Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 09. 10. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:
Overovatelia: Jaroslav Šulák, Pavel Ščasný
Zapisovateľ: Peter Holek

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

Otvorenie schôdze
Kontrola uznesenia
Príprava rozpočtu na rok 2019
Mesiac úcty k starším (21. 10. 2018)
Informácia o plnení projektov
Členstvo v združení „Oblastná organizácia cestovného ruchu regiónu Senec“
Vysporiadanie vlastníckych práv
Diskusia
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 zapisovateľa. Predniesol návrh programu, ktorý bol jednohlasne
schválený.
Ad. 2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 6, ktoré bolo prijaté dňa
04. 09. 2018. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.
Ad.3/ Príprava rozpočtu na rok 2019
Starosta požiadal poslancov, aby spolupracovali pri spracovaní rozpočtu na rok 2019.
Oboznámil prítomných, že predsedovia organizácií pôsobiacich v našej obci budú vyzvaní, aby
predložili žiadosť o finančnú podporu v roku 2019 od obce.

Ad.4/ Mesiac úcty k starším (21. 10. 2018)
Prítomní poslanci boli informovaní o organizovaní posedenia pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Posedenie sa bude konať v nedeľu 21. 10. 2018.

Ad.5/ Informácia o plnení projektov
Obec dostala finančné prostriedky na realizovanie dvoch projektov – rekonštrukciu verejného
osvetlenia v centre obce spojenú s úpravami zelene a vytvorenie komunitnej záhrady pri
Obecnom úrade. Predpokladané ukončenie prác na oboch projektoch je stanovené na koniec
októbra 2018.
Ad.6/ Členstvo v združení „Oblastná organizácia cestovného ruchu regiónu Senec“
Starosta informoval prítomných poslancov o Oblastnej organizácii cestovného ruchu regiónu
Senec, ktorej sa naša obec môže stať členom. Členstvom v tejto organizácii môže naša obec
získať benefity, ktoré môže využiť na kultúrno-propagačnú činnosť obce. Na základe diskusie
poslanci súhlasili s členstvom v Oblastnej organizácii cestovného ruchu regiónu Senec
a schválili členský príspevok vo výške 1 000 €.

Ad.7/ Vysporiadanie vlastníckych práv
Starosta informoval prítomných, že vlastnícke vzťahy medzi rodinou Krajčovičovou a obcou
neboli vysporiadané. Predmetný pozemok v roku 1999 obec odkúpila od rodiny v sume 2 200,SK, ale neuskutočnil sa zápis do katastra. Vypracovaná bola zmluva, v ktorej obec odkúpila od
rodiny Krajčovičovej pozemok o výmer 96 m2 v cene 73,03 €. Poslanci súhlasili
s vypracovanou kúpnou zmluvou a vysporiadaním vlastníctva k predmetným pozemkom na
cintoríne.

Ad.8/ Diskusia
Poslanci navrhli dokúpiť vianočné ozdoby na stĺpy verejného osvetlenia.

Ad.9/ Záver
Po prijatom uznesení sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:
Šulák Jaroslav

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

Pavel Ščasný

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

Uznesenia č. 7/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 09. 10. 2018

I.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 11 a § 20 zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov členstvo obce Igram v Oblastnej
organizácii cestovného ruchu regiónu Senec.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

II.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členský príspevok obce Igram v Oblastnej
organizácii cestovného ruchu regiónu Senec pre rok 2019 vo výške 1 000 €.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

III.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku v zmysle Kúpnej zmluvy č.
1/2018 t.j. diel č. 1 o výmere 24 m2 par.č. 7/1, diel č. 2 o výmere 6 m2 par.č. 7/1, diel
č. 3 o výmere 66 m2 par.č. 7/3 všetky diely budú pričlenené k par.č. 2. Celková
výmera odkúpeného pozemku je 96 m2.

Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

IV.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemkov od predávajúcich za kúpnu cenu
podľa Kúpnej zmluvy č. 1/2018.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

V.

Obecné zastupiteľstvo poveruje, starostu obce Petra Holeka, podať prihlášku na
členstvo v OOCR.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

Peter Holek
starosta obce

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 09. 10. 2018

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Jaroslav Šulák

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

Mgr. Daniela Borovská

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

Helena Jarábková

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

Martina Jarábková

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

