Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 24. 06. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Martin Augustín
Overovatelia: Jaroslav Šulák, Pavel Ščasný
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesenia č. 2/2021
3. Príprava VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce
4. Čipovanie zberných nádob na KO
5. Kompostáreň Cífer
6. Odpredaj pozemku p. Toráčová
7. Kontokorentný úver - predĺženie
8. Záverečný účet, Výročná správa za r. 2020, rozdelenie výsledku hospodárenia
9. Rozpočtové opatrenie
10. Plán kontrolnej činnosti
11. Spoločný stavebný úrad
12. Diskusia
13. 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. 2/2021, ktoré bolo prijaté dňa
22. 04. 2021. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.
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3. Príprava 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
starosta navrhol doplniť článok o čipovaní smetných nádob v obci Igram, ktoré by malo byť
realizované do konca roka 2021. Čipovanie sprehľadní vyváženie smetných nádob a obec bude
mať prehľad o tom, kto ako často vyváža smetnú nádobu prípadne, či sú vyvážané iba nádoby,
za ktoré si občania na daný rok poplatok za vývoz odpadu zaplatili. Vo VZN o komunálnom
odpade a drobnom stavebnom odpade bude zmena názvu firma, ktorá zabezpečuje v obci vývoz
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
4. Čipovanie zberných nádob na KO
Starosta oboznámil prítomných poslancov s cenovou ponukou firmy MIM, s.r.o., ktorá
predložila cenovú ponuku na poskytovanie služieb a dodávku systému ESONA. Ide o program,
ktorý umožní obci získavať informácie o vývoze smetných nádob. Cena za obstaranie systému
ESONA je v celkovej výške 2 194,43 EUR.
5. Kompostáreň Cífer
Starosta oboznámil poslancov s návrhom starostu obce Cífer, ktorý chce vybudovať v obci
kompostáreň a oslovil okolité obce, či by mali záujem zapojiť sa do spoločnosti Kompostáreň
Cífer ako akcionári. Ako člen spoločnosti by naša obec mala výhodnejšie podmienky
a zabezpečené zhodnotenie bioodpadu z obce, čím by sa zvýšila aj miera separácie v obci.
Poslanci súhlasili s návrhom, aby sa obec Igram stala akcionárom spoločnosti Kompostáreň
Cífer a schválili členský vklad do spoločnosti vo výške 3 000,00 EUR.

6. Odpredaj pozemku pani Toráčová
Dňa 08. 06. 2021 bolo vo verejnej tabuli pri Obecnom úrade zverejnené Oznámenie zámeru
predaja pozemku – osobitý zreteľ (Gabriela Toráčová). Predmetné pozemky boli vyznačené
geometrickým plánom zo dňa 07. 06. 2021 č. 27/2021, úradne overenom 24. 06. 2021 č.
1092/2021 ako parcely č. 164/3 o výmere 353 m2, č. 164/2 o výmere 90 m2.
Poslanci schváli predaj pozemkov par.č. 164/3 o výmere 353 m2 a p.č. 164/2 o výmere 90 m2 v
sume 15 EUR/ m2 v prospech Gabriely Toráčovej. Celková suma za predané obecné pozemky
podľa osobitého zreteľa je 6 030,00 EUR. Navrhovateľka sa o pozemok dlhé roky stará a nemá
dlhy voči obci.
Geometrickým plánom zo dňa 07. 06. 2021 č. 27/2021, úradne overenom 24. 06. 2021 č.
1092/2021 boli vyznačené parcely číslo 164/4 a 164/5 o celkovej výmere 108 m2 , ktoré
zostávajú vo vlastníctve obce Igram.
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7. Kontokorentný úver - predĺženie
V roku 2020 z dôvodu rekonštrukčných prác na budove Materskej školy a obmedzených
príjmov obce na podielových daniach obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie kontokorentného
úveru od VÚB a.s. v sume 20 000 EUR. Situácia sa v roku 2021 nezmenila a starosta navrhol
na schôdzi OZ predĺžiť kontokorentný úver vo VÚB a.s., aby obec mala dostatok finančných
prostriedkov na bežné výdavky. Poplatok za predĺženie úveru je vo výške 100 EUR. Poslanci
schválili predĺženie čerpania kontokorentného úveru do roku 2022 v sume 20 000,00 EUR.

