Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 05. 09. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Andrej Šarmír, Ing. Vít Hinca
Overovatelia: Mgr. Daniela Borovská, Pavel Ščasný
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Kontrola uznesenia
3. Žiadosť p. Zuzany Gašparovičovej
4. Adaptácia časti podkrovia v ZŠ Igram
5. Vydanie knihy „Pezinsko a Senecko z neba“
6. Ponuka kopírky
7. Informovanie o parcele č. 166/1
8. Výzva 7.4. na rekonštrukciu KD
9. VZN o vylepovaní volebných plagátov
10. Výsledok kontroly NKÚ, doplniť web obce
11. Rôzne, diskusia
12. 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. 4, ktoré bolo prijaté dňa 27.
06. 2017. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.

Ad.3/ Žiadosť p. Zuzany Gašparovičovej
Na schôdzi starosta prítomným poslancom predložil žiadosť p. Zuzany Gašparovičovej
o poskytnutie pomoci, ktorá je umiestnená v Domove sociálnych služieb pre dospelých v
Báhoni. Príjmom menovanej je dôchodok, z ktorého uhrádza všetky svoje výdavky. Pani

Gašparovičovej vznikol záväzok voči DSS Báhoň vo výške 137,05 €, ktorý vzhľadom na jej
finančnú situáciu nedokáže uhradiť. Obec Igram požiadala o finančnú pomoc, aby mohla
uhradiť dlžnú sumu DDS Báhoň. Prítomní poslanci rozhodli, že najprv budú oslovení blízki
príbuzní t.j. otec a brat p. Gašparovičovej. Starosta ich má informovať o vzniknutej situácii p.
Gašparovičovej a dohodnúť sa s nimi na riešení daného problému.
Ad.4/ Projekt Adaptácia časti podkrovia ZŠ Igram
Prítomní boli informovaní ako pokračujú stavebné práce v budove Základnej školy v Igrame
a predpokladá sa, že stavebné práce budú ukončené do 30. septembra. Práce spojené
s rekonštrukciou budovy ZŠ sa však môžu predĺžiť oproti predpokladanému termínu
dokončenia.

Ad.5/ Vydanie knihy „Pezinsko a Senecko z neba“
Starosta informoval poslancov o vydaní knihy „Pezinsko a Senecko z neba“, v ktorej bude
prezentovaná naša obec. V publikácii budú uverejnené dve fotografie a stručná charakteristika
obce v rozsahu pol strany.
Ad.6/ Ponuka kopírky
Obecný úrad dostal návrh na prenájom novej kopírky od spoločnosti Sharp, ktorou by sa
nahradil staršia kopírka. Starosta navrhol predĺžiť prenájom o jeden rok a v budúcom roku
vyriešiť prenájom oboch kopírok, ktoré má obec od spoločnosti Sharp v prenájme.
Ad.7/ Informovanie o parcele č. 166/1
Starosta oboznámil prítomných o stave parcely č. 166/1, na ktorej sa nachádza stavba, ktorú si
prezrie a ohodnotí súdny znalec.
Ad.8/ Výzva PPA 7.4. na rekonštrukciu KD
V súvislosti s výzvou PPA 7.4, do ktorej sa obec sa zapojila, starosta informoval poslancov,
že momentálne prebiehajú prípravy podkladov, ktoré je potrebné doložiť k výzve.

Ad.9/ Výsledok kontroly NKÚ, doplniť web obce
Najvyšší kontrolný úrad vykonáva kontrolu eGovernment a informačné systémy obcí a miest
v obci Igram a o výsledku kontroly bol zostavený Protokol o výsledku kontroly v obci Igram,
o ktorom boli poslanci informovaní. Obecný úrad v súvislosti s výsledkom kontroly
vypracoval Plnenie opatrení, v ktorom boli stanovené termíny a zodpovedné osoby, ktoré
zistené nedostatky majú odstrániť. K 30. 08. 2017 bola na NKÚ poslaná Správa o plnení
prijatých opatrení, v ktorej sa uviedlo, ktoré nedostatky boli odstránené, a ktoré obec ešte
musí splniť. V súvislosti s kontrolou NKÚ obec musí doplniť a upraviť webovú stránku obce,

o čom starosta obce prítomných poslancov informoval ako aj o tom, ako postupne spĺňame
prijaté opatrenia.

Ad.10/ Rôzne, diskusia
Starosta na schôdzi Obecného zastupiteľstva oboznámil poslancov, že:
-

-

obec potrebuje vhodný pozemok na zriadenie zberného dvora a miesto pre uloženie
bioodpadu, momentálne sa hľadajú vhodné pozemky, ktoré by si obec mohla prenajať na
zriadenie zberného dvora
v Základnej škole máme zastaranú počítačovú techniku, ktorú je potrebné postupne
vymeniť, počas rekonštrukcie budovy boli odstránené staré monitory
v uličke smerom na PD Igram boli opravené stĺpy s verejným osvetlením a rozhlasové
vedenie, ktoré boli dlhodobo nefunkčné a zároveň sa pripravili prípojky do kultúrneho
domu

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

Overovatelia:

Mgr. Daniela Borovská

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

Pavel Ščasný

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

Uznesenia č. 5/2017
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 05. 09. 2017

I. Obecné zastupiteľstvo poveruje:
1. Starostu Petra Holeka, aby oslovil rodinu p. Zuzany Gašparovičovej, ktorá
žiada o finančnú pomoc vo výške 137,05 €.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

II. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1. Postup stavebných prác na projekte Adaptácie časti podkrovia v ZŠ Igram.
2. Správu o prijatých opatreniach kontroly NKÚ a ich plnenie.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

Peter Holek
starosta obce

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 05. 09. 2017

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Jaroslav Šulák

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

Mgr. Daniela Borovská

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

Helena Jarábková

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

Martina Jarábková

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

Lenka Galovičová

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

