Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 24. 10. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Overovatelia: Michal Moravec, Martin Augustín
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
Kontrola uznesenia
Územný plán obce Igram
Kontrola hygieny v Školskej jedálni Igram
Združenie MAS
Kultúrny dom – ukončenie
Rozpočet a VZN o odpadoch
Diskusia
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. 5/2019 a č. 6/2019, ktoré boli
prijaté na schôdzi OZ dňa 19. 09. 2019. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo
splnené.

Ad.3/ Územný plán obce Igram
Poslanci boli na schôdzi OZ oboznámení, že hlavná riešiteľka Ing. arch. Monika Dudášová
prepracuje grafickú časť Zadania ÚPN obce Igram podľa výhrad OZ a pripomienok občanov.
Prítomní boli informovaní, že prepracovaná štúdia bude opäť predložená na posúdenie

Okresnému úradu Bratislava, Odboru výstavby a bytovej politiky, keďže boli v dokumente
vykonané zmeny. Tým sa dokončenie štúdie oddiali a predpokladá sa termín ukončenia koncom
roka 2020.

Ad.4/ Kontrola hygieny v Školskej jedálni Igram
Poslanci boli informovaní, že dňa 18. 10. 2019 bola v Školskej jedálni pri Materskej škole
Igram, Regionálnym úrad verejného zdravotníctva Bratislava vykonaná kontrola na základe
podnetu na prešetrenie hygienickej situácie v priestoroch ŠJ Igram. Po vykonaní kontroly
pracovníčkami RÚVZ BA bolo zistené, že všetky prekontrolované priestory ŠJ spĺňajú
požadovanú prevádzkovú hygienu, dodržané sú aj zásady správnej výrobnej praxe, suroviny sú
skladované správne, pracovníčky sú zdravotne aj odborne spôsobilé. ŠJ sa zapojila do projektu
„školské mlieko a školské ovocie“. Pracovníčky RÚVZ BA skontrolovali aj jedálne lístky ŠJ
a zhodnotili, že sú dostatočne pestré a pre deti je zabezpečený pitný režim, nielen pri jedle
v jedálni, ale aj v triedach.

Ad.5/ Združenie MAS
Starosta oboznámil prítomných, že obec Igram a DS Igramčan sú členmi občianskeho združenia
Miesta akčná skupina Malodunajsko (MAS). Združenie sa podieľalo na rozličných aktivitách
zameraných na rozvoj územia, v ktorom pôsobí a podporou aktivít obcí, a iných subjektov,
ktoré sú jeho členmi. MAS podpísalo s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Zmluvu
o poskytnutí nenávratného finančné príspevku č. NFP309190S659 na realizáciu stratégie. MAS
Malodunajsko postupne vydá v roku 2019 tri výzvy a ďalšie budú zverejnené počas rokov
2020-2022.
Na schôdzi MAS predseda navrhol prítomným členom, aby organizácia vytvorila kanceláriu
s dvomi pracovníkmi. Pracovníci kancelárie MAS budú , ktorí budú zodpovední za chod MAS
a všetky práce súvisiace so zverejnenými výzvami, ale aj pripravovanými.
MAS požiadalo svojich členov z verejného sektora o spoluprácou formou združených
prostriedkov, ktoré sa vrátia jednotlivým členom po ukončení realizácie stratégie. Výška
príspevku a spôsob použitia a vrátenia finančných prostriedkov upresňuje návrh Zmluvy
o spolupráci a združení finančných prostriedkov. Obec by v prípade uzavretia tejto zmluvy
prispela sumou 1 000 EUR.
Za členstvo v organizácii obec platí ročné členské. V tomto roku členovia organizácie navrhli,
aby všetky organizácie, ktoré tvoria MAS vložili príspevok 1 000 EUR. Z vkladu by sa hradili
náklady na chod kancelárie MAS, ktorú je potrebné vytvoriť. Vytvorili by sa dve pracovné
miesta.

Ad.6/ Kultúrny dom - ukončenie
Práce na rekonštrukcii kultúrneho domu sú ukončené. Starosta predložil žiadosť o kolaudáciu
budovy na Spoločnom stavebnom úrade v Senci, ktorý stanovil termín kolaudácie na 12. 11.
2019. Dovtedy obec musí doložiť aj podklady o kontrole vody v budove KD.

Ad.7/ Rozpočet na r. 2020 a VZN o odpadoch
Poslanci boli vyzvaní, aby predložili návrhy na nakladanie s financiami v roku 2020 a vo
výhľadových rokoch 2021 a 2022. Starosta navrhol vyčleniť finančné prostriedky v roku 2020
na KD, v ktorom je potrebné najmä vymeniť stoly a stoličky, nový nábytok v kuchyni
a v miestnosti pri javisku. Zvažuje aj úpravu priestranstva pri vstupe do KD a vybudovanie
parkovacích miest.
Vzhľadom na zmeny v zákone o odpadoch, ktorý určuje výšku poplatku za skládkovanie
komunálneho odpadu (KO) podľa percenta separácia, po ohlásení zvýšenia zo strany
spoločnosti AVE, ktorá zabezpečuje vývoz KO, a nespokojnosti občanov pri výbere poplatku
za KO, by obec v novom roku 2020 prešla na nový systém. Poplatok za komunálny odpad (KO)
by sa v roku 2020 vypočítaval podľa objemu smetnej nádoby. V našej obci sa používajú
v domácnostiach nádoby s objemom 120 l a 240 l. Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra
o prípravu návrhu nového VZN o odpadoch
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/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Helena Jarábková

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

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 24. 10. 2019
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Ľudovít Dubovský
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Hostia:
Katarína Finney

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

Miroslava Augustínová

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

