Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 28. 11. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Andrej Šarmír
Overovatelia: Mgr. Daniela Borovská, Martina Jarábková
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Kontrola uznesenia
3. Adaptácia časti podkrovia v ZŠ Igram - kolaudácia
4. Príprava rozpočtu na rok 2018
5. Výzva 7.4. na rekonštrukciu KD
6. Žiadosť o predbežné prerokovanie – p. Hlavatý
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Slováková
8. Rôzne
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, ktorý bol jednohlasne
schválený.

Ad.2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 6, ktoré bolo prijaté dňa
11. 10. 2017. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.

Ad.3/ Projekt Adaptácia časti podkrovia ZŠ Igram
Starosta obce Peter Holek oboznámil prítomných poslancov, že stavebné práce boli v budove
Základnej školy v Igrame ukončené a postupne sú nové priestory zariaďované nábytkom
a inými potrebnými pomôckami pre žiakov, ktorí tieto priestory budú využívať. Kolaudácia
bude 5. 12. 2017 a v škole bude „Deň otvorených dverí“, aby si verejnosť mohla prezrieť
nové priestory, ktoré v škole vznikli. K zadnému vchodu do školy sa od parku vybudoval
chodník, aby deti mohli do školy prichádzať cez park.

Ad.4/ Príprava rozpočtu na rok 2018
Poslancom bol predložený návrh príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na rok 2018.

Ad.5/ Výzva PPA 7.4. na rekonštrukciu KD
V súvislosti s výzvou PPA 7.4, do ktorej sa obec sa zapojila, starosta informoval poslancov
ako postupujú prípravy žiadosti, ktorá bude v novembri predložená.

Ad.6/ Žiadosť o predbežné prerokovanie – p. Hlavatý
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou od pána Michala Hlavatého, ktorý v mene
Združenia vlastníkov pozemkov žiada o predbežné prerokovanie možnosti vybudovať
inžinierske siete a cesty v areáli PD Igram, t.j. na pozemkoch, kde sa dnes nachádza ovocný
sad. Poslanci zdôraznili, že areál družstva je priemyselnou zónou a pozemky sa nachádzajú
blízko diaľnice D1. Vo vybranej lokalite je teda zvýšená hlučnosť, či už od blízkej diaľnice,
alebo poľnohospodárskych, či iných strojov, ktoré sa pohybujú v areáli PD Igram. Most do
družstva je v zlom technickom stave. Vzhľadom na spôsob využívania areálu a blízkosť
diaľnice, poslanci upozornili na nutnosť zapracovať do projektu pri budovaní inžinierskych
sietí a ciest aj vybudovanie protihlukovej steny.

Ad.7/ Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Slováková
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená žiadosť pani Edity Slovákovej, ktorá vlastní
rodinný dom č. d. 53. Chce sa informovať o možnosti odkúpiť pozemok, na ktorom jej rodina
v minulosti postavila múr. Pozemok, na ktorom sa múr nachádza, vlastní Obecný úrad
v Igrame. Vlastníčka, chce pozemok pod múrom odkúpiť a múr opraviť. Poslanci nemali
námietky voči predaju časti pozemku, na ktorej sa nachádza múr, ale iba ak vlastníčka
predloží žiadosť, v ktorej budú uvedené nasledovné náležitosti – parcelné čísla, výmera
pozemku, ktorý chce odkúpiť.

Ad.8/Zvýšenie platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 3 zákona č. 253/1994 v znení neskorších zmien a
doplnkov plat starostu. Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2016 bola vo
výške 912,00 € x 1,65 (koeficient podľa počtu obyvateľov) = 1 505,00 €.
Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1 a obecné zastupiteľstvo môže
tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. Poslanci sa rozhodli navýšiť v mesiaci november
navýšiť starostovi oce mzdu o 70%. V mesiaci december výška mzdy starostu bude znížená
o 70%.

Ad.9/ Rôzne
Starosta obce prítomných poslancov:
 informoval o rekonštrukciách kancelárií na úrade, ale aj o vynaložených finančných
prostriedkoch pri obnove priestorov, oboznámil ich aj so zámerom v rekonštrukciách
priestorov obecného úradu pokračovať aj v roku 2018
 oboznámil o výmene hlavného rozvádzača verejného osvetlenia a jeho pripojení, ktorý sa
nachádza pred rodinným domom č. 160
 informoval o osadení zábradlia pri kostole, ktoré vyhotovil a umiestnil pán Brizna
 predložil im návrh na vybudovanie garáže a dielne formou kontajnerov, ktoré by boli
umiestnené na pozemku rodinného domu č. 32
 navrhol dokončiť Územný plán obce Igram, ktorý je momentálne rozpracovaný a dlhšie sa
nepokračovalo v jeho dokončení

Ad.10/ Záver
Po prijatom uznesení sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Mgr. Daniela Borovská

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

Martina Jarábková

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

Uznesenia č. 7/2017
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 28. 11. 2017

I.

Obecné zastupiteľstvo poveruje:

1. Starostu obce Petra Holeka, aby odpovedal na žiadosť pána Michala Hlavatého, ktorý
predložil žiadosť o predbežné prerokovanie vybudovania ciest a inžinierských sietí v areáli
PD Igram, aby do projektu zapracovali vybudovanie protihlukovej steny, aby brali na
vedomie, že komunikácia, ktorá vedie do areálu družstva je využívaná poľnohospodárskymi
strojmi, a teda často znečistená, prašná, a aj v samotnom areáli je vyššia hlučnosť, kedže je to
priemyslená zóna. Vlastníci majú byť informovaní, že most do družstva je v zlom technickom
stave.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
2. Starostu obce Petra Holeka, aby vyzval pani Editu Slovákovú, ktorá má záujem odkúpiť časť
obecného pozemku, na ktorej stojí múr a stena jej garáže o bližšiu identifikáciu t.j. aby
uviedla v žiadosti o odkúpenie parcelné čísla a výmeru tej časti pozemku, ktorú chce odkúpiť.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

II.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 v znení neskorších
zmien a doplnkov zvýšenie platu od 01. 11. 2017 do 30. 11. 2017 o 70% t.j. o 1053,50 €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce v celkovej výške 2 558,50 € podľa zákona
č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Peter Holek
starosta obce

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 28. 11. 2017

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Jaroslav Šulák

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

Mgr. Daniela Borovská

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

Helena Jarábková

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

Ing. Vít Hinca

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

Martina Jarábková

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

Andrej Šarmír

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

Lenka Galovičová

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

Tomáš Maršálek

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

