Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 03. 05. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:
Overovatelia: Helena Jarábková, Jaroslav Šulák
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Kontrola uznesenia
3. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce
Igram
4. Voľba hlavného kontrolóra
5. Úprava rozpočtu
6. ŠK plyn
7. Územný plán obce Igram
8. Žiadosť p. Gabriely Toráčovej
9. Organizovanie osláv Dňa matiek 13. 05. 2018
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. 2, ktoré bolo prijaté dňa
10. 04. 2018. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.
Ad.3/ VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na
území obce Igram
Poslanci mali pred schôdzou OZ k dispozícii návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom na území obce Igram na pripomienkovanie, ktoré bolo pre
verejnosť zverejnené dňa 18. 04. 2018 v informačnej tabuli. Poslanci VZN o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom schválili.

Ad.4/ Voľba hlavného kontrolóra
Starosta Peter Holek informoval prítomných poslancov, že do funkcie hlavného kontrolóra obce
Igram sa v stanovenom termíne neprihlásil žiadny uchádzač. Prítomní poslanci opätovne
vyhlásili výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra, ktoré sa bude konať 12. júna 2018
a určili pracovný čas na 2 hod./týždenne.

Ad.5/ Úprava rozpočtu
Poslancom bol predložený návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018. Uznesením č. 8/2017 zo dňa
14. 12. 2018 bol schválený vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 363 639,00 €. Vzhľadom na
zmeny v zákone o rozpočtových pravidlách je potrebné upraviť rozpočet obce o príjmy
a výdavky školskej jedálne za stravu. Ročné príjmy školskej jedálne z poplatku za stravu
predstavujú sumu 13 000,00 €. Za prijaté prostriedky jedáleň nakúpi potraviny a potrebný
materiál. Prítomným bol predložený návrh na navýšenie rozpočtu obce Igram o 13 000,00 €, čo
prestavuje zvýšenie príjmovej časti na sumu 376 639,00 € a výdavkovej časti na 376 639,00 €.
Poslanci s návrhom úpravy rozpočtu súhlasili a schválili vyrovnaný rozpočet v celkovej sume
376 639,00 €.
Ad.6/ ŠK plyn
Zo spoločnosťou SPP-distribúcia a.s. bola v roku 2015 podpísaná zmluva o podmienkach
rozšírenia distribučnej siete. Počas rokov 2016-2018 vybudovala obec plynovú prípojku do
kabín a pripravili sa interiér budovy na pripojenie na plynovú prípojku. V roku 2017 boli
predložené všetky potrebné žiadosti a dokumenty spoločnosti SPP-distribučná a.s. Starosta
informoval poslancov o podmienkach, ktoré musí obec dodržať pred pripojením nového
odberného miesta t.j. kabín Športového klubu . V prvom rade je potrebné zriadiť vecné bremeno
na predmetnú parcelu 38/3 a uzavrieť darovaciu zmluvu so spoločnosťou SPP-distribučná a.s.
Prítomní poslanci súhlasili s darovaním plynového pripojenia aj s uložením vecného bremena
na parcelu 38/3, cez ktorú vedie plynové potrubie ku kabínam.
Ad.7/ Územný plán obce Igram
Starosta informoval poslancov, že rokoval s p. Ing. arch. Monikou Dudášovou o pokračovaní
v štúdii Územný plán obce Igram. Štúdia zostala nedokončená. Po predchádzajúcich
rokovaniach s poslancami starosta oslovil spoločnosť ÚPn s.r.o., zastúpenou Ing. arch.
Monikou Dudášovou, aby pokračovala v rozpracovanej štúdii a dokončila ju. Poslanci boli
oboznámení s Dodatkom č. 1 k zmluve, ktorá bola uzatvorená 06. 02. 2009 na spracovanie
štúdie Územný plán obce Igram. V Dodatku č. 1 bola stanovená suma 10 200 € za
prepracovanie a dokončenie štúdie Územný plán obce Igram. Poslanci s podmienkami
uvedenými v predloženom Dodatku č. 1 súhlasili.
Ad.8/ Žiadosť p. Gabriely Toráčovej
Na schôdzi OZ bola predložená žiadosť p. Gabriely Toráčovej o odkúpenie pozemku, na
ktorom je postavený rodinným dom, ktorý vlastní. Rodinný dom, ktorý p. Toráčová vlastní stojí
na obecnom pozemku parc.č. 164/2. Obec dala vypracovať geometrický plán na parc. č. 166/1.

