Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 10. 08. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Martin Augustín, Michal Moravec, Dušan Bilčík
Overovatelia: Helena Jarábková, Ľudovít Dubovský
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesenia č. 3/2021
3. Prijatie VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce
4. Príprava VZN o ochrannom pásme cintorína
5. Členstvo v Mikroregióne 11 plus
6. Správa audítora
7. Správa o kontrole za I. polrok 2021
8. Diskusia
9. 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. Do programu schôdze bol doplnený bod č. 7. Správa
o kontrole za I. polrok 2021. Prítomní poslanci schválili program zasadania.
2. Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 3/2021, ktoré bolo prijaté dňa
24. 06. 2021. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.
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3. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území
obce
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným dopadom na území obce Igram, v ktorom bola
doplnená časť o čipovaní smetných nádob v obci Igram, ktoré by malo byť realizované do
konca roka 2021. Upravené sú aj podmienky pri zmenách smetných nádob. Vo VZN je zmena
názvu firmy, ktorá zabezpečuje v obci vývoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
4. Príprava 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.
5. Členstvo v Mikroregióne 11 Plus
Starosta oboznámil poslancov o stretnutí s predsedom združenie Mikroregión 11 Plus pánom
Turanským. Na stretnutí prerokovali členstvo v združení, ktoré združuje menšie obce. Ak bude
obec členom združenie môže sa zapájať do rôznych projektov, ktoré združenie bude ponúkať,
napr. pripravujú publikáciu o propagovaní obcí, ktoré sú členmi. Združenie sa svojou
činnosťou zameriava na otázky týkajúce sa cestovného ruchu a odpadov.
Obec Igram má záujem sa zapojiť do projektu vybudovania Kompostárne Cífer, ktorej bude
naša obec akcionárom. Členstvo v združení Mikroregiónu 11 Plus zahŕňa ročný poplatok, ktorý
je stanovený podľa počtu obyvateľov t.j. 1 euro/obyvateľ. Členstvo v Kompostárni Cífer
predstavuje členský vklad 3 000,00 EUR. Nových členov bude valné zhromaždenie
Mikroregiónu 11 Plus schvaľovať v septembri. Prítomní poslanci súhlasili s členstvom
v Mikroregióne 11 Plus aj členskými poplatkami.

6. Správa audítora
V obci Igram bol vykonaný audit nezávislého audítora za rok 2020 s obsahom správy boli
prítomní poslanci oboznámení a audítor skonštatoval, že obec Igram konala v súlade
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Prítomní poslanci zobrali na vedomie
Správu nezávislého audítora za rok 2020.

7. Správa o kontrolnej činnosti I. polroka 2021
Hlavný kotnrolór predložil poslancom správu o vykonanej kontrolnej činnosti účtovných
dokladov za I. polrok 2021. Počas kotnroly neboli zistené nedostatky. Poslanci zobrali na
vedomie Správu o výsledku finančej kontroly zo dňa 09. 08. 2021.
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8. Diskusia
Starosta informoval poslancov v diskusii:
 o trafostanici, ktorá má byť umiestnená na dvorkoch
 v súvislosti so žalobou, ktorú na obec podal Mikuláš Tekeľ ohľadom vlastníckych práv
k pozemku p.č. 163/3 o výmere 661 m2 navrhol obci odpredaj pozemku v sume 25 EUR za
m2; prejavil záujem o odkúpenie časti pozemku t.j. tej, ktorú si prihradil, v prípade, že mu
obec predá celý pozemok žiada od obce aj odpredaj časti pozemku p.č. 166/1 t.j. časť, ktorá
sa nachádza medzi pozemkami p.č. 166/10 a 579; poslanci nesúhlasili s návrhom na
odkúpenie pozemku p.č. 163/3 na základe podmienok, ktoré stanovil vo svojej žiadosti pán
Tekeľ
 na ceste od kostola na ihrisko je na niekoľkých miestach poškodená cestná komunikácia,
starosta predložil poslancom ponuku spoločnosti, ktorá sa zaoberá opravou ciest v sume
1 500 eur
 obec bude mať na zbernom mieste pre haluzovinu aj kontajneri na zber tvrdeného plastu
a polystyrénu
Poslanci sa zaujímali aký je postoj obyvateľov bytovky k výzve na vypratanie záhradkárskej
oblasti „dvorky“.

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

Overovatelia:

Helena Jarábková

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

Ľudovít Dubovský

............................................
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Uznesenia č. 4/2021
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 10. 08. 2021

I.

Obecné zastupiteľtvo schvaľuje prijatie Všeobecne záväzného nariadenie o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Igram.

Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov

II. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o členstvo v Mikroregióne 11 PLUS
a zaväzuje sa riadiť stanovami ako riadny člen mikroregiónu s ročným členským
poplatkom 1eur/obyvateľ.

Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov

III. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účasť financovania projektu na vybudovanie a
prevádzku areálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (kompostáreň)
združenia obcí Mikroregión 11PLUS a schvaľuje členský vklad vo výške 3 000,00
EUR.
Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov

IV. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o finančnej
situácii obce Igram k 31. 12. 2020.
Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov
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V. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s návrhom Mikuláša Tekeľa na odkúpenie pozemku
p.č. 163/3 za cenu 25eur /m2 .

Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov

VI. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu kontrolóra obce za I. polrok 2021.

Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov

..…………………………..
Peter Holek
starosta obce
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Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 10. 08. 2021

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Jaroslav Šulák

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

Ľudovít Dubovský

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

Helena Jarábková

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

Lenka Galovičová

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

Peter Fülöp

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