Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 06. 06. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Dušan Bilčík, Michal Moravec
Overovatelia: Jaroslav Šulák, Helena Jarábková
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesenia
3. Vytvorenie finančnej komisie
4. Sponzorský dar rodičov MŠ
5. Úprava rozpočtu
6. Vyhodnotenie kontroly NKÚ
7. Vyhodnotenie kontroly CO
8. Prerokovanie prijatia úveru z VUB
9. Správa finančnej komisie
10. Voľba hlavného kontrolóra
11. Zmena stravovacej jednotky v ŠJ
12. Výročná správa, Záverečný účet
13. Príprava VZN o určení školských poplatkov na vzdelanie a stravovanie
14. Diskusia
15. Návrh uznesení
16. 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 prítomní poslanci
schválili.

Ad. 2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 2/2019, ktoré bolo prijaté dňa
25. 04. 2019. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.

Ad.3/ Vytvorenie finančnej komisie
Prítomní rozhodli vytvoriť finančnú komisiu, ktorá by svojou činnosťou nahradila hlavného
kontrolóra. Úlohou finančnej komisie je posúdenie finančných zmlúv. Poslanci schválili
vytvorenie finančnej komisie v zložení - predseda finančnej komisie bude Ing. Ľudovít
Dubovský, členovia komisie – Helena Jarábková, Martin Augustín.

Ad.4/ Sponzorský dar rodičov MŠ
Rada rodičov pri MŠ v Igrame sa rozhodla poskytnúť finančný dar obci, ktorý bude účelovo
viazaný na opravu vchodu do škôlky. Obecné zastupiteľstvo schválilo prijatia finančného daru
v sume 1 420,56 EUR, ktoré budú použité na opravu vchodu do MŠ.

Ad.5/ Zmena stravovacej jednotky v ŠJ
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená žiadosť o zmenu financovania stravovania
v Školskej jedálni v Igrame. Vzhľadom na zmeny v zákone, ktorý upravuje rozdelenie pásiem
stravných jednotiek, je potrebné pristúpiť k úprave ceny obedov a stravného v MŠ a ZŠ. Výška
príspevku na stravovanie bude stanovená v návrhu VZN o určení výšky finančných príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie.

Ad.6/ Vyhodnotenie kontroly NKÚ
Na obecnom úrade bola vykonaná kontrola opatrení, ktoré obec prijala v roku 2017 v súvislosti
s elektronickým poskytovaním služieb. Obecnému zastupiteľstvu bol predložený Protokol
o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol
vykonaných NKÚ SR. Obec prijala opatrenia, na nápravu zistených nedostatkov počas kontroly
NKÚ. Poslanci zobrali na vedomie Protokol o výsledku kontroly NKÚ.

Ad.7/ Vyhodnotenie kontroly CO
Na obecnom úrade bola vykonaná kontrola civilnej obrany, o ktorej na schôdzi prítomných
informoval starosta. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výsledok kontroly.

Ad.8/ Prerokovanie prijatia úveru z VUB
Starosta po schválení obecným zastupiteľstvom oslovil VÚB a.s. a rokoval o poskytnutí
preklenovacieho úveru. Poslanci boli pred zasadaním oboznámení so zmluvou, ktorú obec
uzavrie s VUB. Finančné prostriedky budú použité pri rekonštrukcii kultúrneho domu v zmysle
dotácie PPA. Projekt, ktorý bol vypracovaný na rekonštrukciu kultúrneho úradu, obsahuje
rozpočet v sume 145 000,00 EUR. Obci bude z PPA poskytnutá dotácia vo výške 139 053,30

EUR, ktoré v súlade s účelom dotácie budú použité na rekonštrukciu strechy, zateplenie budovy
a výmenu okien.

Ad.9/ Správa finančnej komisie
Finančná komisia prijala zmluvu, ktorú obci predložila VÚB a.s. o poskytnutí preklenovacieho
úveru. Členovia komisie schválili prijatie úveru v sume 139 053,30 EUR na rekonštrukciu KD.

Ad.10/ Voľba hlavného kontrolóra
Starosta informoval poslancov, že obec nemá obsadenú pozíciu hlavného kontrolóra.
V minulom roku boli viackrát vyhlásené výberové konania na danú pozíciu. Neprejavil nik
záujem o danú pozíciu. Prítomní boli oboznámení s postupom ako prebieha výberové konanie,
aká je pracovná náplň hlavného kontrolóra. Poslanci sa rozhodli vyhlásiť výberové konanie na
pozíciu hlavného kontrolóra obce Igram. Schválili zvýšenie platu na pozícii hlavného
kontrolóra o 15%.

