Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 28. 02. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Overovatelia: Jaroslav Šulák, Martina Jarábková
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Kontrola uznesenia
3. VZN o opatrovateľskej službe
4. VZN o jednorazovej a mimoriadnej dávke v hmotnej núdzi
5. Registratúrny poriadok
6. Bezpečnostná smernica
7. Návrh rozpočtu na rok 2017
8. Adaptácia podkrovia miestnej Základnej školy v Igrame
9. Návrh na úpravu režijných nákladov školskej jedálne
10. Rôzne
 vlastnícke práva k nehnuteľnosti Henricha Daniša
 výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej školy
 členstvo v spolku cestovného ruchu
 orezanie stromov pri kostole
 úprava priestranstva pred erbom
11. Záver
Ad.1/ Otvorenie schôdze
Peter Holek, starosta obce Igram, privítal prítomných poslancov. 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 spolu s poslancami skontroloval uznesenie č. 9 zo dňa 14. 12. 2016, ktorého úlohy boli
splnené.

Ad.3/ Všeobecne záväzného nariadenia o opatrovateľskej službe
Pred zasadaním obecného zastupiteľstva poslanci prerokovali na pracovných stretnutiach návrh
VZN o opatrovateľskej službe, do ktorého boli zapracované ich pripomienky a zmeny. Na
schôdzi zastupiteľstvo predložený návrh VZN o opatrovateľskej službe schválilo.

Ad.4/ Všeobecne záväzného nariadenia o jednorazovej a mimoriadnej dávke v hmotnej
núdzi
Návrh VZN o jednorazovej a mimoriadnej dávke v hmotnej núdzi poslanci prerokovali so
starostom na pracovných stretnutiach. Konečný návrh na poskytnutie jednorazovej
a mimoriadnej dávky, ktorý bol predložený na schôdzi obecného zastupiteľstva, poslanci
schválili.

Ad.5/ Registratúrny poriadok
Lenka Galovičová informovala prítomných poslancov o smernici, ktorá sa týka registratúry
obecného úradu. Smernica určuje ako má úrad uchovávať dokumenty, ktoré pri jeho činnosti
vznikajú. Spresňuje ako sa majú spisy registrovať, zakladať, členiť a určuje aj postup ich
vyradenia a postúpenia archívu.

Ad.6/ Bezpečnostná smernica
Starosta oboznámil prítomných s obsahom bezpečnostnej smernice, ktorá upravuje niektoré
práva a povinnosti zamestnancov úradu a to v oblasti ochrany osobných údajov, ochrany
a bezpečnosti majetku, informácii a ďalších hodnôt, ktoré vlastní obec.

Ad.7/ Návrh rozpočtu na rok 2017
Poslanci pred zasadnutím obecného zastupiteľstva mali k dispozícii návrh rozpočtu na rok
2017, ktorý tvorí príjmová a výdavková časť, výhľadové rozpočty na roky 2018 a 2019.
Na rok 2017 schválili vyrovnaný rozpočet obce Igram:
1. Príjmovú časť v sume – 342 383,00 €
2. Výdavkovú časť v sume - 342 383,00 €
Na rok 2018 schválili vyrovnaný výhľadový rozpočet obce Igram:
1. Príjmovú časť v sume – 362 005,00 €
2. Výdavkovú časť v sume - 362 005,00 €
Na rok 2019 schválili vyrovnaný výhľadový rozpočet obce Igram:
1. Príjmovú časť v sume – 383 551,00 €
2. Výdavkovú časť v sume - 383 551,00 €

Ad.8/ Adaptácia podkrovia miestnej Základnej školy v Igrame
Starosta obce informoval prítomných poslancov s pokračujúcimi práce na projekte Adaptácia
podkrovia miestnej ZŠ. V súčasnosti prekladajú záujemcovia obci cenové ponuky na
elektroinštaláciu, zdravotechniku, kúrenie a schodisko.

