Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 28. 03. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Daniela Borovská, Andrej Šarmír
Overovatelia: Vít Hinca, Pavel Ščasný
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Kontrola uznesenia
3. Koncepcia rozvoja informačných systémov obce Igram
4. VZN o poskytovaní elektronických služieb
5. Určenie plánu zasadania obecného zastupiteľstva
6. Projekt Adaptácia časti podkrovia ZŠ Igram
7. Žiadosť o poskytovanie jednorazovej pomoci
8. Úprava platu starostu
9. Rôzne
10. Záver
Ad.1/ Otvorenie schôdze
Peter Holek, starosta obce Igram, privítal prítomných poslancov. 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 spolu s prítomnými poslancami skontroloval plnenie uznesenia č. 1, ktoré bolo prijaté
dňa 28. 02. 2017. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.

Ad.3/ Koncepcia rozvoja informačných systémov obce Igram
Smernica Koncepcia rozvoja informačných systémov obce Igram mapuje informačnokomunikačné technológie, spresňuje spôsob zálohovania dokumentov a zabezpečenie ochrany
osobných údajov, s ktorými pri svojej činnosti úrad pracuje. Koncepcia zahŕňa aj ďalší rozvoj
informačno-komunikačných technológií.

Ad.4/ Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní elektronických služieb
Predložený návrh VZN o poskytovaní elektronických služieb upravuje možnosti elektronickej
komunikácie a doručovania písomností v elektronickej podobe medzi obcou Igram
a právnickými a fyzickými osobami. Návrh VZN bol na schôdzi obecného zastupiteľstva
schválený.

Ad.5/ Určenie plánu zasadania Obecného zastupiteľstva
Starosta predložil poslancom návrh na zverejnenie termínov schôdzi Obecného zastupiteľstva
na webovej stránke obce Igram. S predloženým návrhom poslanci súhlasili.

Ad.6/ Kultúrno-športová a stavebná komisia
Starosta navrhol poslancom vytvoriť dve obecné komisie a to kultúrno-športovú a stavebnú,
ktorých úlohou bude riešiť otázky z danej oblasti. Členmi kultúrno-športovej komisie sú
Martina Jarábková, Helena Jarábková, Ing. Vít Hinca. Stavebnú komisiu tvoria Pavel Ščasný,
Jaroslav Šulák a Peter Holek.

Ad.7/ Projekt Adaptácia časti podkrovia ZŠ Igram
Starosta oboznámil prítomných s rozhodnutím stavebnej komisie, ktorá vybrala
z predložených cenových ponúk na základe stanovených kritérií najvhodnejšiu ponuku.
Elektroinštalačné práce bude vykonávať spoločnosť Elektrostavex. Na zhotovenie schodiska
v ZŠ bola vybraná ponuka p. Romana Brinzu. Inštalatérske práce v rozsahu uvedenom
v projekte zabezpečí na základe predloženej cenovej ponuky p. Augustín Pavel.

Ad.8/ Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci
Poslanci na základe predloženej žiadosti o jednorazovú finančnú výpomoc rozhodli, že
žiadateľ musí doplniť príslušné dokumenty, ktoré určuje VZN o jednorázovej finančnej
pomoci. Po doplnení chýbajúcich podkladov poslanci rozhodnú o ďalšom postupe a rozsahu
finančnej výpomoci rodine žiadateľa.

Ad.9/ Úprava platu starostu obce
Základný pat starostu obce sa určuje podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov. Výška platu starostu sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy pracovníka
v hospodárstve SR, ktorú zverejňuje Štatistický úrad SR každoročne. Na základe podmienok
stanovených v uvedenom zákone obec Igram patrí do druhej platovej skupiny s násobkom
1,65. Plat starostu nemôže byť nižší ako ustanovuje §3 ods.1 a obecné zastupiteľstvo môže
rozhodnutím zvýšiť plat starostu až o 70%. Obecné zastupiteľstvo podľa §4 ods.2 zákona č.
253/1994 v znení neskorších zmien a doplnkov navrhli zvýšenie platu starostu o 2,95%. Po
prijatých zmenách poslanci určili starostovi plat 1550 eur.

Ad.10/ Rôzne
Starosta na schôdzi navrhol úpravu priestranstva pri potoku tzv. dvorky, ktoré nie sú
v súčasnej dobe obyvateľmi bytovky využívané na hospodárske účely, tak ako v minulosti.
Z tohto dôvodu starosta navrhol vyčistenie priestranstva. V prípade záujmu by obec opätovne
poskytla obyvateľom bytovky časť priestranstva na hospodárske účely, ale na základe nových
podmienok prenájmu.
Poslanci navrhli starostovi, aby sa v kultúrnom dome vybudovalo WC, ktoré by bolo
prístupné z vestibulu.
Prítomných poslancov starosta oboznámil, že:








p. Baránek prisľúbil odstránenie zeminy navezenej pri dome Henricha Daniša do konca
mája r. 2017
budú pristavené kontajnery na veľkoobjemový odpad, neskôr na stavebný odpad a žiaci
ZŠ budú organizovať zber papiera
budú potrebné opravy v priestoroch rodinného domu pri ZŠ, ktorý vlastní obec
priestory, ktoré sa nachádzajú za obecným úradom, chce upraviť na sklad pre stroje,
ktoré vlastní obec
skládka, ktorá vznikla za Domom smútku sa postupne bude likvidovať
zvažuje vyčistenie priestranstva za bytovkou a na obecnej parcele za bývalou
predajňou potravín
spôsob prijímania detí do Materskej školy v Igrame je potrebné zmeniť

Ad.11/ Záver
Po prijatom uznesení sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Pavel Ščasný

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

Ing. Vít Hinca

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

Uznesenia č. 2/2017
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 28. 03. 2017
Obecné zastupiteľstvo

A/ Schvaľuje:

1. Koncepciu rozvoja informačných systémov obce Igram, ktorá je súčasťou zápisnice
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
2. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní elektronických služieb, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
3. Cenové ponuky podľa výberu stavebnej komisie zo dňa 21. 03. 2017.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
4. Vytvorené komisie:
1. Stavebnú komisiu v zložení Pavel Ščasný, Jaroslav Šulák, Peter Holek
2. Kultúrno-športová komisia v zložení – Helena Jarábková, Martina Jarábková, Vít
Hinca
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
B/ Určuje
1. V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a so zmenou
zázákladný plat starostu obce podľa § 3 daného zákona zvýšený o 2,95% t.j. 1550,00
€.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

2. Plán schôdzí na rok 2017 v termínoch 02.05., 06.06., 05.09., 03.10., 07.11., 05.12.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

C/ Poveruje
Starostu, aby
1)
2)
3)
4)

vyzval rodinu p. Gašparoviča k doloženiu podkladov k žiadosti o jendorázovu pomoc
vyzval p. Beniana, aby odstránil haluze po výrube stromov za záhradami
zistil možnosti likvidácie tabuľového skla
oslovil Povodie Dunaja, aby odstránili kalamitné drevo popadané v potoku

Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
D/ Berie na vedomie
- prerokovanie dohody s p. Michalcovou, ktorá užívala záhradu za obecným úradom
v minulých rokoch
- návrh starostu s riešením „dvorkov“ obyvateľov bytovky
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

Peter Holek
starosta obce

