Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 13. 12. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Michal Moravec
Overovatelia: Martin Augustín, Pavel Ščasný
Zapisovateľ: Lenka Galovičová

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

Otvorenie zasadnutia
Kontrola uznesenia
Úprava poplatku za vývoz KO
Úprava rozpočtu r. 2018
Rozpočet na rok 2019, výhľadové rozpočty 2020-2021
Informácia o stave a riešení dopravnej situácie v obci
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 doplnený
o jeden bod č. 4. Úprava rozpočtu r. 2018. Prítomní poslanci schválili upravený program
schôdze.
Ad. 2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 9, ktoré bolo prijaté dňa
29. 11. 2018. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené. Pokračuje úloha
starostu vyzvať obyvateľov bytovky na majetkoprávne vysporiadanie časti obecného pozemku
parc.č. 160.
Ad.3/ Úpravu poplatku za vývoz KO
Prítomným poslancom bol na predchádzajúcom zasadnutí predložený návrh na úpravu VZN č.
5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2017 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 označovanie

smetných nádob nálepkami. Poslanci nemali pripomienky a predložené zmeny VZN č. 5/2018
schválili, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2017.

Ad.4/ Úpravy rozpočtu rok 2018
Poslanci mali k dispozícii návrh úprav rozpočtu r. 2018. Starosta požiadal Lenku Galovičovú,
aby ozrejmila poslancom úpravy vykonané v rozpočte na rok 2018. Príjmová časť rozpočtu
bola upravená na celkovú sumu 392 241,67 €. Výdavková časť rozpočtu bola upravená na
celkovú sumu 364 555,75 €. S úpravami rozpočtu na rok 2018 súhlasili všetci prítomní
poslanci.

Ad.5/ Rozpočet na rok 2018 a výhľadové rozpočty na roky 2019, 2020
Poslanci mali k dispozícii návrh rozpočtu na rok 2019 - príjmovú a výdavkovú časť
a výhľadový rozpočet na roky 2020 a 2021.
Na rok 2019 schválili vyrovnaný rozpočet obce Igram:
príjmovú časť v sume: 392 207,00 €
výdavkovú časť v sume: 392 207,00 €
Na rok 2020 zobrali na vedomie výhľadový rozpočet (vyrovnaný)
príjmovú časť v sume: 399 462,00 €
výdavkovú časť v sume: 399 462,00 €
Na rok 2021 zobrali na vedomie výhľadový rozpočet (vyrovnaný)
príjmovú časť v sume: 404 444,00 €
výdavkovú časť v sume: 404 444,00 €

Ad.6/ Informácia o stave a riešení dopravnej situácie v obci
Starosta odovzdal slovo Dušanovi Bilčíkovi, ktorý informoval o predchádzajúcich aktivitách,
ktoré podnikol v spolupráci s obcou pri riešení dopravnej situácie. Obec dlhodobo zaťažuje
prejazd kamiónov. Prepravcovia prejazdom cez našu porušujú zákaz o prejazde nákladných
vozidiel po cestách III. triedy. Zákon určuje, že nákladné vozidlá nad 12 ton sa majú pripojiť
na najbližšiu cestu I. triedy. Napriek žiadostiam o vyriešenie problému s prejazdom kamiónov
prepravujúcich štrk na oddelení Bratislavského samosprávneho kraja, na oddeleniach
Dopravnej polície, i prisľúbeniam župana BSK, naďalej prepravcovia využívajú cesty III.
triedy na prejazd. Starosta poukázal nato, že v obci už viackrát v tomto roku došlo k oprave
cesty pred rodinným domom č. 165, kde sa cesta opakovane prepadá. Vzniknutou situáciou sa
bude zaoberať Dušan Bilčík, a hľadať spôsoby a riešenia ako obmedziť prejazd týchto
nákladných áut cez našu obec.

Ad.7/ Diskusia
Starosta oboznámil poslancov, že prebieha na Obecnom úrade audit.

Ad.8/ Záver
Po prijatom uznesení sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:
Martin Augustín

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

Pavel Ščasný

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

Uznesenia č. 10/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame

dňa 13. 12. 2018

I.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu na r. 2018
príjmová časť v sume: 392 241,67 €
výdavková časť v sume: 364 555,75 €
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyrovnaný rozpočet na rok 2019
príjmová časť v sume: 392 207,00 €
výdavková časť v sume: 392 207,00 €

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

II.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1. Výhľadový rozpočt na rok 2020 - vyrovnaný
príjmová časť v sume: 399 462,00 €
výdavková časť v sume: 399 462,00 €
2. Výhľadový rozpočet na rok 2021 - vyrovnaný
príjmová časť v sume: 404 444,00 €
výdavková časť v sume: 404 444,00 €

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

III.

Poveruje Dušana Bilčíka spolupracovať starostom pri riešení dopravnej situácie v
obci.

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

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

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 13. 12. 2018

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Jaroslav Šulák

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

Ing. Ľudovít Dubovský

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

Helena Jarábková

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

Martin Augustín

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

Dušan Bilčík

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

Lenka Galovičová

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

