Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 12. 06. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:
Overovatelia: Martina Jarábková, Daniela Borovská
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Kontrola uznesenia
3. Komunitný plán obce Igram
4. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2017
5. MAS – Miestna akčná skupina Malodunajsko
6. Voľba hlavného kontrolóra
7. Určenie počtu poslancov, úväzok starostu a volebný obvod pre komunálne voľby 2018
8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 3/2014 bod 3
9. Diskusia
10. 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, z ktorého bol bod 7.
určenie počtu poslancov, úväzok starostu a volebný obvod pre komunálne voľby 2018 bol
z programu OZ stiahnutý. Návrh programu okrem bodu 7. bol jednohlasne schválený.
Ad. 2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 3, ktoré bolo prijaté dňa
03. 05. 2018. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.
Ad.3/ Komunitný plán obce Igram
Prítomní poslanci boli starostom informovaní, že obec musí mať vypracovaný dokument
Komunitný plán obce, ktorý sa následne predkladá aj Bratislavskému samosprávnemu kraju.
Poslanci súhlasili so spracovaním dokumentu.

Ad.4/ Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2017
Poslanci mali k dispozícii Výročnú správu a Záverečný účet obce Igram za rok 2017. Starosta
vyzval, aby Lenka Galovičová oboznámila prítomných poslancov s jednotlivými časťami
predloženého materiálu o hospodárení obce v roku 2017, ktoré sú zhrnuté v dokumentoch
Výročná správa za r. 2017 a Záverečný účet za r. 2017. Poslanci nemali k minuloročnému
hospodáreniu obce pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vyslovilo súhlas s celoročným
hospodárením obce bez výhrad.
Ad.5/ MAS – Miestna akčná skupina Malodunajsko
Starosta informoval prítomných o účasti na zasadaní členov MAS, ktorá vznikla v roku 2014
a starosta Štefan Kovaľ zapojil obec Igram do tohto združenia. Združenie tvorí 20 obcí a 21
organizácii. Obec členstvom v združení môže čerpať finančné prostriedky poskytované
z eurofondov.

Ad.6/ Voľba hlavného kontrolóra
Starosta Peter Holek informoval prítomných poslancov, že do funkcie hlavného kontrolóra obce
Igram sa v stanovenom termíne neprihlásil žiadny uchádzač. Prítomní poslanci opätovne
vyhlásili výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra, ktoré sa bude konať 04. septembra
2018 a určili pracovný čas na 2 hod./týždenne.

Ad.7/Návrh na zrušenie uznesenia č. 3/2014 bod 3
OZ 13. 11. 2014 na schôdzi prerokovávalo možnosť predaja pozemku par.č. 344 v k.ú. obce
Igram p. Emilovi Polákovi o výmere 1 189 m2 za cenu 2,50 €/m2 s podmienkou, že vlastník
pozemok nemôže predať tretej osobe po dobu 15 rokov. Parcela susedí s pozemkom p. Poláka,
ktorý opätovne prejavil záujem o odkúpenie predmetnej parcely. Poslanci nesúhlasili
s podmienkami, ktoré boli schválené v uznesení č. 3/2014 o predaji parc.č. 344 o výmere 1 189
m2. Uzniesli sa, že parcelu č. 344 nebude predaná za podmienok stanovených v uznesení č.
3/2014 v bode 1.

Ad.8/Diskusia
Starosta informoval poslancov:


dom pani Ľudmily Petrášovej bol predaný a nový vlastník Milan Šotník prejavil záujem
odkúpiť časť obecného pozemku, ktorý sa nachádza vedľa nehnuteľnosti, ktorú kúpil;
nový vlastník bol vyzvaný na predloženie písomnej žiadosti o odkúpenie obecného
pozemku, ktorú však ku dňu konania zasadania OZ nepredložil





o ďalšom konaní ohľadom nákladnej dopravy, ktorá prechádza cez obec; na
stretnutí riaditeľ dopravy BSK prisľúbil nápravu a osadenie nových značiek, ktoré
obmedzia prejazd nákladnej dopravy v obciach, doplní sa aj riadne označenie ciest
nehnuteľnosť na parcelnom č. 382/1, ktorá je rozostavaná bola prevedená do
vlastníctva pôvodného vlastníka

Poslankyňa p. D. Borovská upozornila starostu, že plot, ktorý postavili na parc. č. 382/1 sa
nakláňa a hrozí, že spadne. Napriek osloveniu stavebník a vlastníka nehnuteľnosti neprišlo
k oprave plotu. Požiadala aj o výzvu pre vlastníka pozemku parc. č. 341, ktorý je zanedbaný.
Vlastník sa o pozemok nestará a pozemok je značne zanedbaný.

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

Overovatelia:

Martina Jarábková

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

Daniela Borovská

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

Uznesenia č. 4/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 12. 06. 2018
I.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Výročnú správu a záverečný účet za rok 2017 a zároveň vyslovuje súhlas s
celoročným hospodárením obce bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje výberové konanie na miesto hlavného kontrolóra
obce Igram, ktoré sa bude konať 4. septembra 2018 a určuje pracovný čas 2 hodiny
týždenne.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

3. OZ schvaľuje vypracovanie dokumentu Komunitný plan obce Igram.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

II.

Bod 1. z uznesenia č. 3/2014 zo dňa 13.11.2014 OZ ruší z dôvodu, že nedošlo k jeho
vykonaniu v súlade so zákonnými podmienkami (zverenia zámeru, vyhotovenie
posudku so všeobecnou hodnotou). Obecné zastupiteľstvo rozhodlo nepredávať
pozemok par. č. 344 v k.ú. Igram za podmienok prijatých v uznesení č. 3/2014
v bode 1.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

III.

Poveruje starostu Petra Holeka, aby v súlade so zákonom opätovne spracoval
návrh na predaj parcel č. 344 v k.ú. obce Igram.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

Peter Holek
starosta obce

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 12. 06. 2018

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Jaroslav Šulák

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

Mgr. Daniela Borovská

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

Helena Jarábková

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

Ing. Vít Hinca

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

Hostia:

