Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 13. 03. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Andrej Šarmír, Ing. Vít Hinca
Overovatelia: Martina Jarábková, Jaroslav Šulák
Zapisovateľka: Mgr. Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Kontrola uznesenia
3. VZN o prevádzkovaní cintorína
4. Žiadosť p. Lépešovej a p. Finney
5. Reštaurovanie sôch a portálu ZŠ
6. Návrh VZN o podmienkach držania psov a návrh VZN o pyrotechnike
7. Priestranstvo pri bytovke (pažiť) a dvorky
8. Územný plán obce Igram
9. Plán schôdzí na rok 2018
10. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra a vyhlásenie výberového konania na pozíciu
hlavného kontrolóra obce Igram
11. Schválenie platu starostu
12. Diskusia
13. 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 zapisovateľku. Predniesol návrh programu, ktorý bol jednohlasne
schválený.
Ad. 2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 8, ktoré bolo prijaté dňa 14.
12. 2017. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.
Ad.3/ VZN o prevádzkovaní cintorína
Poslanci mali pred schôdzou OZ k dispozícii návrh VZN o prevádzke cintorína na
pripomienkovanie, ktoré bolo zverejnené 26. 02. 2018 v informačnej tabuli pre verejnosť pri

ZŠ. Na schôdzi OZ mali poslanci viacero pripomienok k zneniu VZN. Požadovali upresnenie
a zmenu vo viacerých bodoch. Do VZN boli zapracované zmeny o úpravách hrobových miest
tzn. výšky náhrobkov, betónových plôch okolo hrobového miesta. Prijatie VZN určuje
povinnosti aj pre kamenárske firmy, ktoré bez súhlasu starostu obce nemôžu realizovať
úpravy hrobového miesta na cintoríne obce Igram. Taktiež nemôžu zem z hrobového miesta,
či staré náhrobky ponechávať v priestoroch cintorína. Nájomca hrobového miesta je povinný
informovať a získať súhlas starostu obce pred úpravami t.j. zmenou náhrobného kameňa,
budovania betónových plôch pri hrobovom mieste.
Ad.4/ Žiadosť p. Lépešovej a p. Finney
Prítomným bola predložená žiadosť p. Lépešovej a p. Finney, ktorý prejavili záujem
o odkúpenie rodinného domu na parc. č. 260, 261/5, ktorý vlastní obec Igram. Poslanci
nesúhlasia z odpredajom pozemku z dôvodu využitia daného pozemku pre potreby obce.

Ad.5/ Reštaurovanie sôch a portálu ZŠ
Portál na Základnej škole a sochy, ktoré sú na ňom osadené sú v havarijnom stave. Sochy
z priečelia boli odstránené, aby neohrozovali ľudí pri vstupe do ZŠ. Starosta informoval
poslancov o viacerých cenových ponukách na opravu portálu a reštaurovanie sôch. Poslanci
poverili starostu, aby oslovil ďalších sochárov, ktorí by opravili portál a sochy z priečelia ZŠ.
Ad.6/ Návrh VZN o podmienkach držania psov a VZN o pyrotechnike
Starosta predložil poslancom návrhy VZN o podmienkach držania
o pyrotechnike na preštudovanie a pripomienkovanie k ďalšej schôdzi OZ.

psov

a VZN

Ad.7/ Priestranstvo pri bytovke (pažiť) a dvorky
V okolí bytovky sa nachádzajú obecné pozemky parc. č. 166/1, z ktorých časť pozemkov je v
užívaní obyvateľov bytovky tzv. dvorky. Nachádzajú sa tu menšie hospodárske budovy
a záhradky. Ostatné pozemky sú nevyužité a neprístupné. Starosta navrhol vytvoriť
geometrický plán dotknutých obecných parciel, ktoré by sa sprístupnili a evidovali v registri
C parciel. Poslanci súhlasili s vytvorením geometrického plánu na dotknuté pozemky pri
bytovke a dvorkoch, a aj s vypracovaním znaleckého posudku na cenu predmetných parciel.
Ad.8/ Územný plán obce Igram
Starosta oboznámil poslancov, že nadviazal na spoluprácu s p. Dudášovou, ktorá pre obec
Igram pripravovala štúdiu Územný plán obce Igram. Štúdia zostala rozpracovaná. Starosta sa
rozhodol pokračovať v rozpracovanej štúdii a dokončiť ju. Poslanci súhlasili s dokončením
rozpracovanej štúdie.
Ad.9/ Plán schôdzí na rok 2018
Poslancom bol predložený plán schôdzi na rok 2018 v termínoch: 13.03., 10. 04., 03. 05., 12.
06., 04. 09., 09.10., 20. 11., 04. 12., ktoré sa však v priebehu roka môžu meniť. Poslanci
súhlasili s navrhovaným termínmi schôdzí OZ.

