Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 09. 07. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ľudovít Dubovský, Martin Augustín, Michal Moravec
Overovatelia: Jaroslav Šulák, Dušan Bilčík
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesenia
3. Správa audítora za rok 2019
4. Financovanie prác navyše MŠ
5. Príprava VZN o verejnom poriadku
6. Diskusia
7. Návrh uznesení
8. 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. Prítomní poslanci program schválili.

Ad. 2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 4/2020, ktoré bolo prijaté dňa
18. 06. 2020. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.

Ad.3/ Správa audítora za rok 2019
Na obecnom úrade prebehol audit za rok 2019 a na schôdzi OZ bola prezentovaná správa
audítora za rok 2019. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu audítora.

Ad.4/ Financovanie prác navyše MŠ
Starosta informoval prítomných o priebehu prác na budove Materskej školy. Stavebná firma
dokončila práce na streche a začnú so zatepľovaním budovy. Oboznámil ich, že na základe
súhlasu hlavného dozoru stavby bude z budovy odstránený požiarny rebrík. Poslancom bola
ešte pred schôdzou predložená indikatívna ponuka financovania od VUB a.s., od ktorej by obec
brala kontokorentný úver na dofinancovanie prác na budove Materskej školy. Poslanci schválili
financovanie prác navyše na budove MŠ kontokorentným úverom vo výške 20 000 EUR od
VUB a.s.

Ad.5/ Príprava VZN o verejnom poriadku
Prítomným poslancom bol predložený návrh VZN o verejnom poriadku, aby sa oboznámmili
s obsahom a vyzval ich k pripomienkovaniu obsahu VZN.

Ad.6/ Diskusia
Starosta oboznámil prítomných poslancov, že:


rokoval so spoločnosťami, ktoré zabezepčujú vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
(BRKO), obec má dve možnosti - buď vyvážať tento odpad, alebo zvýšiť separáciu
biologického odpadu v domácnostiach, v prípade vývozu BRKO by sa náklady spojené
s odvozom odpadu preniesli do poplatku za odpad, čo by znamenalo jeho zvýšenie,
nakoľko poplatok za jednu nádobu 430,00 EUR,



sa informoval o možnostiach pomoci financovania sociálnych služieb v obci

Dušan Bilčík informoval prítomných, že v obci bola policajná hliadka, ktorá zastavila
niekoľko vodičov nákladných áut, ktoré stale prechádzajú našou obcou. Navrhol osloviť
starostu obce Kaplna a opätovne podať žiadosť o osadenie príslušnej zákazovej značky na
križovatke v Kaplnej pre nákladnú dopravu.

Ad.7/ Návrh uznesení
Prítomní poslanci schválili prijaté uznesenia.

Ad.8/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Dušan Bilčík

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

Jaroslav Šulák

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

Uznesenia č. 5/2020
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 09. 07. 2020

I.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora o hospodárení obce v
roku 2019.
Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov

II.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie kontokorentného úveru na základe
indikatívnej ponuky financovania od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške
20 000,00 EUR so zabezpečením blankozmenkou a podpísaním dohody o
vyplňovacom práve k blankozmenke.

Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov

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

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 09. 07. 2020

Peter Holek

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

Dušan Bilčík

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

Helena Jarábková

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

Peter Fülöp

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

Lenka Galovičová

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

Jaroslav Šulák

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

Pavel Ščasný

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

