Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 09. 12. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Overovatelia: Jaroslav Šulák, Pavel Ščasný
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesenia č. 5/2021
3. Žiadosť p. Pavčo, p. Baránková, p. Poláková
4. VZN o ochrannom pásme cintorína
5. VZN poplatok za komunálny odpad
6. VZN o prevádzke pohrebiska
7. Žiadosť o dotáciu ŠK Igram
8. Žiadosť p. Zelinka – odkúpenie pozemku
9. Rozpočet na roky 2022 a výhľadové rozpočty na roky 2023, 2024
10. Zmeny rozpočtu r. 2021
11. Diskusia
12. Záver

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. Prítomní poslanci schválili program zasadania, ktorý
bol doplnený v bode 3 o žiadosť pani Polákovej.
2. Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 5/2021, ktoré bolo prijaté dňa
28. 10. 2021. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.
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3. Žiadosť pána Pavča, pani Baránkovej, pani Polákovej
Poslanci mali k dispozícii žiadosti od Ing. Milana Pavča, Zuzany Baránkovej, ktorý žiadali
o zníženie poplatku za vývoz odpadu na rok 2021 a 2022. Poslancom bola predložená aj
žiadosť Elvíry Polákovej, ktorá žiadala o zapracovanie zľavy vo VZN o poplatku za komunálny
odpad pre samostatne žijúce osoby.
VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022 č. 3/2021,
v ktorom je určený prepočet poplatku za vývoz odpadu na rok 2022 pre 120 l, 240 l a 1100 l
smetné nádoby, zahŕňa aj zľavu pre osoby nad 62 rokov, ktoré žijú samé v domácnosti. Poslanci
rozhodli, že zľava vo VZN č. 3/2021 je postačujúca, a zamietli žiadosti Ing. Milana Pavča
a Zuzany Baránkovej.

4. VZN o ochrannom pásme cintorína
VZN o ochrannom pásme cintorína na území obce Igram č. 5/2021 dostali poslanci na
preštudovanie a pripomienkovanie. Nariadenie určuje ochranné pásmo cintorína, vzdialenosť
nových stavieb postavených v blízkosti cintorína. Určuje tiež podmienky pre pohrebné služby.
V blízkosti cintorína je zakázané narúšanie pohrebných obradov, napr. hlučnými prácami,
hlasitou hudbou, či iným spôsobom narúšať dôstojnosť obradov na cintoríne. Starosta
informoval poslancov, že po dokončení plota bol celý cintorín zameraný. Poslanci schválili
VZN o ochrannom pásme cintorína na území obce Igram č. 5/2021.
5. VZN poplatok za komunálny odpad
Poslanci prerokovali na zasadaní návrh VZN o poplatku za komunálny odpad, ktoré bude platné
od 01. 01. 2022. Náklady na vývoz odpadu obci stúpli z dôvodu, že bola zatvorená skládka na
Červenom majeri, a odpad je potrebné vyvážať na skládky v okolí. Spoločnosť AVE SK pred
zasadaní OZ predložila obci dodatok zmluvy na rok 2022, v ktorom sú zapracované vyššie
náklady na vývoz odpadu.
V obci Igram je zavedený 2-týždňový vývoz odpadu. Vzhľadom na zvýšenie nákladov
súvisiacich s vývozom odpadu poslanci súhlasili so zvýšením poplatku za odpad na rok 2022.
Do VZN bola zapracovaná aj zmena týkajúca sa zľavy na poplatku pre samostatne žijúce osoby
v domácnosti, ktoré dovŕšili vek 62 rokov.
Obec sa zapojila do verejného obstarávania na vývozcu odpadu. Do verejného obstarávania sa
zapojila iba spoločnosť AVE SK. Spoločnosť však predložila v rámci verejného obstarávania
návrh, podľa ktorého by náklady na vývoz odpadu v obci enormne narástli. Z tohto dôvodu
obec obstarávanie odmietla a zostala pri pôvodných zmluvných podmienkach so spoločnosťou
AVE SK.
Obec uzatvorila zmluvu so spoločnosťou MIM na čipovanie smetných nádob, ktoré má
prebehnúť v prvom štvrťroku 2022. Obec čipovaním získa presnejšie informácie o počte
a druhoch smetných nádob na komunálny odpad, a frekvenciu ich vývozov.
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Poslanci schválili po prerokovaní zmien a úprav VZN o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady č. 3/2021 platné pre rok 2022.
6. VZN o prevádzke pohrebiska
Vo VZN o prevádzke pohrebiska na území obce Igram č. 4/2021 sa doplnil zmluvný
prevádzkovateľ, ktorým sa stalo pohrebníctvo pani Evy Greschnerovej. V bode 5 sa upravilo
prenajímanie voľných hrobových miest. V prípade, že hrobové miesto je v prenájme, pôvodný
nájomca musí nájom zrušiť, a až potom môže obec uzavrieť nájomnú zmluvu s novým
nájomcom. Zmenila sa aj otváracia doba cintorína. Upravené boli aj sadzby poplatkov za
hrobové miesta a sadzba sa rozčlenili podľa viacerých typov hrobov. Od roku 2022 bude
zavedený poplatok za prenájom Domu smútku a poplatok za odvoz zeminy z hrobového miesta.
Z prítomných 7 poslancov úpravy VZN o prevádzke pohrebiska na území obce Igram č. 4/2021
schválilo 6 poslancov a 1 poslanec sa hlasovania zdržal.
7. Žiadosť o dotáciu ŠK Igram
Výbor Športového klubu Igram doručil na Obecný úrad žiadosť o dotáciu na podporu činnosti
klubu. Žiadosť o dotáciu bola v sume 12 000 EUR, v ktorej špecifikovali výdavky, ktoré chcú
hradiť z dotácie od Obecného úradu. Prítomní prerokovali žiadosť, členovia športového výboru
poslancom zdôvodnili nárast výdavkov klubu, časť poslancov vyjadrila nesúhlas s plnením
všetkých bodov žiadosti. Starosta obce navrhol vytvoriť transfer pre ŠK Igram na pomoc
s úhradou prihlášky do súťaže na rok 2022 a odmeny rozhodcov.