Ad.11/ Úprava rozpočtu
Poslancom bol predložený návrh na úpravu rozpočtu. Obci boli schválené dotácie na KD –
dotácia vo výške 139 053,30 EUR do PPA, dotácia z Environmentálneho fondu na
rekonštrukciu kúrenia v KD v sume 30 000,00 EUR a 4 000,00 EUR z BSK na vybudovanie
oddychovej zóny pri Vendelinku. Príjmová a výdavková časť rozpočtu sa upravia o sumu
173 053,30 EUR, ktorá predstavuje výšku schválených dotácii na projekty. Dotácie sú účelovo
viazané. Rozpočet na rok 2019, ktorý bol schválený 13. 12. 2018 uznesením č. 10/2018 v sume
392 207,00 EUR príjmová aj výdavková časť. Po úprave príjmová a výdavková časť sa upraví
na sumu 565 260,30 EUR. Poslanci schválili úpravu rozpočtu.

Ad.12/ Výročná správa, Záverečný účet
Na schôdzi obecného zastupiteľstva bol predložený poslancom Záverečný účet za rok 2018.
Dokument podáva správu o hospodárení obce počas minulého roka, t.j. o výške príjmov
a výdavkov v r. 2018 ako obec plnila rozpočet. Záverečný účet poskytuje správu o tom ako
obec nakladala s financiami počas celého roka, aký bol rozpočet schválený a aké bolo plnenie.
Poslancom budú oba dokumenty poskytnuté v elektronickej podobe.

Ad.13/ Príprava VZN o určení školských poplatkov na vzdelanie a stravovanie
Poslancom bol predložený návrh VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie, nákladov spojených so stravovaním v školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec.

Ad.14/ Diskusia
Starosta oboznámil poslancov:





s prácami, ktoré začali na budove kultúrneho domu
rekonštrukcia budovy si vyžaduje aj úpravy v interiéri, ktoré bude obec financovať
z vlastného rozpočtu, potrebná je výmena elektroinštalácie, úprava podláh
a vymaľovanie interiéru
geodet zameral pozemky “Novej ulice”, ktoré patria obci; pri zameraní sa zistilo, že
vlastníčka susedného pozemku má prihradenú časť obecného pozemku, poslanci navrhli
vysporiadať sa s vlastníčkou susedného pozemku
ZSE predložili obci návrh na posilnenie elektrickej siete v obci, starosta zamietol
navrhované projekty

Na ulici pri Dome záhradkárov sa nachádzajú obecné pozemky. Poslanci upozornili, že vlastník
rodinného domu Miloš Bilčík pri výmene plota napriek upozorneniu posunul hranicu pozemku,
čím si prihradil z obecného pozemku.

Ad.15/ Návrh uznesení
Prítomní poslanci schválili prijaté uznesenia.
Ad.16/ Záver
Po prijatom uznesení sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Helana Jarábková

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

Jaroslav Šulák

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

Uznesenia č. 3/2019
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame

dňa 06. 06. 2019
I.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vytvorenie finančnej komisie v zložení:
Predseda komisie: Ing. Ľudovít Dubovský
Členovia komisie: Helena Jarábková, Martin Augustín
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

II.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie finančného daru Rady rodičov v
Materskej škole v Igrame vo výške 1 420,56 EUR na opravu vchodu Materskej
školy.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

III.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu v sume 174 473,86 €, ktorá
predstavuje finančné prostriedky získané z dotácie PPA, BSK,
Enviromentálneho fondu a finančný dar Rady rodičov Materskej školy
Igrame.
Rozpočet obce Igram po úpravách bude vyrovnaný v celkovej výške:
Príjmová časť v celkovej sume: 566 680,86 €
Výdavková časť v celkovej sume: 566 680,86 €
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

IV.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie prekleňovacieho úveru vo výške
139 053,30 EUR poskytnutého zo strany VUB za podmienok dojednaných v
zmluve o termínovanom úvere č. 482/2019/UZ k projektu KULTÚRNY DOM
– OBNOVA – 1.Etapa ZATEPLENIE OBJEKTU KD.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov

Proti: 0 poslancov
V.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie pohľadávky banky prijatého
úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky dlžníka a podpísania
dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej mezdi dlžníkom a
veriteľom.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

VI.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mesačného pracovný úväzok hlavného
kontrolóra obce vo výške 15% z platu určeného podľa zákona o obecnom
zriadení č. 369/1990 Zb. § 18.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

VII.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Protokol o výsledku kontroly plnenia
opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol NKÚ SR a
prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

VIII. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledok kontroly Civilnej ochrany.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

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

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 06. 06. 2019

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Ing. Ľudovít Dubovský

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

Helena Jarábková

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

Martin Augustín

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

Jaroslav Šulák

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

Lenka Galovičová

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

