Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 19. 09. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Overovatelia: Michal Moravec, Martin Augustín
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesenia
3. Dotácia ŠK Igram
4. Územný plán obce schvaľovanie zadania
5. KD informácie a Kúpna zmluva medzi obcou a rod. Krajčovičovou
6. Vytvorenie zberného miesta pre drevoodpad
7. Pozemok p.č. 166/25
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. Predniesol návrh programu, ktorí doplnil bod č. 7
Pozemok p.č. 166/25. Upravený program zasadania OZ poslanci schválili.

Ad. 2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 4/2019, ktoré bolo prijaté dňa
27. 06. 2019. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.

Ad.3/ Dotácia ŠK Igram
Výbor ŠK Igram predložil žiadosť o mimoriadnu dotáciu na pokrytie časti režijných nákladov,
ktoré klubu vznikli založením dvoch mládežníckych mužstiev kategórií U6 a U13. Dotáciu
chcú vo výške 1 000 EUR použiť na nové mládežnícke mužstvá, ktoré v tomto roku vytvorili.

Prítomní poslanci žiadosť ŠK Igram prerokovali a rozhodli o schválení dotácie pre mládežnícke
družstvá.

Ad.4/ Územný plán obce, schvaľovanie zadania
Na schôdzi OZ bolo prerokované zadanie vypracovania Územného plánu obce Igram, ktorého
hlavnou riešiteľkou je Ing. arch. Monika Dudášová na základe stanoviska Okresného úradu
Bratislava, Odboru výstavby a bytovej politiky a vyhodnotenia stanovísk a pripomienok
uplatnených pri prerokovaní návrhu zadania ÚPN obce Igram. Prítomní poslanci na základe
predložených dokumentov schválili Zadanie ÚPN obce Igram s výhradou o
prepracovaní grafickej časti dokumentu.

Ad.5/ KD informácie, kúpna zmluva medzi obcou a rod. Krajčovičovou
Starosta informoval poslancom o prácach v KD, ktoré sú už sčasti ukončené. Stavebné práce
firma už ukončila, ale je potrebné prebrúsiť parkety v sále a vymaľovať priestory KD. Keďže
stavebné práce sú ukončené, je potrebné priestory upratať, aby mohli práce pokračovať
inštaláciou svetiel v budove, prebrúsením parkiet a vymaľovaním priestorov. Starosta navrhol
zorganizovať brigádu 23.9. a 24.9. za účelom upratania priestorov KD. Poslancom bol
predložený návrh zmluvy rodinou Krajčovičovou, ktorá upozornila starostu, že budova
zasahuje do ich pozemku. Obec dala vypracovať geometrický plán budovy KD. Po dohode
s rodinou, aby sa vzniknutá situácia, vyriešila obec pristúpila k odkúpeniu pozemku. Poslanci
mali na preštudovanie pred schôdzou zmluvu, ktorú zostavil právnik a predávajúca strana
súhlasila s podmienkami zmluvy aj stanovila sumu 60 EUR za m2. Obec od rodiny odkúpi 3 m2
novovzniknutej parcely č. 94/10 a 4m2 novovzniknutej parcely č. 93/6 a predávajúci súhlasili
so zriadením vecného bremena na p.č. 94/11 o výmere 8m2 a p.č. 93/5 o výmere 8m2 okolo
budovy KD z dôvodu uloženie zvodov do zeme a ich vyvedenia na pozemok obce.

Ad.6/ Vytvorenie zberného miesta pre drevoodpad
Starosta oboznámil poslancov, že obec vytvorí zberné miesto pre odpad z dreva. Pozemok je
potrebné ohradiť, aby sa nerozširovala skládka, ktorá vznikla na pozemku obce, kde sa plánuje
IBV Nová ulica. Pozemok sa tak postupne bude revitalizovať. Občanom sa vytvorí priestor na
vývoz dreveného odpadu.

Ad.7/ Pozemok p.č. 166/25
Na obecný úrad bola doručená ponuka na odkúpenie pozemku p.č. 166/25 o výmere 591 m2
v sume 61 EUR/ m2. Ponuku záujemcu na pozemok p.č. 166/25 prečítal prítomným
poslancom po otvorení obálky hlavný kontrolór obce. Poslanci súhlasili s predajom pozemku
v sume 61 EUR za m2.

Ad.8/ Diskusia
Poslanci boli informovaní, že:




v obci sa má umiestniť trafostanica na posilnenie elektrickej siete na obecnom pozemku
pri dvorkoch
v slepej ulici v smere od bytovky obec vykonala orez stromov, ktoré zasahovali do
telefónneho vedenia
starostu mailom oslovil M.Tekeľ, ktorý prejavil záujem o odkúpenie pozemku p.č.
163/3 v cene 10 EUR/m2, poslanci vyjadrili nesúhlas

Ad.9/ Návrh uznesení
Prítomní poslanci schválili prijaté uznesenia.

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

Overovatelia:

Martin Augustín

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

Michal Moravec

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

Uznesenia č. 5/2019
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame

dňa 19. 09. 2019
I.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadnu dotáciu ŠK Igram na režijné náklady,
ktoré vznikli pri vytvorení mládežníckych družstiev v sume 1 000 EUR.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

II. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko Okresného úradu Bratislava,
Odbor bytovej výstavby a bytovej politiky č.j. OU-BA-OVBP-2019/062652 zo dňa 14.
08. 2019, vydané podľa § 20 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
III.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zadanie územného plánu.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

IV.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k
nehnuteľnosti o výmere 3 m2
novovzniknutej parcely č. 94/10 a 4m2
novovzniknutej parcely č. 93/6 a zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemok
p.č. 94/11 o výmere 8m2 a p.č. 93/5 o výmere 8m2 okolo budovy KD z dôvodu
uloženie zvodov do zeme a ich vyvedenia na pozemok obce. Zmluvu obec
uzavrie medzi pani Antóniou Krajčovičovou, Tiborom Krajčovičovom a Darinou
Luknárovou
podľa
geometrického
plánu
G1-1569/19,
zhotoveného
GEOMETRES, s.r.o.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
..…………………………..
Peter Holek
starosta obce

Uznesenia č. 6/2019
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame

dňa 19. 09. 2019
V. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku p.č. 166/25 o výmere 591 m2 v
sume 61 EUR/m2 t.j. 36 051 EUR Michalovi Kuruczovi, trvale bytom Igram 43.
Uznesenie je platné do 30. 10. 2019.

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
VI. Obecné zastupiteľstvo poveruje k vykonaniu právnych úkonov na prevod
nehnuteľnosti p.č. 166/25.

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

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

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 19. 09. 2019

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Ľudovít Dubovský

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

Helena Jarábková

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

Dušan Bilčík

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

Jaroslav Šulák

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

Lenka Galovičová

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

Peter Fülöp

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