Ad.9/ Úprava režijných nákladov školskej jedálne
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh na zvýšenie režijných nákladov v školskej
jedálni o 0,10 € pre žiakov MŠ a ZŠ, aj pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Cena stravného sa pre žiakov zmení z terajších 1,19 € na 1,29 € a u zamestnancov je to nárast
z 1,29 € na 1,39 €. Poplatok za stravné pre dôchodcov, ktorí si kupujú obedy v školskej jedálni,
zostáva nezmenený a to vo výške 2 €. Poslanci z predloženým návrhom na zvýšenie poplatku
za stravné pre žiakov a zamestnancov súhlasili.

Ad.10/ Rôzne
Starosta priblížil situáciu ohľadom vlastnícky práv Henricha Daniša k rodinnému domu, ktorý
je postavený na obecnom pozemku. Pán Daniš tvrdí, že vie preukázať svoje vlastnícke práva
k nehnuteľnosti, ktoré sa však nachádzajú v dome, v ktorom momentálne nebýva, nakoľko má
zdravotné problém a je umiestnený v zariadení komunitnej rehabilitácie GAUDEAMUS.
Poslanci sa navrhli vytvorenie komisie, ktorá by prevzala doklady k spornej nehnuteľnosti.
Prípadne, aby bola spísaná notárska zápisnica o tom aké doklady sa v dome nájdu. Starosta
navrhol, aby bol prítomný samotný vlastník a svedok pri hľadaní dokumentov o vlastníctve
k danej nehnuteľnosti. Poslanci súhlasili s návrhom starostu o prítomnosti vlastníka a svedka.
Prítomných poslancov starosta oboznámil:





s vyhlásení výberového konania na pozíciu riaditeľa Základnej školy v Igrame
o možnosti stať sa členom spolku cestovného ruchu; z členstva by obec mohla čerpať
rôzne benefity, ktoré by využila pri kultúrnych akciách
pri kostole je potrebný výrub borovice a orezanie brezy
opätovne sa venovali otázke úpravy priestranstva pred erbom

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

Overovatelia:

Jaroslav Šulák

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

Martina Jarábková

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

Uznesenia č. 1/2017
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 28. 02. 2017

Obecné zastupiteľstvo

A/ Schvaľuje:
1. Všeobecne záväzné nariadenie o opatrovateľskej službe
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

2. Všeobecne záväzné nariadenie o jednorázovej a mimoriadnej dávke v hmotnej núdzi
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

3. Vyrovnaný rozpočet obce Igram na rok 2017 a výhľadový rozpočet na roky 2018 a
2019
Vyrovnaný rozpočet obce Igram na rok 2017
- príjmová časť v sume: 342 383 €
- výdavková časť v sume: 342 383 €
Výhľadový rozpočet (vyrovnaný) na rok 2018
- príjmová časť v sume: 362 005 €
- výdavková časť v sume: 362 005 €
Výhľadový rozpočet (vyrovnaný) na rok 2019
- príjmová časť v sume: 383 589 €
- výdavková časť v sume: 383 589 €
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

4. Zvýšenie režijných nákladov v školskej jedálni pre žiakov, pedagogických a
nepedagogických zamestnancov Materskej školy a Základnej školy o 0,10 € osoba/deň
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
B/ Poveruje
1. Starostu obce, aby pokračoval v realizácii projektu Adaptácia podkrovia v miestnej
Základnej škole, t.j. získavaním ponúk na jednotlivé časti realizácie projektu.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

C/ Berie na vedomie
1) Spracovanie smernice o registratúrnom poriadku, ktorou sa určuje spôsob spravovania
registratúry Obecného úradu Igram.
2) Vypracovanie bezpečnostnej smernice, ktorá upravuje niektoré práva a povinnosti všetkých
zamestnancov úradu a to v oblasti ochrany osobných údajov, ochrany a bezpečnosti
majetku, informácii a ďalších hodnôt, ktoré vlastní obec.
3) Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa v Základnej škole v Igrame.

Peter Holek
starosta obce

