Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 04. 03. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Jarabková Helena, Bilčík Dušan
Overovatelia: Šulák Jaroslav, Moravec Michal
Zapisovateľ: Pavel Ščasný

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesenia č. 8/2020
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
4. Správa o finančnej kontrole za 2. polrok 2020
5. Príprava VZN o poriadku v obci
6. Odkanalizovanie obce – informácia
7. Zriadenie komisií (1.výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja,
2.priestupkov, verejného poriadku dopravnej a požiarnej prevencie)
8. Diskusia
9. 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 zapisovateľa. Prítomní poslanci schválili zmenu programu, v ktorom
preložili prípravu VZN o parkovaní v obci Igram na ďalšie zasadanie Obecného zastupiteľstva.

Ad. 2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 8/2020, ktoré bolo prijaté dňa
10. 12. 2020. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené okrem bodu VI.
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Ad.3/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
Hlavný kontrolór predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2020, ktorú prítomní poslanci
zobrali na vedomie.

Ad.4/ Správa o finančnej kontrole za 2. polrok 2020
Hlavný kontrolór predniesol správu Správa o finančnej kontrole za 2. polrok 2020, ktorú
prítomní poslanci zobrali na vedomie.

Ad.5/ Príprava VZN o poriadku v obci
Starosta predložil návrh znenia VZN o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Igram
poslancom na pripomienkovanie. VZN upravuje udržiavanie verejného poriadku, čistoty v obci
a vytvára podmienky pre zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku na území našej obce.
Návrh VZN bude zverejnený 15 dní pred nasledujúcou schôdzou spolu s pripomienkami.

Ad.6/ Odkanalizovanie obce – informácia
V minulosti bolo vytvorené Združenie obcí Šúr, ktorého členmi sú obce Kaplna, Igram a Čataj.
Obce sa vzájomnou spoluprácou zamerali na vybudovanie kanalizácie a ČOV. Starosta
informoval prítomných, že členovia združenia oslovili geodetov na zameranie územia a po
vyhodnotení cenových ponúk objednali Geodetickú kanceláriu Ing. Jozefa Michalca.

Ad.7/ Zriadenie komisií
Predseda komisie životného prostredia a regionálneho rozvoja a výstavby, Martin Augustín,
navrhol členov komisie – Patríciu Jarábkovú, Petra Nemečka. Poslanci súhlasili so zložením
komisie.
Z dôvodu neúčasti predsedu komisie priestupkov, verejného poriadku, dopravnej a požiarnej
prevencie, na zasadaní OZ, bolo schválenie členov komisie preložené.

Ad.8/ Diskusia
Poslanci Martin Augustín a Michal Moravec v diskusii otvorili tému revitalizácie obecného
pozemku „dvorky“, na ktorom sa nachádzajú nelegálne postavené hospodárske budovy
obyvateľov bytovky. Na pozemku sa okrem budov nachádza aj nelegálna skládka odpadu. Na
pozemku bude v roku 2021 vybudovaná trafostanica na posilnenie elektrickej siete v obci.
Poslanci poverili starostu, aby vyzval užívateľov nelegálnych stavieb k ich odstráneniu.
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Michal Moravec navrhol v budúcnosti zriadiť zákaz parkovania na trávnatých plochách v slepej
ulici pri Dome záhradkárov.
Starosta prítomným poslancom predložil návrh schôdzi Obecného zastupiteľstva na rok 2021
a predbežné termíny schôdzi v roku 2021 sú 22.04., 24. 06., 09. 09., 28. 10., 9. 12.

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

Overovatelia:

Šulák Jaroslav

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

Moravec Michal

............................................
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Uznesenia č. 1/2021
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 04. 03. 2021

I.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

II. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o finančnej kontrole za 2. polrok
2020.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

III. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zloženie Komisie výstavby, životného prostredia
a regionálneho rozvoja. Predseda komisie je Martin Augustín a členovia sú Patrícia
Jarábková a Peter Nemeček.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

IV.

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby vyzval užívateľov „dvorkov“
k odstráneniu nelegálnych hospodárskych stavieb na obecnom pozemku.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

..…………………………..
Peter Holek
starosta obce
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Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 04. 03. 2021

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Michal Moravec

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

Jaroslav Šulák

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

Ľudovít Dubovský

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

Martin Augustín

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

Peter Fülöp

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