Pri zameraní obecných pozemkov v okolí bytovky sa v geometrickom pláne spracujú aj parcely
v okolí rodinného domu p. Toráčovej. Poslanci súhlasili so zohľadnením žiadosti p. Toráčovej
pri spracovaní geometrického plánu na parc.č. 166/1.
Ad.9/ Organizovanie oslavy Dňa matiek 13. 05. 2018
Starosta Peter Holek oboznámil prítomných na schôdzi s organizáciou osláv Dňa matiek.
V programe vystúpia deti z MŠ a ZŠ. Vyzval poslancov k účasti na prípravách. Informoval ich,
že občerstvenie na oslavách zabezpečí úrad a do príprav sa zapoja aj niektorí členovia SJD
v Igrame.

Ad.10/Diskusia
Prítomní prerokovali pretrvávajúci problém s prejazdom nákladných vozidiel cez obec. Starosta
informoval o stretnutí, ktoré sa uskutočnilo na úrade BSK s riaditeľom odboru dopravy
v súvislosti s prejazdom kamiónov po cestách III. triedy. Na stretnutí informovali, že napriek
petícií od občanov, sťažnostiam na úradoch sa situácia nemení, že kamióny cez obce naďalej
prechádzajú. Obec žiadala aj o častejšie policajné hliadky v obci, ale ani v tomto smere sa
situácii nezmenila. Kompetentní na úrade BSK prisľúbili riešenie danej situácie.
Ad.11/ Záver
Po prijatom uznesení sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Helena Jarábková

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

Jaroslav Šulák

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

Uznesenia č. 3/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 03. 05. 2018
I.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje výberové konanie na miesto hlavného kontrolóra
obce Igram, ktoré sa bude konať 12. júna 2018 a určuje pracovný čas 2 hodiny
týždenne.
Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov

2. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom na území obce Igram.
Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov

3. Úpravu rozpočtu o finančné prostriedky Školskej jedálne v Igrame, ktoré
predstavujú sumu 13 000,00 €. Rozpočet obce Igram po úpravách bude vyrovnaný
v celkovej výške 376 639,00 €:
Príjmová časť v celkovej sume: 376 639,00 €
Výdavková časť v celkovej sume: 376 639,00 €
Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov
4. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 06. 02. 2018, ktorý bol uzavretý so
spoločnosťou ÚPn s.r.o., zastúpená Ing. arch. Monikou Dudášovou, aby
spoločnosťdokončila na základe stanovených podmienok v Dodatku č. 1 a Zmluve
zo dňa 06. 02. 2009, štúdiu Územný plán obce Igram.
Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov

5. Prenájom plynárenského zariadenia pre SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,
Bratislava a zriadenie vecného bremena na pracelu č. 38/3, cez ktorú vedie
plynové zariadenie vybudované v r. 2016 pre potreby ŠK Igram.
Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov

II.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Gabriely Toráčovej Igram č.
125 o odkúpenie pozemku, na ktorom je postavený jej rodinný dom.
Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov

III.

Poveruje starostu Petra Holeka, aby pri spracovaní do geometrického plánu na
parcele č. 166/1, zapracoval žiadosť p. Toráčovej Gabriely o odkúpenie pozemku.
Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov

Peter Holek
starosta obce

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 03. 05. 2018

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Jaroslav Šulák

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

Mgr. Daniela Borovská

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

Helena Jarábková

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

Ing. Vít Hinca

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

Lenka Galovičová

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

Hostia:

