Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 04. 09. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:
Overovatelia: Martina Jarábková, Mgr. Daniela Borovská
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

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

Otvorenie schôdze
Kontrola uznesenia
Žiadosť Mgr. Lukáš Šupol
Sponzorský dar rodičov MŠ
Žiadosť p. Gabriely Toráčovej
Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 166/25
Hlavný kontrolór
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. 5, ktoré bolo prijaté dňa
31. 07. 2018. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.
Ad.3/ Žiadosť Mgr. Lukáš Šupol
Obecné zastupiteľstvo na schôdzi dňa 31. 07. 2018 schválilo predaj obecných pozemkov parc.
č. 166/25, 163/1, 163/3. Lukáš Šupol doručil na úrad žiadosť o odkúpenie časti pozemku par.č.
163/3. V žiadosti prejavil záujem o odkúpenie 295 m2 z celkovej výmery pozemku. Poslanci
určili cenu pri tejto parcele 40 € za m2 . Záujemca vo svojej žiadosti uviedol, že chce pozemok
odkúpiť, ale za cenu 5 € za m2. Poslanci nesúhlasili s predajom pozemku na základe žiadosti p.
Lukáša Šupola, a nesúhlasia, ani s predajom za cenu akú menovaný vo svojej žiadosti uviedol.
Poslanci prijali v uznesení č. 6 zo dňa 04. 09. 2018, že ak Mgr. Lukáš Šupol neprejaví záujem

odkúpiť pozemok za schválenú sumu 40 € za m2, pozemok bude naďalej ponúkaný na predaj
iným záujemcom.

Ad.4/ Sponzorský dar rodičov MŠ v Igrame
Rada rodičov v Materskej škole v Igrame sa rozhodla poskytnúť obci sponzorský dar vo výške
970 €. Finančné prostriedky sú účelovo viazané na rekonštrukciu kúrenia v budove Materskej
školy v Igrame. Prítomní poslanci prijali sponzorský dar od rodičov MŠ v Igrame, ktorý je
určený na rekonštrukciu vykurovacieho systému v MŠ.
Ad.5/ Žiadosť p. Toráčovej
Poslancom bola predložená žiadosť p. Gabriely Toráčovej ponuka na odkúpenie obecného
pozemku, na ktorom je postavený jej rodinný dom. Pozemok, na ktorom si rodina p. Gabriely
Toráčovej postavila svoj dom je vlastníctvom obce. Na schôdzi dňa 31. 07. 2018 poslanci
rozhodli, že pani Toráčovej sa pozemok predá s osobitným zreteľom 10 € za m2. Žiadosť
o odkúpenie obecných pozemkov sa vzťahuje na par.č. 164/3 a 164/2 o výmere 492 m2. Pani
Gabriela Toráčová 30. 08. 2018 doručila Obecnému úradu v Igrame žiadosť, v ktorej prejavila
záujem odkúpiť pozemok o výmere 492 m2 par.č. 164/3 a 164/2, ale v sume 2,70 € za m2.
Pozemok, o ktorý má záujem odkúpiť p. Toráčová je uceleným pozemkom. Poslanci neschválili
ponuku, ktorú predložila úradu vo svojej žiadosti p. Toráčová. Prítomní poslanci súhlasili opäť
s predajom pozemku s osobitým zreteľom 10 € za m2 p. Toráčovej. Ponuka na predaj
s uvedenými podmienkami platí 60 dní t.j. od 04. 09. 2018.
Ad.6/ Žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. 166/25
Poslanci prerokovali žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. 166/25, pri ktorom je určená suma
52 € za m2. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 166/25 predložil Peter Halásek. Poslanci
schválili predaj pozemku záujemcovi Petrovi Haláskovi v sume 52 € za m2.

Ad.7/ Hlavný kontrolór
Starosta informoval poslancov, že na pozíciu hlavného kontrolóra sa neprihlásil žiadny
uchádzač. Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra prebehlo 3-krát. Pozícia hlavného
kontrolóra pre obec Igram nie je obsadená.

Ad.8/ Diskusia
Starosta informoval prítomných poslancov, že:


obec získala finančné prostriedky z BSK; postupne v obci na základe schválených
projektov budú realizované úpravy na cintoríne, v parku a upravené bude aj
priestranstvo pred úradom







obec požiadala o finančný príspevok na opravu priečelia miestnej základnej školy, ktoré
je v havarijnom stave, obec získala finančné prostriedky potrebné na opravu
viacerí občania sa sťažovali na vlastníka parcely č. 341, ktorý svoj pozemok neudržiava;
prítomní poslanci boli oboznámení s riešením daného problému
v piatok sa uskutoční na Obecnom úrade v Igrame stretnutie so záujemcami o obecný
pozemok parc. č 166/3, ktorý obec ponúka na predaj; pozemok je rozdelený plotom,
ktorý si postavil bez vedomia obce vlastník susednej parcely p. Mikuláš Tekeľ; o časť
pozemku prejavil záujem Lukáš Šupol, ktorý predložil svoj návrh na odkúpenie
10. 09. 2018 sa bude konať stretnutie starostov okresu Senec s predstaviteľmi BSK, kde
bude prerokovaná zmena v autobusovej doprave, ktorá je v platnosti od 19. 08. 2018

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

Overovatelia:
Jarábková Martina

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

Mgr. Daniela Borovská

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

Uznesenia č. 6/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 04. 09. 2018
I.

Obecné zastupiteľstvo príjma finančný dar od rady školy Materskej školy
v Igrame vo výške 970 €, ktorý je účelovo viazaný na rekonštrukciu kúrenia
v budove Materskej školy v Igrame.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

II.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. č. 164/2, 164/3 v sume 10
€ za m2 ako to bolo stanovené vo výzve s osobitým zreteľom. Ponuka platí 60 dní
od konania OZ t.j. 04. 09. 2018.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

III.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. č. 166/25 v prospech Petra
Haláska v zmysle výzvy zo dňa 31. 07. 2018.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

IV.

Obecné zastupiteľstvo poveruje, starostu obce Petra Holeka, odpovedať Mgr.
Lukášovi Šupolovi, že obec nepredá pozemok parc. č. 163/3 v sume 5 € za m2 ako
navrhol v žiadosti o odkúpenie.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

Peter Holek
starosta obce

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 04. 09. 2018

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Jaroslav Šulák

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

Mgr. Daniela Borovská

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

Helena Jarábková

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

Ing. Vít Hinca

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

Martina Jarábková

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

Lenka Galovičová

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

