Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 27. 06. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Martin Augustín, Michal Moravec
Overovatelia: Dušan Bilčík, Ľudovít Dubovský
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesenia
3. Záverečný účet obce za r. 2018
4. Výročná správa za r. 2018
5. Otváranie obálok – Voľba hlavného kontrolóra
6. Príprava VZN o určení školských poplatkov na vzdelanie a stravovanie
7. Plat starostu obce
8. Diskusia
9. Návrh uznesení
10. 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. Predniesol návrh programu, ktorí prítomní poslanci
doplnili o bod č. 7 Plat starostu obce. Upravený program zasadania OZ poslanci schválili.

Ad. 2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 3/2019, ktoré bolo prijaté dňa
06. 06. 2019. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.

Ad.3/ Záverečný účet obce za r. 2018
Poslanci mali k dispozícii na preštudovanie Záverečný účet obce Igram za rok 2018. Starosta
vyzval, aby Lenka Galovičová oboznámila prítomných poslancov s jednotlivými časťami
predloženého dokumentu, ktorý predstavuje hospodárenie obce v roku 2018. Poslanci nemali

k minuloročnému hospodáreniu obce pripomienky. Prebytok rozpočtového hospodárenia
v sume 39 720,95 EUR schválili na tvorbu rezervného fondu. Na schôdzi OZ bolo prerokované
aj použitie prostriedkov rezervného fondu na rekonštrukciu kultúrneho domu v sume 12 135,00
EUR. Obecné zastupiteľstvo vyslovilo súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad
a schválilo použitie časti prostriedkov rezervného fondu v sume 12 135,00 EUR.
Ad.4/ Výročná správa obce za r. 2018
Poslanci mali k dispozícii na preštudovanie Výročnú správu obce Igram za rok 2018. Starosta
vyzval, aby Lenka Galovičová oboznámila prítomných poslancov s jednotlivými časťami
predloženého dokumentu, ktorý predstavuje hospodárenie obce v roku 2018. Poslanci nemali
k minuloročnému hospodáreniu obce pripomienky. Obecné zastupiteľstvo schválilo Výročnú
správu za r. 2018 bez výhrad.
Ad.5/ Voľba hlavného kontrolóra – otváranie obálok
Na Obecný úrad v Igrame bola doručená obálka uchádzača o pozíciu hlavného kontrolóra obce.
Starosta odovzdal obálku prítomným poslancom, aby ju otvorili a prezreli si materiály, ktoré
uchádzač doručil. Na základe podkladov poslanci súhlasili s prijatím uchádzača na pozíciu
hlavného kontrolóra, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť a je členom štatutárneho orgánu
inej obce.

Ad.6/ Príprava VZN o určení školských poplatkov na vzdelanie a stravovanie
Poslancom mali na preštudovanie návrh VZN o určení výšky finančných príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie, nákladov spojených so stravovaním
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec. VZN určuje školské
poplatky, ktoré sa týkajú Materskej školy a Školského klubu pri ZŠ, poplatky za stravovanie
v Školskej jedálni. Upravuje podmienky napr. pri diétnom stravovaní dieťaťa, ale aj pre
odhlásenie dieťaťa zo stravy z dôvodu neprítomnosti v MŠ.

Ad.7/ Plat starostu obce
Poslanci sa rozhodli prerokovať úpravu platu starostu obce z dôvodu zvýšenej agendy
v súvislosti s projektami PPA, BSK a Environmentálneho fondu. Plat starostu obce určuje § 3
zákona č. 253/1994 v znení neskorších zmien podľa priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve
SR v roku 2018, ktorá sa násobí koeficientom určeným podľa počtu obyvateľov v obci.
Poslanci sa vzhľadom na zvýšenú náročnosť výkonu funkcie starostu obce rozhodli zvýšiť plat
starostu o 25% od 1. júla 2019.

Ad.8/ Diskusia
Starosta oboznámil poslancov ako pokračujú práce na budove kultúrneho domu, že je
spracovaný geometrický plán IBV Nová ulica.

Dušan Bičlík oboznámil prítomných, že hlavný dopravný inžinier rozhodol osadiť značku
v Kaplnej, ktorá bude zakazovať nákladnej doprave prejazd po cestách III. triedy. Navrhol, aby
sa pozemky, na ktorých sa plánuje IBV Nová ulica, zatiaľ použil ako zberné miesto na
haluzovinu. Pozemok by sa postupne čistil od náletových drevín a občania by mali priestor, kde
môžu vyvážať haluzovinu. Starosta s návrhom Dušana Bilčíka súhlasil, pozemok by sa ohradil,
aby sa zamedzilo rozrastaniu nelegálnej skládky, ktorá tam vznikla.

Ad.9/ Návrh uznesení
Prítomní poslanci schválili prijaté uznesenia.

Ad.10/ Záver
Po prijatom uznesení sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Dušan Bilčík

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

Ľudovít Dubovský

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

Uznesenia č. 4/2019
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame

dňa 27. 06. 2019
I.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018 a zároveň
schvaľuje hospodárenie obce v roku 2018 bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

II.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce za rok 2018 a
hospodárenie obce v roku 2018 bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

III.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 39 720,95 EUR.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

IV.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu na
rekonštrukciu Kultúrneho domu a úpravu priestranstva v sume 12 135,00
EUR (2 000 EUR + 10 135,00 EUR)
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

V.

Obecné zastupiteľstvo prijma na pozíciu hlavného kontrolóra Ing. Petra
Fülöpa, PhD., ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť a je členom štatuárneho
orgánu inej obce.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

VI.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o určení výšky finančných príspevokov
na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so
stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
obec Igram.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

VII.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa zákona č. 253/1994 zvýšenie platu
starostu o 25% od 1. Júla 2019.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

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

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 27. 06. 2019

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Ľudovít Dubovský

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

Helena Jarábková

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

Dušan Bilčík

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

Jaroslav Šulák

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

Lenka Galovičová

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

