Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 05. 03. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Overovatelia: Jaroslav Šulák, Pavel Ščasný
Zapisovateľka: Adriana Bilčíková

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesenia
3. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Igram
4. Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov
5. Zmluva o nájme skladových priestorov
6. Žiadosť rod. Gašparovičovej
7. Žiadosť Jaroslava Šarmíra
8. Diskusia
9. Návrh uznesení
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. Prítomní poslanci program schválili.

Ad. 2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 9, ktoré bolo prijaté dňa
12. 12. 2019. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.

Ad.3/ Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Igram
Poslanci prerokovali Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Igram, Petra
Fülöp, ktorú zobrali na vedomie.

Ad.4/ Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Na schôdzi OZ poslanci prerokovali návrhy nájomných zmlúv na prenájom poľnohospodárskej
pôdy medzi obcou a SHR Černay Zdeněk, SHR Ľudovít Dubovský a PD Igram. Návrh zmluvy
SHR Z. Černaya bol zamietnutý vzhľadom nato, že pozemky má dlhodobo v prenájme SHR
Ľudovít Dubovský. Spoločnosť Agropartner hospodári v katastri obce Igram na p.č. 365, o
výmera 7 114 m2, LV č. 341 a poslanci navrhli uzavrieť so spoločnosťou novú nájomnu
zmluvu. Poslanci návrhy zmlúv SHR Ľ. Dubovský a PD Igram schválili.

Ad.5/ Zmluva o nájme skladových priestorov
OZ bola predložená nájomná zmluvy na skladové priestory, ktorých vlastníkom je Kamil
Bilčík. Poslanci rozhodli, že bude vypracovaná Zmluva o nájme nebytových priestorov spolu
s Protokolom o prevzatí priestorov. Ročný nájom za užívanie priestorov bude 133 EUR ročne.

Ad.6/ Žiadosť rod. Gašparovičovej
Poslanci prerokovali žiadosť rodiny Gašparovičovej o finančnú výpomoc. Rozhodli, že rodine
obec pomôže finančným príspevkom v sume 350 EUR, čo predstavuje jedno mesačné nájomné.

Ad.7/ Žiadosť Jaroslava Šarmíra
OZ bola predložená žiadosť Jaroslava Šarmíra o odkúpenie časti pozemku p.č. 265/1, o výmer
34 m2. Poslanci prerokovali predloženú žiadosť a súhlasili po splnení všetkých podmienok s
možným budúcim odpredajom pozemku podľa osobitého zreteľa.

Ad.8/ Diskusia
Starosta prerokoval s poslancami plán zasadaní OZ na rok 2020 a informoval poslancov, že:
- obec sa zapojí do projektu na vybudovanie prechodu pre chodcov
- obec podá žiadosť o dotáciu z MF SR na opravu strechy Obecného úradu
- uvažuje o výstavbe nepriehľadného plota medzi cintorínom a rod. Stankových
- o vytvorení zberného miesta na drevo a drevný odpad z orezu stromov na p.č. 210/3 a
jeho skorom uvedení do prevázdky
- o príprave vybudovania NN podzemného vedenia na posilnenie elektrickej siete v obci
- o priebehu finančnej kontroly z PPA, ktorej obce predložila Žiadosť o platbu na základe
uzatvorenej Zmluvy o nenávratný finančný príspevok

Michal Moravec predniesol návrh na opravu cesty smerom na ihrisko a na opravu mosta na
účelovej ceste smerom do priemyselného parku.
Ad.9/ Návrh uznesení
Prítomní poslanci schválili prijaté uznesenia.

Ad.10/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Jaroslav Šulák

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

Pavel Ščasný

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

Uznesenia č. 1/2020
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 05. 03. 2020

I.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy so SHR Ľudovítom
Dubovským na dobu 10 rokov.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Mimo hlasovania: 1 poslanec

II. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s PD Igram na dobu
10 rokov.

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Mimo hlasovania: 1 poslanec

III. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy so SHR Zdenkom
Černayom.

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

IV.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie nájomnej o nebytových priestoroch
a vypracovanie Protokolu o prevzatí priestorov medzi obcou Igram a vlastníkom
priestorov Kamilom Bilčíkom. Výška nájmu je stanovená na 133 EUR ročne.

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

V.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazovú finančnú pomoc vo výške 350 EUR
pre rodinu Gašparovičovú na úhradu jedného mesačného nájmu.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

VI.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Igram.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

VII.

žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 265/1 o výmere 34 m2
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

VIII. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce osloviť spoločnosť Agropartner k
uzavretiu zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

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

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 05. 03. 2020

Peter Holek

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

Dušan Bilčík

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

Pavel Ščasný

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

Ľudovít Dubovský

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

Helena Jarábková

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

Martin Augustín

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

Michal Moravec

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

Adriana Bilčíková

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

Peter Fülöp

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