8. Záverečný účet r. 2020, Výročná správa za r. 2020, rozdelenie výsledku hospodárenia
Poslanci mali k dispozícii na preštudovanie Záverečný účet obce Igram za rok 2020 a Výročnú
správu za rok 2020. Starosta vyzval Lenku Galovičovú, aby oboznámila prítomných poslancov
s jednotlivými časťami predložených správ o hospodárení obce Igram v minulom roku.
Poslanci nemali k minuloročnému hospodáreniu obce pripomienky. Prebytok rozpočtového
hospodárenia v sume 32 659,62 EUR schválili na tvorbu rezervného fondu.
Na schôdzi OZ bolo prerokované aj použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na
úhradu nákladov spojených s vybudovaním oplotenia cintorína a vypracovanie projektovej
dokumentácie k rozvoju obce. Obecné zastupiteľstvo vyslovilo súhlas s celoročným
hospodárením obce bez výhrad a schválilo použitie časti finančných prostriedkov rezervného
fondu v sume 15 000,00 EUR.
Hlavný kotrolór obce Igram Peter Fülöp predložil OZ stanovisko k návrhu Záverečného účtu
obce Igram za rok 2020. V stanovisku zhodnotil, že návrh záverečného účtu bol spracovaný v
súlade s prílušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách a obsahuje všetky
predpísané náležitosti. Poslanci zobrali navedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k
záverečnému účtu.
9. Rozpočtové opatrenie
Rozpočtové opatrenie č. 2 predstavuje úpravu výdavkov rozpočtu obce o výšku vkladu do
akciovej spoločnosti Kompostáreň Cífer v sume 3 000 EUR. Po schválení uvoľnenia
finančných prostriedkov z rezervného fondu bude príjmová a výdavková časť rozpočtu zvýšená
o 15 000 EUR. Celkový rozpočet – príjmová aj výdavková časť bude po schválení
rozpočtového opatrenia vo výške 489 581,00 EUR.
10. Plán kontrolnej činnosti
Hlavný kotnrolór predložil plán kontrol na II. polrok 2021 a objasnil poslancom plán prác, ktoré
bude vykonávať v II. polroku. Poslanci schválili predložený plán kontrol.

