Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 25. 04. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Martin Augustín, Jaroslav Šulák
Overovatelia: Ing. Ľudovít Dubovský, Pavel Ščasný
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
Kontrola uznesenia
Žiadosť Šupol
KD informácia a schválenie financovania
IBV za „šenkom“ – pomenovanie lokality a schválenie postupných projektových krokov
Žiadosť o nájom „Dvorky“ + parkovisko na p.č. 166/5
Diskusia
Návrh uznesení
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, ktorí prítomní poslanci
schválili.

Ad. 2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 1/2019, ktoré bolo prijaté
dňa 07. 03. 2019. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.

Ad.3/ Žiadosť Šupol
Obecnému zastupiteľstvu bola opätovne predložená žiadosť pána Šupola, ktorý má záujem
odkúpiť časť obecného pozemku p.č. 163/3 o výmere 295 m2 . Pozemok by chcel využívať ako
záhradu. V súvislosti s pozemkom p.č. 163/3 starosta oboznámil poslancov, že pánovi Tekeľovi
bola doručená výzva na odstránenie plota, ktorý postavil na obecnom pozemku. Odpoveďou na
výzvu bol list od právnej zástupkyne pána Tekeľa, ktorý chce spor vyriešiť rokovaním o dohode

podmienok k vysporiadaniu vlastníctva k časti pozemku p.č. 163/3 o výmere 366 m2. Starosta
postúpil danú vec právnemu zástupcovi obce Igram. Poslanci rozhodli, že žiadosť pána Šupola
neschvália, lebo je potrebné vyriešiť spor s pánom Tekeľom.

Ad.4/ KD informácia a schválenie financovania
Obci bola schválená dotácie na opravu KD prostredníctvom dotácie od PPA. Starosta predložil
na schôdzi OZ ponuky bánk, ktoré by obci poskytli úver na rekonštrukciu KD. Poslanci
schválili ponuku VÚB banky a.s. Keďže rekonštrukčné práce zasiahnu aj do interiéru KD je
potrebné počítať aj s investíciami z obecného rozpočtu najmä na podlahy, vymaľovanie
a zmenu kúrenia v budove. OZ bolo informované, že pri podávaní žiadosti o dotáciu bola
zvolená zálohová platba, ktorú navrhol zmeniť na platbu formou refundácie. Poslanci súhlasili
s vypracovaním dodatku k zmluve, v ktorom by bola navrhnutá zmena platby na refundáciu.

Ad.5/ IBV „za šenkom“ – pomenovanie lokality informácie a schválenie postupných
projektových krokov
Starosta oboznámil poslancov, že v projekte IBV je potrebné osloviť geodeta, ktorý by
vypracoval geodetický návrh na základe, ktorého môže byť vypracovaná územná štúdia. Na
základe týchto dokumentov môže obec postupne pokračovať s vypracovávaním ďalších
dokumentov, ktoré sú k novej IBV potrebné. Poslanci súhlasili s pracovným pomenovaním
IBV ako „Nová ulica“ p.č. 213, 214, 210/3. Poverili starostu, aby dal vypracovať geodetický
návrh a územnú štúdiu.

Ad.6/ Žiadosť o prenájom – „Dvorky“ + parkovisko na p.č. 166/5
Na základe návrhu poslancov obec začala riešiť pozemok, ktorý bol v minulosti poskytnutý
obyvateľom bytovky na vybudovanie záhrad. V súčasnosti je pozemok znečistený rôznym
odpadom, hospodárskymi budovami a iba v malej miere slúži pôvodnému zámeru. Starosta
oslovil obyvateľov bytovky, či majú záujem naďalej užívať obecný pozemok. Spomedzi
všetkých vlastníkov bytov č. 129 a 130 (spolu 13 bytov) prejavilo záujem o záhradku na
obecnom pozemku šesť vlastníkov bytov. Poslanci súhlasili, aby bol pozemok naďalej užívaný
ako záhradkárska oblasť pre obyvateľov bytovky, ale na základe zmluvne stanovených
podmienok. V zmluve by bola stanovená aj výška nájmu. Zdôraznili, že pozemok je potrebné
v prvom rade vyčistiť a následne udržiavať, aby sa zabránilo ďalšiemu znečisťovaniu pozemku.
Poslanci boli informovaní, že niektorí obyvatelia bytovky prejavili záujem vybudovať si
parkovacie miesta pre svoje autá na pozemku p.č. 166/5. Žiadosť obci nebola predložená.

Ad.7/ Diskusia
Poslanec Dušan Bilčík informoval o ďalšom riešení dopravnej situácie v obci.

Ad.8/ Návrh uznesení, záver
Po prijatom uznesení sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Ing. Ľudovít Dubovský

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

Pavel Ščasný

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

Uznesenia č. 2/2019
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame

dňa 25. 04. 2019
I.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj časti pozemku p.č. 163/3 o výmere 293

m2 Mgr. Lukášovi Šupolovi na základe žiadosti a z dôvodu prebiehajúceho právneho
sporu k parcele č. 163/3.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
II.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje budúci prenájom časti obecného pozemku p.č.

160, ale za podmienok upratania pozemku v spolupráci s obcou.

Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
III.

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce k rokovaniu s VÚB bankou

o podmienkach poskytnutia úveru.

Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

IV.

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby dal vypracovať geometrické

zameranie a územnú štúdiu k lokalite „Nová ulica“ na parcelách č. 210/3, 213 a 214.

Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

..…………………………..
Peter Holek
starosta obce

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 25. 04. 2019

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Ing. Ľudovít Dubovský

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

Helena Jarábková

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

Dušan Bilčík

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

Michal Moravec

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

Lenka Galovičová

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

