Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 28. 10. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Martin Augustín, Jaroslav Šulák, Pavel Ščasný
Overovatelia: Dušan Bilčík, Michal Moravec
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesenia č. 4/2021
3. Ponuka Karátsonyová Jarmila, Švihran Milan
4. VZN o ochrannom pásme cintorína
5. Príprava rozpočtu 2022, VZN poplatok za KO
6. Informovanie – budovanie trafostanice, riešenie novej ulice, dvorky
7. Diskusia
8. Záver

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 schválili program zasadania.
2. Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 4/2021, ktoré bolo prijaté dňa
10. 08. 2021. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.

3. Ponuka Karátsonyová Jarmila, Švihran Milan
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Jarmily Karátsonyovej a Milana Švihrana o predaji
pozemkov p.č. 402/100 a časť pozemku 402/200 spolu o výmere cca 377 m2 do vlastníctva
obce Igram. Poslanci poverili starostu obce, aby dohodol podmienky zmluvy na odkúpenie
pozemku.
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4. VZN o ochrannom pásme cintorína
VZN o ochrannom pásme cintorína dostali poslanci na preštudovanie a pripomienkovanie.
V nariadení sa upravuje ochranné pásmo okolia cintorína a hlučnosť, aby nebola narušená
dôstojnosť pohrebných obradov. Zároveň prerokovali úpravy VZN č. 1/2018 o prevádzke
pohrebiska.
5. Príprava rozpočtu 2022, VZN poplatok za KO
Poslanci prerokovali predložené rozpočtové opatrenie a diskutovali o použití finančných
prostriedkov v rozpočte na rok 2022. Navrhli vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky na
dotáciu pre ŠK Igram, opravy strechy obecného úradu, zariadenia zasadacej miestnosti na
úrade, prekáblovania rozhlasového vedenia, vypracovania projektových dokumentácii a úpravu
„dvorkov“. Podľa finančných možností obce budú návrhy do rozpočtu zapracované.
Starosta oboznámil poslancov o rokovaní s firmou Topset ohľadom prepojenia programu dane
a odpady s programom ESONA. Program ESONA súvisí s čipovaním smetných nádob, ktoré
bude realizované v roku 2022. Topset oznámil, že v prvom štvrťroku bude vyriešené prepojenie
programov. V súvislosti s čipovaním je dôležité, aby sa občania rozhodli, či na vývoz
komunálneho odpadu budú od roku 2022 používať nádobu s objemom 120 l alebo 240 l. Po
začipovaní nebude možné smetnú nádobu vymeniť.
Na zbernom mieste na drevo sú umiestnené vrecia, do ktorých patrí odpad z tvrdených plastov
a polystyrénu, napr. kvetináče, plastové stoly a stoličky,... Vzhľadom na možnosti lepšieho
triedenia odpadu je potrebná osveta, ohľadom možností pre občanov, kam môžu ktorý druh
odpadu vyhodiť. V obci pribudli kontajnery na plasty a papier.
Starosta navrhol poslancom, aby sa poplatok za vývoz odpadov nemenil, v prípade, že
spoločnosť AVE radikálne nezvýši náklady na vývoz a likvidáciu odpadov. Poslanci súhlasili
a výška poplatku za vývoz odpadov sa v roku 2022 nebude meniť.

6. Informovanie – budovanie trafostanice, riešenie novej ulice, dvorky
Starosta informoval prítomných




o riešení cesty na Novej ulici a o zadaní objednávky na vytýčenie hranice obecného
pozemku a pozemku rodiny Slovákovej
ZSE pokračuje v budovaní trafostanice podľa harmonogramu a predpokladaný termín
odovzdania je február 2022
neoprávnení užívatelia obecného pozemku p.č. 160, okrem jedného, nereagovali na výzvu
na odstránenie nelegálnych stavieb, poslanci súhlasili, aby starosta podnikol ďalšie právne
kroky na odstránenie týchto stavieb
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7. Diskusia
V diskusii starosta reagoval na otázky a podnety poslancov:
- projekt Územný plán obce Igram už 11 mesiacov čaká na posúdenie Odboru výstavby
a bytovej politiky podľa § 25 Stavebného zákona; obec už dvakrát žiadala Okresný úrad
v Bratislave, Odbor výstavby a bytovej politiky o poskytnutie informácie o stave
posúdenia územného plánu obce a to 3. februára a 9. júna 2021; do dnešného dňa obec
neobdržala odpoveď; starosta oslovil aj iné obce, ktoré majú podobný problém so
spomínaným odborom, aby spoločne oslovili prednostu Okresného úradu Bratislava,
a tým získali odpovede na svoje žiadosti
- v zmysle VZN o dodržiavaní poriadku v obci sú poslanci oprávnení občanov upozorniť,
že pálenie je v obci zakázané, tiež je zakázané používanie hlučných strojov a zariadení
v nedeľu a sviatok
Poslanci boli oboznámení, že v obci boli vysadené stromy a o možnosti zakúpenia osvetlenia
na vianočný stromček.
8. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Dušan Bilčík

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

Michal Moravec

............................................
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Uznesenia č. 5/2021
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 28. 10. 2021

I.

Obecné zastupiteľtvo schvaľuje kúpu pozemkov p.č. 402/100 a 402/200 v areáli MŠ a
ZŠ Igram.

Hlasovanie:
Za: 3 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec

II. Obecné zastupiteľtvo poveruje starostu obce Igram dohodnúť podmienky zmluvy na
odkúpenie pozemkov p.č. 402/100 a 402/200.

Hlasovanie:
Za: 3 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec

III. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie.

Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov

..…………………………..
Peter Holek
starosta obce
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Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 28. 10. 2021

Peter Holek

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

Michal Moravec

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

Dušan Bilčík

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

Ľudovít Dubovský

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

Helena Jarábková

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

Lenka Galovičová

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

Peter Fülöp

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