Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 29. 11. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:
Overovatelia: Dušana Bilčík, Ľudovít Dubovský,
Zapisovateľ: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesenia
3. Návrh na úpravu poplatku za vývoz KO
4. Určenie platu starostu
5. Príprava rozpočtu na rok 2019
6. Plán zasadania OZ na rok 2019
7. Rokovací poriadok - smernica
8. Zrušenie uznesenia č. 6/2018
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku
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 zapisovateľa. Predniesol návrh programu, ktorý bol doplnený o dva
body – bod č. 7. Zrušenie uznesenia č. 6/2018 a č. 8 Žiadosť o odkúpenie pozemku. Prítomní
poslanci schválili upravený program schôdze.
Ad. 2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 8, ktoré bolo prijaté dňa
20. 11. 2018. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.
Ad.3/ Návrh na úpravu poplatku za vývoz KO
Prítomným poslancom bol predložený návrh na úpravu VZN č. 1/2017 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Navrhované zmeny
upravujú výšku poplatku za vývoz komunálneho odpadu v našej obci, podmienky prenájmu

smetných nádob a zmenou bude aj označovanie smetných nádob nálepkami. Starosta
informoval poslancom, že sme požiadali o doplnenie kontajnerov na separovaný zber.

Ad.4/ Určenie platu starostu
Pavel Ščasný oboznámil prítomných poslancov o podmienkach, ktoré zo zákona určujú plat
starostu obce, a aký plat bol starostovi na schôdzi OZ dňa 13. 03. 2018 schválený. Súhlasili
s podmienkami, ktoré určujú platové ohodnotenie starostu obce Igram a návrh schválili. Keďže
starosta prijal na ustanovujúcej schôdzi nový mandát je potrebné rozhodnúť o dovolenke, ktorú
si nevyčerpal v predchádzajúcom funkčnom období. Obecnému zastupiteľstvu bol predložený
návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce v súvislosti s ukončením
funkčného obdobia v roku 2018. Poslanci súhlasili z preplatením náhrady za nevyčerpanú
dovolenku. Upozornili starostu obce, že dovolenku si musí počas roka riadne čerpať.

Ad.5/ Príprava rozpočtu na rok 2019
Poslancom bol predložený návrh rozpočtu na r. 2019 a výhľadové rozpočty na r. 2020, 2021.
Poslanci sa oboznámili na schôdzi s čerpaním finančných prostriedkov v roku 2018, teda ako
obec čerpala finančné prostriedky v danom roku, aké projekty sa dokončili, a ktoré ešte nie sú
ukončené.

Ad.6/ Plán zasadnutia OZ na rok 2019
Na schôdzi bol prerokovaný aj plán schôdzi OZ na nasledujúci rok. Plánovaných je osem
schôdzí OZ v roku 2019. Určené termíny sa môžu zmeniť v priebehu rok, ale na stránke obce
a v informačných tabuliach býva zverejnený program pripravovanej schôdze aj s termínom,
časom a miestom konania. Poslanci schválili plán schôdzi na rok 2019.

Ad.7/ Rokovací poriadok - smernica
Poslanci na schôdzi prijali smernicu Rokovací poriadok.

Ad.8/ Zrušenie uznesenia č. 6/2018
Obec zverejnila ponuku na predaj pozemku parc.č. 166/25, o ktorú prejavil záujem Peter
Halásek. Obecné zastupiteľstvo dňa 4. septembra 2018 na základe žiadosti záujemcu rozhodlo
o predaji pozemku v jeho prospech. Záujemca nereagoval na výzvu obecného úradu
v stanovenej lehote, počas ktorej sa mal vyjadriť, či nehnuteľnosť od obce kúpi, alebo nie.
Poslanci na základe predložených dokumentov a informácii rozhodli o zrušení bodu III.
uznesenia č. 6/2018 zo dňa 04. 09. 2018, v ktorom bol schválený predaj pozemku parc.č. 166/25
v prospech Petra Haláska.

Ad.9/ Žiadosť o odkúpenie pozemku
Obecnému úradu bola doručená žiadosť p. Edity Slovákovej o odkúpenie časti pozemku par.č.
210/4 o výmere 61 m2 a parc.č. 214/2 o výmere 151 m2 doplnená geometrickým plánom.
Poslanci po prerokovaní žiadosti zamietli predaj časti obecného pozemku p. Edite Slovákovej.

Ad.10/ Diskusia
Michal Moravec oboznámil prítomných s rozrastajúcim sa neporiadkom pri dvorkoch. Ide
o priestranstvo pri potoku, ktoré bolo v minulosti vyhradené pre obyvateľov bytovky, ktorí si
na obecnom pozemku vytvorili záhradkársku oblasť. Pozemok je momentálne značne
znečistený a neslúži pôvodnému účelu. Mnohé stavby chátrajú a na pozemku vzniká skládka.

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

Overovatelia:
Ľudovít Dubovský

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

Dušan Bilčík

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

Uznesenia č. 9/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame

dňa 29. 11. 2018

I.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 3 zákona č. 253/1994 v znení neskorších
zmien a doplnkov plat starostu obce, ktorý sa určuje podľa priemernej mesačnej
mzdy v hospodárstve SR, ktorá bola v roku 2017 zvýšená, na 954,00 € x 1,65
(koeficient určený podľa počtu obyvateľov) = 1 574,10 € po zaokrúhlení 1 575,00 €.
Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Prítomní poslanci sa
rozhodli zvýšiť plat starostu o 1,58 % t.j. 24,885 € po zaokrúhlení 25 €.

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie náhrady platu starostovi Petrovi
Holekovi za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 28,50 dňa s poukázaním na
ustanovenie §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.

3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje smernicu Rokovací poriadok

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

II.

Obecné zastupiteľstvo ruší bod III. Uznesenia č. 6/2018 zo dňa 04.09.2018, v ktorom
bol schválený predaj pozemku parc.č. 166/25 v prospech Petra Haláska.

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

III.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj časti pozmekov parc. č. 210/4 o výmere
61 m2 a parc. č. 214/2 o výmere 151m2 na základe žiadosti p. Edity Slovákovej zo
dňa 28.11.2018

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

IV.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Plan schôdzi na rok 2019
2. Návrh na úpravu poplatku za vývoz komunálneho odpadu
3.

Návrh rozpočtu na rok 2019 príjmovú a výdavkovú časť, výhľadové rozpočty na

roky 2020 a 2021

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

V.

Poveruje

starostu

obce

vyzvať

obyvateľov

bytovky

na

majetkoprávne

vysporiadanie časti obecného pozemku parc.č. 160.

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

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

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 29. 11. 2018
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Mgr. Tomáš Maršálek
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