8. Žiadosť p. Zelinku – odkúpenie pozemku
Poslanci mali pred zasadaním k dispozícii žiadosť pána Petra Zelinku o odkúpenie časti
obecného pozemku p.č. 265/1. Pozemok, ktorý žiadateľ chce odkúpiť tvorí prístupovú cestu
k rodinnému domu, v ktorom býva. Žiadosť pána Zelinku poslanci prerokovali a nesúhlasili
s predajom časti pozemku p.č. 265/1.
9. Rozpočet na rok 2022, výhľadové rozpočty na roky 2023, 2024
Obec zverejnila návrh rozpočtu na rok 2022 a výhľadové rozpočty 2023 a 2024 – príjmovú
a výdavkovú časť, na pripomienkovanie a bol predložený aj poslancom. Na schôdzi poslanci
prerokovali návrh rozpočtu na rok 2022 a výhľadové rozpočty na rok 2023 a 2024. Na základe
návrhu bola upravená rozpočtová položka pri nákupe zariadenie do Školskej jedálne v sume
2 000 EUR, a suma bola presunutá na položku transfer pre ŠK Igram v sume 2 000 EUR.
V rozpočte bola do zasadania OZ upravená skutočnosť čerpania rozpočtu 2021 podľa čerpania
k 30. 11. 2021. Po prerokovaní predloženého rozpočtu a zapracovaní úprav, prítomní poslanci
schválili návrh rozpočtu na rok 2022, ktorý je zostavený ako vyrovnaný.
Rozpočet na rok 2022 - príjmová časť je v sume 496 166 EUR
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- výdavková časť je v sume 496 166 EUR

Výhľadové rozpočty:
Rozpočet na rok 2023 - príjmová časť je v sume 483 431 EUR
- výdavková časť je v sume 483 431 EUR

Rozpočet na rok 2024 - príjmová časť je v sume 503 703 EUR
- výdavková časť je v sume 503 703 EUR
Obecné zastupiteľstvo vykoná zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka, ak si to vyžiada
potreba plnenia úloh, a ak to umožní finančná situácia obce. Poslanci schválili rozpočet na rok
2022 a zobrali na vedomie výhľadové rozpočty na roky 2023 a 2024.
Poslancom bol predložený návrh Zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Igram na I. polrok 2022. Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo.
10. Zmeny rozpočtu r. 2021
Poslancom bolo predložené rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu na rok 2021.
V rozpočtovom opatrení sú zohľadnené úpravy príjmov a výdavkov na strane prenesených
kompetencií aj originálnych kompetencií obce. Poslanci schválili predložené rozpočtové
opatrenie.
11. Diskusia
- starosta predložil návrh na úpravu nedoplatkov na daniach a odpadoch, ide o poplatok
za odpady po zosnulom Jaroslavovi Gašparovičovi v sume 63,72 EUR a voči Matúšovi
Sýkorovi, ktorému bol poplatok vyrubený v období, kedy boli poplatky za odpad určené
na osoby a to v sume 61,10 EUR, poslanci súhlasili s odpisom nevymožiteľných
pohľadávok
12. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Jaroslav Šulák

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

Pavel Ščasný

............................................
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Uznesenia č. 6/2021
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 09. 12. 2021

I.

Obecné zastupiteľtvo schvaľuje VZN o poplatku za komunálny odpad pre rok 2022
č. 3/2021
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslanec

II.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o prevádzke pohrebiska č. 4/2021

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec

III.

Obecné zastupiteľtvo schvaľuje VZN o ochranom pásme cintorína č. 5/2021

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslanec

IV.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pána Zelinka o odkúpení časti pozemku
p.č. 265/1.

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslanec
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V.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyrovnaný rozpočet na rok 2022
Príjmová časť: 496 166 EUR
Výdavková časť: 496 166 EUR

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslanec

VI.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhľadové rozpočty na rok 2023 a 2024
Výhľadový rozpočet pre rok 2023:
Príjmová časť – 483 431 EUR
Výdavková časť – 483 431 EUR
Výhľadový rozpočet pre rok 2024
Príjmová časť – 503 703 EUR
Výdavková časť - 503 703 EUR
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslanec

VII.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu podľa rozpočtového opatrenia
predloženého na zasadaní 09. 12. 2021.

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslanec
VIII.

Obecné zastupiteľstvo v Igrame schvaľuje zameranie kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Igram na I. polrok 2022 a poveruje hlavného kontrolóra obce Igram
s vykonávaním kontroly.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslanec
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IX.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpis nevymožiteľnej pohľadávky voči
dlžníkovi Jaroslavovi Gašparovičovi za poplatok za odpad vo výške 63,72 EUR
z dôvodu, že dlžník zomrel v roku 2019, a voči dlžníkovi Matúšovi Sýkorovi za
poplatok za odpad vo výške 61,10 EUR z dôvodu premlčania vymožiteľnosti
pohľadávky.

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslanec

..…………………………..
Peter Holek
starosta obce
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Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 09. 12. 2021

Peter Holek

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

Michal Moravec

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

Dušan Bilčík

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

Ľudovít Dubovský

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

Helena Jarábková

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

Jaroslav Šulák

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

Pavel Ščasný

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

Martin Augustín

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

Lenka Galovičová

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

Peter Fülöp

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