Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 10. 10. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Andrej Šarmír
Overovatelia: Ing. Vít Hinca, Helena Jarábková
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Kontrola uznesenia
3. Žiadosť p. Zuzany Gašparovičovej
4. Adaptácia časti podkrovia v ZŠ Igram
5. Príprava rozpočtu na rok 2018
6. Rekonštrukcia Obecného úradu – obmedzenie prevádzky
7. Výzva 7.4. na rekonštrukciu KD
8. Verejné osvetlenie – nová zmluva s EcoLed Solutions a.s.
9. Pasport ciest, značky – p. Sekera
10. Diskusia
11. Záver
Ad.1/ Otvorenie schôdze
Peter Holek, starosta obce Igram, privítal prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval, že
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a zahájil zasadanie obecného zastupiteľstva. Určil
overovateľov zápisnice a zapisovateľku. Predniesol návrh programu, ktorý bol jednohlasne
schválený.

Ad.2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 5, ktoré bolo prijaté dňa
05. 09. 2017. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.
Ad.3/ Žiadosť p. Zuzany Gašparovičovej
Na schôdzi starosta prítomným poslancom informoval o dohode s rodinou p. Gašparovičovej.
Po dohode otec p. Gašparovičovej uhradí z dlžnej sumy svojej dcéry 37,05 € DSS Báhoň.
Obec uhradí 100 € z dlžnej sumy p. Gašparovičovej v DSS Báhoň, ktorého celková výška je
137, 05 €. Peňažné prostriedky budú poukázané priamo na účet DSS Báhoň vo výške 100€.

Ad.4/ Projekt Adaptácia časti podkrovia ZŠ Igram
Prítomní boli informovaní, že práce v Základnej škole budú v priebehu októbra ukončené.
Nové priestory, ktoré v škole vzniknú je potrebné zariadiť nábytkom a inými potrebami. Na
tento účel obec v spolupráci so školou urobí zber železa. Finančné prostriedky získané zo
zberu železa budú využité na zariadenie nových priestorov v škole.

Ad.5/ Príprava rozpočtu na rok 2018
Poslancom bol predložený návrh rozpočtu na rok 2018 zložený z príjmovej a výdavkovej
časti, aby rozhodli o nakladaní s finančnými prostriedkami počas roka 2018.

Ad.6/ Rekonštrukcia Obecného úradu – obmedzenie prevádzky
Starosta informoval poslancov, že z dôvodu rekonštrukcie bude Obecný úrad od 30. 10. do
13. 11. 2017 zatvorený.
Ad.7/ Výzva PPA 7.4. na rekonštrukciu KD
V súvislosti s výzvou PPA 7.4, do ktorej sa obec sa zapojila, starosta informoval poslancov
ako postupujú príprava podkladov k žiadosti.

Ad.8/ Verejné osvetlenie – nová zmluva s EcoLed Solutions a.s.
Spoločnosť EcoLed Solutions a.s., ktorá zabezpečuje v našej obci verejné osvetlenie, navrhla
doplnenie svietidiel v obci a zahrnúť osvetlenie v parku, pri kostole a na cintoríne do novej
zmluvy. Poslanci súhlasili s novou zmluvou, ktorú by obec uzatvorila so spoločnosťou
EcoLed Solutions, ale za podmienky, že pôvodná zmluva uzavretá so spoločnosťou EcoLed
Solutions zo dňa 27. 06. 2013 bude zrušená podpísaním novej zmluvy, ktorá by obsahovala
pridané svietidlá v obci aj osvetlenie pri kostole a na cintoríne.
Ad.9/ Pasport ciest, značky – p. Sekera
Obecný úrad na žiadosť Okresného dopravného inšpektorátu v Senci dal vypracovať pasport
cestnej siete. Starosta oboznámil poslancov, že na vypracovanie pasportu cestnej siete oslovil
spoločnosť JOSSIK s.r.o. zastúpenú p. Sekerom.

Ad.10/ Diskusia
Starosta predložil poslancom návrh na zmenu poplatkov pri kopírovaní na Obecnom úrade
a zmenu poplatkov za vývoz komunálneho odpadu. Informoval ich o predložení sťažnosti na
prejazd kamiónov cez našu obec, ktorá bola odovzdaná na Dopravnom inšpektoráte v Senci.

V rámci predvolebnej kampane bol v našej obci umiestnený predvolebný kontajner župana
Pavla Freša, ktorému taktiež bola predložená sťažnosť na prejazd kamiónov cez našu obec.

Ad.11/ Záver
Po prijatom uznesení sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Helena Jarábková

............................................

Ing. Vít Hinca

............................................

Uznesenia č. 6/2017
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 10. 10. 2017

I. Obecné zastupiteľstvo poveruje:
1. Finančnú pomoc pre Zuzanu Gašparovičovú vo výške 100 € na základe žiadosti o
poskytnuie finančnej pomoci.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

2. Uzatvorenie novej zmluvy so spoločnosťou EcoLed Solutions na poskytnutie služieb
v súvislosti s verejným osvetlením. Nová zmluva bude uzavretá na 9 rokov v sume
1050 €.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

II. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Vypracovanie pasportu ciest a dopravného značenie spoločnosťou JOSSIK a.s. v sume
440 €.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

Peter Holek
starosta obce

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 10. 10. 2017
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.....................................

Jaroslav Šulák

....................................

Mgr. Daniela Borovská

.....................................

Helena Jarábková
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Martina Jarábková
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Lenka Galovičová
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Tomáš Maršálek
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