
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 23.11.2012 

 

 
Zapisovateľ: Jozef Kráľ 

Overovatelia zápisnice: Štefan Kubík, Peter Slašťan 

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

                2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

                4. Poplatok za V3S 

                5. VZN č.3/2012 o miestnych daniach a poplatku za KO   

                6. Rozpočet na roky 2012- 2015 

                7. Rôzne 

                8. Diskusia 

                9. Záver – uznesenie 

 

Priebeh zasadnutia: 

 

Body 1. -2.  V úvode OZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Bod 3. Pri kontrole uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ je potrebné zmeniť uznesenie 

            č. 53/2012 z 10. 10. 2012 o odpredaji pozemku p. Márii  Matúškovej  a tento realizovať  

            podľa § 9a, ods. 8b, zákona č. 138/1991 . 

 

Bod 4. Starostka navrhla poskytovať dopravné služby motorovým vozidlom V3S prostredníctvom   

            podnikateľskej činnosti od 1.4.2013. Poslanci na  základe návrhu starostky obce 

            o prevádzkovaní V3S žiadajú  zakomponovať do nákladov i mzdu oprávnenej osoby    

            a zistiť či sa v podnikateľskej činnosti obce môže zisk z prenájmu chaty Rybník použiť 

            na vyrovnanie   prípadnej straty z prevádzky V3S a tým vykazovať celkový výsledok  

            hospodárenia ako plusový alebo vyrovnaný.   

 

Bod 5. Poslanci pri prerokovávaní tohto bodu zasadnutia odporučili starostke obce zvolať    

            ešte jedno zasadnutie OZ len k VZN pre rok 2013, aby sa  doriešili všetky sporné otázky. 

 

Bod 6.  Poslanci sa zaoberali pripomienkami finančnej komisie k rozpočtu.  

             Po diskusii schválili úpravy: 

          - ponechať pre rok 2013 rozpočtované prostriedky na požiarnu ochranu kapitola 03.2.0 s tým, 

             že do 9/2013 zabezpečiť opravu a funkčnosť  požiarnej striekačky a pokúsiť sa získať  

             a vyškoliť osobu na obsluhu striekačky 

         -  v kapitole 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba znížiť rozpočet o 300.-€ a o túto sumu   

             navýšiť položku 637001/41 – školenia, kurzy, porady, semináre – poplatky 

         -  v položke 717001/41 doplniť text: 1. Mosty „ Brod/Priehradka“ 

 



 

 

Bod 7.  Rôzne: -  

          - starostkou bola podaná informácia o pokračovaní prác – lávka Priehradka 

          - informácia o funkčnosti kanála pre KD s tým, že keď sa bude robiť cesta Chmelienec 

            vykonajú sa terénne úpravy asfaltom 

          - na základe pripomienky p. Š. Kubíka bol prerokovaný a schválený návrh na výmenu  

            poklopu odvodňovacej šachty v Priehradke z dôvodu znečisťovania a možného upchatia    

            potrubia. 

          - starostka podala informácie o uskutočnení Mikuláša 2012 dňa 1.12.2012 a pri tejtoakcii            

            akcii budú odmenené deti, ktoré sa zúčastnili súťaže „ separácia uzáverov plastových     

            fliaš 

          - o poskytnutí sponzorského príspevku obci Ihráč od f. Elba, vo výške 500.-€ 

          - starostka obce pri premeriavaní priestorov na vybudovanie  multifunkčného ihriska  

            zistila, že nevyhovuje rozmerom pre tenis a je kratšie o 6 m. Poslanci navrhujú ešte raz   

            ihrisko premerať  a prípadne uvažovať o skrátení tenisového ihriska. 

          - starostka obce oboznámila poslancov s finančnými odmenami podľa   aktivity  

            poslancov v roku 2012. Navrhla úpravu rozpočtu v položke  konkurzy a súťaže o 300.-€  

            a o tieto prostriedky navýšiť odmeny  poslancov. 

          - starostka ešte informovala poslancov o vybudovaní priepustovej šachty pri dome Pavla  

            Kostriana, ktorú na základe dohody o vykonaní práce opravil p. Ján Trokšiar. 

          - bola podaná informácia o havárii obecného auta Peugot  a jeho oprave 

          - starostka obce informovala, že na základe kladného ohlasu podávania Vianočného  

            punču v roku 2011sa akcia zopakuje aj tento rok a po POLNOČNEJ  SV. OMŠI sa bude  

            podoávať punč 

          - starostka požiadala poslancov o návrh termínu koncoročného posedenia. Poslanci  

            navrhujú nerobiť koncoročné, ale novoročné posedenie 

            Prijatím uznesenia starostka obce zasadnutie OZ ukončila. 

 

 

V Ihráči, 26. 11. 2012 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Jozef Kráľ                                         ....................................... 

                                                                                      starostka obce        


