Zápisnica
z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 20. 11. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:
Overovatelia: Jaroslav Šulák, Pavel Ščasný
Zapisovateľ: Mgr. Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčenia
o zvolení starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva
3. Zloženie sľubu starostu obce
4. Zloženie sľubu poslancov OZ
5. Vystúpenie starostu obce
6. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude zvolávať a viesť OZ
7. Určenie platu starostu obce
8. Diskusia
9. Záver
Ad.1/ Otvorenie schôdze
Peter Holek, starosta obce Igram, privítal prítomných poslancov, predsedníčku volebnej
komisie a hostí na ustanovujúcom zasadnutí OZ. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné a zahájil zasadanie obecného zastupiteľstva. Určil overovateľov zápisnice
a zapisovateľku. Vyzval poslancov, aby zvolili dvoch členov mandátovej komisie.
Ad. 2/ Oznámenie výsledkov komisie do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčenia o zvolení starostovi a poslancom OZ
Starosta odovzdal slovo predsedníčke volebnej komisie Ing. Lýdii Hlavatej, ktorá prítomných
na schôdzi OZ informovala o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. V deň volieb
z celkového počtu oprávnených voličov 475 odovzdalo svoj hlas 271 voličov. Počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby obecného zastupiteľstva 269. Počet zvolených
poslancov 7. Počet platne odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce 265.
Novozvoleným starostom obce Igram je Peter Holek, ktorý získal 200 platných hlasov. Za
poslancov boli vo voľbách boli zvolení Pavel Ščasný, Ing. Ľudovít Dubovský, Martin Augustín,
Jaroslav Šulák, Helena Jarábková, Michal Moravec, Dušan Bilčík. Po prečítaní výsledkov
volieb Ing. Lýdia Hlavatá vyzvala novozvoleného starostu, aby zložil sľub starostu obce.

Následne odovzdala starostovi Petrovi Holekovi osvedčenie o zvolení za starostu obce Igram.
Sľub starostu obce je súčasťou zápisnice.
Ad.3/ Zloženie sľubu poslancom OZ
Predsedníčka volebnej komisie odovzdala vedenie schôdze novozvolenému starostovi, ktorí
vyzval poslankyňu Helenu Jarábkovú, aby prečítala sľub poslancov obecného zastupiteľstva.
Sľub poslancov OZ je súčasťou zápisnice. Po podpísaní sľubu si poslanci prevzali osvedčenie
o mandáte člena OZ.
Ad.4/ Vystúpenie starostu obce
Starosta obce Peter Holek, predniesol program schôdze a prítomným poslancom navrhol, aby
bol bod 7. Určenie platu starostu obce z programu OZ stiahnutý. Poslanci súhlasili zo
stiahnutím bodu 7. z programu schôdze. Následne starosta vystúpil na schôdzi z prejavom,
v ktorom zhrnul obdobie dvoch rokov, kedy bol v mimoriadnych voľbách zvolený za starostu
obce. Počas dvoch rokov sa podarilo uskutočniť viacero projektov, dokončiť rozpracovaný
projekt ZŠ v Igrame a poďakoval za spoluprácu svojim kolegom a kolegyniam, obecným
organizáciám a všetkým, ktorí prispeli k zveľaďovaniu našej obce. Starostovi obce umožňuje
zákon o Obecnom zriadení vybrať si svojho zástupcu, ktorým sa v novom volebnom období
stal Pavel Ščasný. Rozhodnutie starostu prijal.

Ad.5/ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude zvolávať a viesť OZ
Starosta P. Holek vyzval prítomných poslancov, aby rozhodli, ktorý poslanec bude poverený
zvolávať a viesť OZ, okrem starostu obce a jeho zástupcu. Určil členov mandátnej komisie –
Martina Augustína, Jaroslava Šuláka. Poslanci rozhodli, že povereným poslancom bude Michal
Moravec, ktorý rozhodnutie prijal. Členovia mandátnej komisie prijali od novozvolených
poslancov čestné prehlásenia a vyhlásili, že bol právoplatne zložený poslanecký sľub.
Ad.6/ Diskusia
V poslednom bode programu ustanovujúcej schôdze starosta vyzval prítomných k diskusii.
Pani Baránková vo svojom vystúpení apelovala na novozvoleného poslanca Martina Augustína,
aby sa vzdal svojho mandátu z dôvodu, že nebýva v našej obci. Poslanec jej protirečil, že má
právo sa uchádzať o miesto poslanca v našom zastupiteľstve, keďže má trvalý pobyt v obci
Igram, dlhé roky tu žil a stále pracuje v našej obci. Do diskusie vstúpil aj Peter Nemeček
a Jaroslav Šulák, ktorí tiež upozornili p. Baránkovú, že nedošlo k porušeniu zákona a nie je
dôvod, aby sa Martin Augustín vzdal svojho mandátu. So svojim príspevkom vystúpila aj p.
Daniela Borovská, ktorá zhrnula obdobie svojho pôsobenia ako poslankyňa obce a zaželal aj
úspešné roky novozvolenému zastupiteľstvu a starostovi obce. Pozitívne vníma aj záujem
mladých občanov, ktorí sa rozhodli kandidovať za poslancov. Vyzvala prítomných na schôdzi,
aby sa aj naďalej obracali na poslancov a starostu obce so svojimi postrehmi a názormi.
Spomedzi hostí na schôdzi vystúpil aj pán Marián Valentovič, ktorý zaželal poslancom všetko
dobré v novom volebnom období a skonštatoval, že je málo mladých občanov, ktorí prejavujú
záujem o život v obci.

Ad.7/ Záver
Po prijatom uznesení sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:
Šulák Jaroslav

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

Pavel Ščasný

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

Uznesenia č. 8/2018
Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Igrame,
zo dňa 20. 11. 2018

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí:

I.

Berie na vedomie:
1. Výsledky volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
2. Vystúpenie novozvoleného starostu Petra Holeka
3. Rozhodnutie novozvoleného starostu Petra Holeka o určení zástupcu starostu obce –
Pavla Ščasného (určuje Zákon o obecnom zriadení §13b).

Hlasovanie:
Za: 7

poslancov

Proti: 0 poslancov

II.

Konštatuje, že
1. Novozvolený starosta obce, Peter Holek, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva – Martin Augustín, Dušan Bilčík, Ing. Ľudovít Dubovský,
Helena Jarábková, Michal Moravec, Pavel Ščasný, Jaroslav Šulák.

Hlasovanie:
Za: 7

poslancov

Proti: 0 poslancov

III.

Poveruje
Poslanca Michal Moravec zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:
Za: 7

poslancov

Proti: 0 poslancov

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

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 20. 11. 2018

Peter Holek
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Ing. Ľudovít Dubovský
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Hostia:

