Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 22. 04. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Jaroslav Šulák
Overovatelia: Helena Jarábková, Martin Augustín
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesenia č. 1/2021
3. Schvaľovanie VZN o 1. parkovaní, 2. poriadok v obci
4. Zriadenie komisie Priestupkov, verejného poriadku dopravnej a požiarnej prevencie
5. Vytvorenie zberného miesta na separovaný zber iného ako nebezpečného odpadu pre
občanov obce Igram
6. Ponuka na mimosúdne vyrovnanie – M. Tekeľ
7. Vysporiadanie pozemku – G. Toráčová
8. Odvolanie voči rozhodnutiu – M. Pavčo
9. Rozpočtové opatrenie
10. Diskusia
11. 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. 1/2021, ktoré bolo prijaté dňa
04. 03. 2021, že v spolupráci s poslancom Martinom Augustínom pripravujú výzvu pre
užívateľov „Dvorkov“. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.
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3. Schvaľovanie VZN o 1. parkovaní, 2. poriadok v obci
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 1/2021 o verejnom poriadku a dodržiavaní
čistoty v obci Igram, v ktorom boli zapracované pripomienky. VZN upravuje udržiavanie
verejného poriadku, čistoty v obci a vytvára podmienky pre zabezpečenie ochrany života,
zdravia a majetku na území našej obce. Návrh VZN je zverejnený 15 dní od schválenia VZN
na webovej stránke obce a informačných tabuliach v obci.
4. Zriadenie komisie Priestupkov, verejného poriadku, dopravnej a požiarnej prevencie
Dušan Bilčík ako predseda Komisie priestupkov, verejného poriadku, dopravnej a požiarnej
prevencie, informoval prítomných, že sa mu nepodarilo nájsť členov komisie. Z tohto dôvodu
bolo schválenie členov komisie preložené.

5. Vytvorenie zberného miesta na separovaný zber iného ako nebezpečného odpadu pre
občanov obce Igram
Územný plán obce je v poslednej fáze spracovania a čaká sa na jeho schválenie Okresným
úradom v Bratislave. V ÚPn je pozemok v areáli PD Igram, ktorý vlastní Slovenský
pozemkový fond plánovaný na vytvorenie zberného miesta pre občanov našej obce. Starosta
spolu s poslancom Martinom Augustínom predložili Slovenskému pozemkovému fondu
žiadosť o odstúpenie pozemku za účelom vytvorenia zberného miesta na separovaný zber iného
ako nebezpečného odpadu a žiadosť o vypracovanie oddeľovacieho geometrického plánu
k predmetnému pozemku. Poslanci prijali návrh na vyžiadanie si predmetného pozemku, ktorý
bude slúžiť občanom našej obce.

6. Ponuka na mimosúdne vyrovnanie – M. Tekeľ
Mikuláš Tekeľ podal žalobu na obec Igram v súvislosti s vysporiadaním vlastníckych práv
k pozemku p.č. 163/3 o výmere 661 m2. Obci bol doručený dňa 24. 03. 2021 list, v ktorom pán
Tekeľ dáva obci návrh na mimosúdne urovnanie sporu _ Návrh na odkúpenie pozemku p.č.
163/3 pre k.ú. Igram. Vo svojej žiadosti ponúkol obci 20 EUR za m2. Vzhľadom na obsah listu
bol navrhovateľ M. Tekeľ informovaný starostom obce e-mailom, že jeho žiadosť bude
predložená na rokovanie OZ dňa 22. 04. 2021, až po zasadaní bude informovaný o rozhodnutí
poslancov. Prítomní poslanci návrh pána Tekeľa prerokovali a vyjadrili nesúhlas s odpredajom
pozemku.

7. Vysporiadanie pozemku – G. Toráčová
V roku 2018 podala pani Gabriela Toráčová žiadosť, ktorú OZ prijalo a schválilo predaj
pozemku s osobitým zreteľom. Navrhovateľka odmietla odkúpenie pozemku za podmienok
stanovených v roku 2018. Opätovne podala žiadosť pred zasadaní OZ dňa 22. 04. 2021, v ktorej
žiada o odpredaj pozemku pod rodinným domom, ktorý vlastní, spolu s priľahlou záhradou.
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Poslanci nový návrh prerokovali a súhlasili s predajom pozemku v sume 15 EUR/m2.
Navrhovateľka sa o pozemok dlhé roky stará a nemá dlhy voči obci. Podmienkou predaja je
zníženie výmery pozemku p.č. 164/3 o dva metre široký pás od hranice susedného pozemku
p.č. 166/1.

8. Odvolanie voči rozhodnutiu – M. Pavčo
V decembri 2020 OZ schválilo zmenu výšky poplatku za vývoz komunálneho odpadu v obci
pre 120 l, 240 l a 1100 l kontajnery. Zároveň bola znížená zľava pre samostatne žijúcich
seniorov, ktorý v minulom roku platili 25 EUR za smetnú nádobu a po znížení zľavy v roku
2021 je poplatok za smetnú nádobu 65 EUR. V obci sa platí poplatok za odpad podľa objemu
smetnej nádoby.
V deň konania OZ bolo na úrad doručené Odvolanie proti rozhodnutiu č. 2100059121, v ktorom
Ing. Milan Pavčo žiada o 50 % zníženie poplatku za vývoz odpadu. Svoje odvolanie
odôvodňuje neprimeraným zvýšením poplatku, ďalej tým, že jeho odpad tvorí max. 50%
objemu smetnej nádoby. Poslanci nesúhlasia s udelením výnimky na zmenu poplatku. Starosta
opäť predložil návrh na čipovanie smetných nádob, aby mala obec presnejšie informácie
o počte vyvezených smetných nádob v obci.
9. Rozpočtové opatrenie
OZ bolo predložené Rozpočtové opatrenie č. 1, ktorým sa upravia príjmy a výdavky o dotáciu
za testovanie v Mobilnom odbernom mieste, ktoré obec Igram zriadila. Dotáciou bude rozpočet
upravený o sumu 31 945 EUR. V rozpočtovom opatrení je navrhnutý presun financií z bežného
rozpočtu do kapitálového na riadenie kamerového systému v sume 4 000 EUR. Obecné
zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie, ktorým sa rozpočet obce zvýšil o sumu
31 945,00 EUR. Príjmová a výdavková časť rozpočtu je po schválení rozpočtového opatrenie
v sume 486 526,00 EUR.
10. Diskusia
Starosta informoval poslancov :
- podpísal zmluvu na plyn so spoločnosťou SSE, ktorej sme klientmi už 5 rokov a boli nám
znížené platby za plyn
- verejné osvetlenie je v dlhodobom prenájme spoločnosti Ecoled Solutions, s ktorou bola
uzavretá zmluva na 13 rokov t.j. je platná do roku 2026
- oslovil viacero firiem za účelom vybudovanie betónového plota, ktorý bude oddeľovať
hranicu cintorína so susednou nehnuteľnosťou s.č. 195, plot by sa postavil po celej dĺžke
od ulice po koniec pozemku za Domom smútku a pokračoval by po šírke smerom
k pozemku p.č. 7/1, cenové ponuky na vybudovanie oplotenia sú v sume 7 000 EUR
V diskusii otvoril poslanec Martin Augustín tému revitalizácie obecného pozemku „dvorky“,
kde sa čoraz viac rozrastá nelegálna skládka. Poslanci navrhujú vypratať predmetný pozemok,
odstrániť všetky nelegálne budovy aj nelegálnu skládku, ktorú tu vytvárajú. Až po vyprataní
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pozemku, by obec navrhla obyvateľom bytovky pozemok užívať ako záhradky, kde si budú
môcť postaviť iba malé drevené stavby, tzv. „mobilné stavby“, ktoré budú ľahko odstrániteľné.

Ad.10/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Helena Jarábková

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

Martin Augustín

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

Uznesenia č. 2/2021
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zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 22. 04. 2021

I.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2021 o verejnom poriadku a dodržiavaní
čistoty v obci Igram.

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

II.

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce o začatí právnych krokov na
vybudovanie zberného miesta na separovaný zber iného ako nebezpečného odpadu
pre občanov obce Igram.

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

III. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh Mikuláša Tekeľa o mimosúdne
vyrovnanie, v ktorom navrhol odkúpenie pozemku p.č. 163/3 o výmere 661 m2
v sume 20 EUR za m2.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

IV.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja pozemku p.č. 164/2 o výmere
90m2 a pozemku p.č. 164/3 o výmere 402m2 ponížený o dvojmetrový pás od
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pozemku p.č. 166/10 pani Gabriele Toráčovej v cene 15 EUR/m2 na základe
osobitného zreteľa.

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

V.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1, ktorým sa príjmová
a výdavková časť rozpočtu obce zvýši o sumu 31 945 EUR. Po zmene rozpočtu je
príjmová a výdavková časť rozpočtu v celkovej sume 486 526 EUR.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

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

Prezenčná listina
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zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 22. 04. 2021

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Michal Moravec

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

Dušan Bilčík

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

Ľudovít Dubovský

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

Martin Augustín

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

Helena Jarábková

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

Lenka Galovičová

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

Peter Fülöp

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