Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 14. 12. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Andrej Šarmír, Jaroslav Šarmír
Overovatelia: Pavel Ščasný, Ing. Vít Hinca
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

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

Otvorenie schôdze
Kontrola uznesenia
Úprava rozpočtu r. 2017
Zmena VZN – vývoz komunálneho odpadu
Zmena VZN – miestne poplatky (kopírovanie)
Zásady odmeňovania obec Igram
Rozpočet na rok 2018 a výhľadové rozpočty na roky 2019, 2020
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 zapisovateľku. Predniesol návrh programu, ktorý bol jednohlasne
schválený.

Ad.2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 7, ktoré bolo prijaté dňa
28. 11. 2017. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.
Ad.3/ Úprava rozpočtu r. 2017
Poslanci mali k dispozícii príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu na r. 2017 spolu s prílohami,
v ktorých boli uvedené úpravy v rozpočte. Starosta požiadal Lenku Galovičovú, aby ozrejmila
poslancom úpravy vykonané v rozpočte na rok 2017. Príjmová časť rozpočtu bola upravená
na celkovú sumu 421 163,00 €. Výdavková časť rozpočtu bola upravená na celkovú sumu
417 344,97 €. S úpravami rozpočtu na rok 2017 súhlasili všetci prítomní poslanci.

Ad.4/ Zmena VZN – vývoz komunálneho odpadu
Návrh o úprave VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady č. 1/2015 mali poslanci k dispozícii na pripomienkovanie. Na
schôdzi schváli všetci prítomní poslanci zvýšenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu na
21,50 € na osobu.
Ad.5/ Zmena VZN – miestne poplatky (kopírovanie)
Poslanci schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Igram o službách
poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby č. 2/2015, v ktorom sa upravil poplatok za
kopírovanie, a to 0,05 € za každú čiernobielu kópiu a 0,07 € za každú farebnú kópiu. Poslanci
schválili VZN obce Igram o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby č.
2/2015, ktoré je súčasťou zápisnice.
Ad.6/ Zásady odmeňovania – obec Igram
Na schôdzi poslanci prerokovávali návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií OZ – neposlancov v Igrame, ktorý určuje
nielen odmeňovanie, ale aj povinnosti a rozsah pôsobnosti poslancov. Predloženú internú
smernicu prítomní poslanci schválili.
Ad.7/ Rozpočet na rok 2018 a výhľadové rozpočty na roky 2019, 2020
Poslanci pred zasadaním OZ mali k dispozícii návrh rozpočtu na rok 2018 - príjmovú
a výdavkovú časť a výhľadový rozpočet na roky 2019 a 2020.
Na rok 2018 schválili vyrovnaný rozpočet obce Igram:
príjmovú časť v sume: 363 639,00 €
výdavkovú časť v sume: 363 639,00 €
Na rok 2019 zobrali na vedomie výhľadový rozpočet (vyrovnaný)
príjmovú časť v sume: 371 880,00 €
výdavkovú časť v sume: 371 880,00 €
Na rok 2020 zobrali na vedomie výhľadový rozpočet (vyrovnaný)
príjmovú časť v sume: 383 006,00 €
výdavkovú časť v sume: 383 006,00 €

Ad.8/Diskusia
Starosta obce:


preložil poslancom návrh VZN o prevádzke pohrebísk na území obce Igram na
preštudovanie a pripomienkovanie, ktorým sa upravia povinnosti obce, ale aj povinnosti
nájomcov hrobových miest



navrhol prítomným začlenenie pamiatok obce do Registra evidencie pamätihodností obce

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

Overovatelia:

Pavel Ščasný

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

Ing. Vít Hinca

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

Uznesenia č. 8/2017
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 14. 12. 2017

I.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Úpravu rozpočtu na rok 2017
Príjmová časť: 421 163,00 €
Výdavková časť: 417 344,97 €

Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

2. Vyrovnaný rozpočet obce Igram na rok 2018
-

prijmovú časť v sume: 363 639,00 €
výdavkový časť v sume: 363 639,00 €

Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

3. internú smernicu Zásady odmeňovania poslancov obecného zasstupiteľstva
predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov v
Igrame
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
4. Zmenu VZN – vývoz komunálneho odpadu a to v bode úpravy poplatku za vývoz
komunálneho odpadu na 21,50 € na osobu.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov

Proti: 0 poslancov
5. Zmenu VZN – miestne poplatky (kopírovanie) a to v bode úpravy poplatku za
kopírovanie každej strany – čiernobiele kópie 0,05 €, a za každú farebnú stranu 0,07 €.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

II.

Obecné zastupiteľastvo berie na vedomie výhľadové rozpočty na roky 2019 a
2020

Výhľadový rozpočet (vyrovnaný) na rok 2019
- prijmovú časť v sume: 371 880,00 €
- výdavkový časť v sume: 371 880,00 €

Výhľadový rozpočet (vyrovnaný) na rok 2020
- prijmovú časť v sume: 383 006,00 €
- výdavkový časť v sume: 383 006,00 €

Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

Peter Holek
starosta obce

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 14. 12. 2018

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Mgr. Daniela Borovská

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

Helena Jarábková

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

Ing. Vít Hinca

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

Martina Jarábková

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

Lenka Galovičová

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

Tomáš Maršálek

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

Hostia:

