí zráţková 

bude realizovaná dňa 11. 10. 2012 p. Barboriakom J.   

- Spracúva sa geometrický plán  pre potreby obce pre  časť „Záhumnie“ a 

„CHmelienec“ 

- P. Starostka navštívila Leoša Maceka aj s jeho matkou v zariadení, kde je 

umiestnený. V súčasnosti sa p. starostka snaţí o to, aby uţ obec  Ihráč nebola 

opatrovníkom Leoša Maceka.  V tejto veci uţ boli podniknuté prvé kroky.  

- P. Starostka predloţila poslancom vyúčtovanie ASFALT CUPU za rok 2012. 

- Poslanci boli informovaní o uskutočnení stolnotenisového turnaja medzi 4 obcami 

v mikroregióne Kremnica a okolie o putovný pohár ( Bartošova Lehôtka, Dolná 

Ves, Horná Ves a Ihráč, ktorý sa tento rok konal v obci Dolná Ves a v roku 2013 

sa bude konať v našej obci. Tento rok sa naši muţi umiestnili na 2. mieste. 

 

 

K bodu 15:.  

 V diskusii vystúpil p. Štefan Kubík, ktorý poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na 

čistení Kamenné mora. P. starostka poďakovala p. Pačovej J. a Kollárovi J., ktorí sa podieľali 

na skultúrňovaní (upratovaní, maľovaní) rekreačného zariadenia rybník.  

 

K bodu 16:.  

 Po prečítaní a schválení uznesenia bol program zasadnutia vyčerpaný a starostka 

zasadnutie OZ ukončila.  

 

 

V Ihráči, 13. októbra 2012 

 

 

Zapísal: Ing.. Ján Kollár 

 

 

Overovatelia:  p. Štefan Kubík 

  p. Peter Slašťan 

   

 

   

 

                           Ľudmila Febenová 

                      starostka obce 

 