Ad.10/Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra a vyhlásenie výberového konania na
pozíciu hlavného kontrolóra obce Igram
Hlavný kontrolór Mgr. Tomáš Maršalek oznámil prítomným poslancom na schôdzi, že sa
vzdáva funkcie hlavného kontrolóra z osobných dôvodov. Poslanci spolu so starostom prijali
jeho rozhodnutie a vyhlásili výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Igram,
ktoré sa bude konať 3. mája 2018 a určili pracovný čas na 2 hod./týždenne.
Ad.11/ Schválenie platu starostu
Podľa § 3 zákona č. 253/1994 v znení neskorších zmien a doplnkov plat starostu obce sa
určuje podľa priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, ktorá bola v roku 2017 zvýšená
na 954,00 € x 1,65 (koeficient určený podľa počtu obyvateľov) = 1 574,10 € po zaokrúhlení
1 575,00 €. Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Prítomní poslanci
sa rozhodli zvýšiť plat starostu o 1,58 % t.j. 24,885 € po zaokrúhlení 25 €.
Ad.12/ Diskusia
Starosta oboznámil poslancov:


o zmenách týkajúcich sa webovej stránky obce, ktorej prevádzkovateľom bude spoločnosť
Galileo Corporation s.r.o. z dôvodu zmien v zákone o osobných údajov, ktorý sa vzťahuje
aj na webové sídla obcí



nutnosti orezu drevín pri potoku, ktoré sú značne poškodené a v mnohých prípadoch
suché



o zámere vybudovať prechod pre chodcov pri rodinnom dome č. 77

Ad.13/ Záver
Po prijatom uznesení sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Martina Jarábková

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

Jaroslav Šulák

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

Uznesenia č. 1/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 13. 03. 2018
I.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovaní cintorína
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

2. Vytvorenie geometrického plánu na pozemky par. č. 166/1
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
3. Úpravu platu starostu na 1600 €
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 3 zákona č. 253/1994 v znení neskorších
zmien a doplnkov plat starostu obce, ktorý sa určuje podľa priemernej mesačnej
mzdy v hospodárstve SR, ktorá bola v roku 2017 zvýšená, na 954,00 € x 1,65
(koeficient určený podľa počtu obyvateľov) = 1 574,10 € po zaokrúhlení 1 575,00 €.
Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Prítomní poslanci sa
rozhodli zvýšiť plat starostu o 1,58 % t.j. 24,885 € po zaokrúhlení 25 €.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

II. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj nehnuteľnosti na parc. č. 260 a 261/5, o
ktorú prejavila záujem p. Katarína Lépešová s p. Ian P. Finney.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

III. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje výberové konanie na miesto hlavného kontrolóra
obce Igram, ktoré sa bude konať 3. mája 2018 a určuje pracovný čas 2 hod./
týždenne.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

IV. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Petra Holeka osloviť ďalších
sochárov, reštaurátorov na opravu sôch a priečelia Základnej školy v Igrame.

Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

Peter Holek
starosta obce

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 13. 03. 2018

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Jaroslav Šulák

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

Mgr. Daniela Borovská

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

Helena Jarábková

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

Ing. Vít Hinca

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

Martina Jarábková

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

Andrej Šarmír

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

Lenka Galovičová

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

Tomáš Maršálek

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