11. Spoločný stavebný úrad
Členovia Spoločného stavebného úradu v Senci na stretnutí prerokovali zmeny výšky ročných
príspevkov na chod úradovne. Poplatok je stanovený podľa počtu obyvateľov prihlásených na
trvalý pobyt v obci Igram a násobený sadzbou 0,315 EUR, ktorá je stanovená pre rok 2020. Za
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rok 2020 obec uhradila poplatok vo výške 2 184,84 EUR. V roku 2021 sa zvýšia poplatky na
chod Spoločného stavebného úradu, čo bolo na stretnutí členov Spoločného stavebného úradu
odôvodnené tým, že je potrebné prijať dvoch nových zamestnancov, a s tým sú spojené aj
výdavky na rozšírenie kancelárie a jej vybavenie a zaškolenie nových pracovníkov. Obci by sa
ročný poplatok zvýšil o 610,37 EUR, tzn. že ročný poplatok v roku 2021 bude 2 795,21 EUR.
V roku 2022 by sa ročný poplatok zvýšil na sumu 3 259,92 EUR. Pre obec je výhodnejšia účasť
v spoločnej úradovni vzhľadom na mzdové náklady na zamestnanca, ktorého by si obec musela
platiť sama. Poslanci súhlasili s prijatím dodatku
12. Diskusia
Starosta informoval poslancov v diskusii:
 na Okresnom úrade v Bratislave, Odbor výstavby a bytovej politiky podal urgenciu
ohľadom Územnom plánu obce Igram, ku ktorému daný odbore nevydal stanovisko od
novembra 2020
 v súvislosti s poplatkom za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol podaný podnet
na prokuratúru, ktorá si vyžiadala od obce aktuálne znenie VZN o nakladaní s KO a DSO
na území obce Igram, zápisnicu, kedy bola schválená posledná zmena poplatkov za vývoz
odpadu, obec v stanovenej lehote predložila všetky požadované dokumenty
 o nelegálnej skládke v katastri obce Igram – išlo o odpad z automobilu, ktorý bol vyhodený
na území našej obce, páchateľ nebol stotožnený napriek údajom nachádzajúcim sa na
čelnom skle z vozidla, ktoré bolo v katastri obce vyhodené, išlo o auto, ktoré bolo vymazané
z evidencie motorových vozidiel v roku 2018 a zlikvidované
Poslanec Ľudovít Dubovský oboznámil prítomných s pripravovanými pozemkovými úpravami,
ktoré možno prebehnú v obci Igram v roku 2022 a v obci Čataj v roku 2021, a navrhol, aby
obec konzultovala tieto úpravy s obcami, s ktorými kataster našej obce hraničí. Pozemky, ktoré
sa nachádzajú napr. pri diaľnici, kde je pozemok patriaci do katastra obce Čataj, obklopený
pozemkami obce Igram. Navrhol rokovať s obcou Čataj, aby sa pri takýchto malých pozemkoch
upravili hranice katastrov obcí.
Členovia komisie na ochranu verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve v Igram, predložili
na zasadaní OZ zápisnicu zo zasadania, ktoré sa konalo 24. júna 2021. Na zasadaní sa komisia
zamerala na kontrolu doručeného Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov za kalendárny rok 2020 starostu obce Igram. Komisia v uznesení č. 2/2021
skonštatovala, že starosta obce si svoju povinnosť splnil a v stanovenom čase oznámenie podal
a komisia nemá námietky voči doručenému „Oznámeniu funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov za rok 2020“.
Poslanec Michal Moravec upozornil na stále sa rozrastajúcu nelegálnu skládku na dvorkoch.
Ide o obecný pozemok, ktorého časť užívajú obyvatelia bytovky ako záhradkárky. Zaujímal sa
o list, ktorý mal byť doručený obyvateľom bytovky.
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13. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Jaroslav Šulák

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

Pavel Ščasný

............................................
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Uznesenia č. 3/2021
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 24. 06. 2021

I.

Obecné zastupiteľtvo schvaľuje účasť na projekte Kompostáreň Cífer a schvaľuje
členský vklad vo výšek 3 000,00 EUR.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

II. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov s osobitným zreteľom parcelné
čísla 164/3 o výmere 353 m2, č. 164/2 o výmere 90 m2 v sume 15 EUR/ m2 v prospech
Gabriely Toráčovej. Predmetné pozemky boli vyznačené geometrickým plánom zo
dňa 07. 06. 2021 č. 27/2021, úradne overenom 24. 06. 2021 č. 1092/2021.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

III. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie čerpania kontokorentného úveru vo
VÚB a.s. vo výške 20 000,00 EUR na bežné výdavky obce.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

IV. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020 a schvaľuje
hospodárenie obce v roku 2020 bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

V. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce za rok 2020 a hospodárenie
obce v roku 2020 bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
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VI. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 32 659,62 EUR.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

VII.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu na kapitálové výdavky obce v sume 15 000,00 EUR na oplotenie cintorína a
projektovú dokumentáciu k rozvoju obce.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

VIII. Obecné zastupiteľstvo rozpočtovým opatrením č. 2/2021 schvaľuje úpravu
rozpočtu obce o sumu 15 000,00 EUR, príjmová časť rozpočtu v sume 489 581,00 EUR
a výdavková časť v sume 489 581,00 EUR.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

IX. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kotnrolóra obce Igram
Ing. Petra Fülöpa k Záverečnému účtu obce za r. 2020.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

X. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrol na II. polrok r. 2021 hlavného
kotnrolóra obce Igram Ing. Petra Fülöpa.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
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XI. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o Spoločnom stavebnom
úrade a žiada Spoločný stavebný úrad o promtnejšie vybavovanie dokumentácie a
dodržiavanie zákonných lehôt.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

..…………………………..
Peter Holek
starosta obce
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Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 24. 06. 2021

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Jaroslav Šulák

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

Michal Moravec

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

Dušan Bilčík

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

Ľudovít Dubovský

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

Helena Jarábková

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

Lenka Galovičová

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

Peter Fülöp

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