Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 10. 04. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:
Overovatelia: Pavel Ščasný, Ing. Vít Hinca
Zapisovateľ: Peter Holek

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

Otvorenie schôdze
Kontrola uznesenia
VZN o podmienkach držania psov
VZN o pyrotechnike
Predloženie návrhu VZN o odpadoch
Diskusia
Záver

Ad.1/ Otvorenie schôdze
Peter Holek, starosta obce Igram, privítal prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval, že
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a zahájil zasadanie obecného zastupiteľstva. Určil
overovateľov zápisnice a zapisovateľa. Predniesol návrh programu, ktorý bol jednohlasne
schválený.

Ad. 2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 1, ktoré bolo prijaté dňa 13.
03. 2018. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.

Ad.3/ VZN o podmienkach držania psov
Poslanci mali pred schôdzou OZ k dispozícii návrh VZN o podmienkach držania psov na
pripomienkovanie. Dňa 26. 03. 2018 bolo VZN zverejnené v informačnej tabuli pre verejnosť.
Do návrhu VZN o držaní psov boli zapracované pripomienky prítomných poslancov, ktoré sa
týkali najmä pohybu psov na verejných priestranstvách a zákazu vstupu psov na verejné
priestranstvá, na ktorých bude takýto zákaz vyznačený. Poslanci VZN o podmienkach držania
psov schválili.

Ad.4/ VZN o pyrotechnike
Poslanci mali pred schôdzou OZ k dispozícii návrh VZN o používaní pyrotechnických
výrobkov na území obce Igram na pripomienkovanie, ktoré bolo zverejnené 26. 03. 2018 v
informačnej tabuli pre verejnosť. Na základe pripomienok poslancov bola do VZN o používaní
pyrotechnických výrobkov zapracovaná zmena v Čl. 5 bod 1 o špecifikácii tried ohňostroja,
ktoré možno používať na základe podania žiadosti na Obecnom úrade v Igrame. Poslanci VZN
o používaní pyrotechnických výrobkov schválili.

Ad.5/ Predloženie návrhu VZN o odpadoch
Starosta predložil poslancom návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom na území obce Igram na pripomienkovanie k ďalšej schôdzi OZ.

Ad.6/ Diskusia
Prítomní na schôdzi OZ informovaní o organizovaní osláv Dňa matiek, ktoré sa budú konať 13.
mája 2018 v KD v Igrame. Do príprav sa majú zapojiť aj členovia SJD v Igrame.

Ad.7/ Záver
Po prijatom uznesení sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Pavel Ščasný

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

Ing. Vít Hinca

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

Uznesenia č. 2/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 10. 04. 2018
I.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

2. Všeobecne záväzné nariadenie o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce
Igram

Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

Peter Holek
starosta obce

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 10. 04. 2018

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Jaroslav Šulák

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

Mgr. Daniela Borovská

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

Helena Jarábková

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

Ing. Vít Hinca

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

Hostia:

