Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 21. 11. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Overovatelia: Dušan Bilčík, Ľudovít Dubovský
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
Kontrola uznesenia
KD – kolaudácia, otvorenie 14. 12. 2019, určenie poplatkov
Financovanie stavebného úradu
Žiadosť DS Igramčan
Prerokovanie VZN o odpadoch
Diskusia
Návrh uznesení
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. Program zasadania OZ poslanci schválili.

Ad. 2/ Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo na schôdzi dňa 24. 10. 2019 neprijalo uznesenie.

Ad.3/ KD – kolaudácia, otvorenie 14. 12. 2019, určenie poplatkov
Starosta oboznámil poslancov s termínom a priebehom otvorenia zrekonštruovaného
kultúrneho domu. Požiadal poslancov o aktívnu účasť najmä počas otvorenia. V programe
vystúpi dievčenská tanečná skupina, Trubadúri s vianočným vystúpením a na záver bude hrať
DS Igramčan. Ako občerstvenie sa bude podávať kapustnica, ktorú pripravia členky SJD v
Igrame.

Prednesený bol návrh na úpravu VZN o poplatkoch, v ktorom sa doplní poplatok za prenájom
lešenia a stavebnej miešačky. Zruší sa prenájom zasadačky obecného úradu. Po zmenách si
bude možné prenajať KD aj na cvičenie. Pri prenájme KD na svadbu, oslavu, či inú
spoločenskú akciu s použitím kuchyne pre občanov s TP 100 eur, bez TP 150 eur k tomu sa
bude platiť poplatok 20 eur za odpad a podľa spotreby energie. Organizácie obce Igram majú
schôdze v KD bez poplatku, ostatné organizácie budú mať schôdze, prezentácie za poplatok
50 eur za prvú hodinu a za každú ďalšiu začatú hodinu 30 eur. Na kary sa KD bude
prenajímať za sumu 50 eur + 20 eur za odpad + spotreba energií. Obrusy budé možné si
požičať za sumu 2 eura/ks. Predložený bol aj návrh na zavedenie poplatku za rozvoj.

Ad.4/ Financovanie stavebného úradu
Spoločný stavebný úrad je presťahovaný za “železnicou” pri Zelenom dvore. Presťahovaním
sa zvýšia náklady na prevádzku stavebné úradu najmä nákup zariadenia, prenájom priestorov.
Obec mesačne platí príspevok 72,93 eur. Starosta oboznámil poslancov s podmienkami
zmluvy o stavebnom úrade, v ktorej je určená výška jednorázového príspevku na vybavenie
nových priestorov a zriadenia. Ročný poplatok sa z terajších 901 eur zvýši na 2 184 eur ročne.
Poslanci s predloženou zmluvou súhlasili.

Ad.5/ Žiadosť DS Igram
Na úrad bola doručená žiadosť od DS Igramčan, ktorý požiadal o príspevok na činnosť súboru
v sume 2 400 eur.

Ad.6/ Prerokovanie VZN o odpadoch
Poslanci prerokovávali návrh nového VZN o odpadoch. Predložený návrh mení spôsob
vyberania poplatku za odpad. Doteraz výšku poplatku určoval počet osôb v domácnosti. Po
zmenách by sa výška poplatku určovala podľa objemu smetnej nádoby, ktorú domácnosť
používa. Na rok 2020 je vo VZN o odpadoch navrhnutá sadzba pri 120l smetnej nádobe 65
EUR za jednu smetnú nádobu, pri 240 l smetnej nádobe bud poplatok 130 EUR za jednu
smetnú nádobu. Navrhnutá je zľava pre samostantne žijúcich občanov vo veku nad 62 rokov .
V roku 2017 sme v obci vyseparovali 19% z odpadu. V prípade, že obec nezlepší percento
separácie v roku 2018, ale i v ďalších rokoch, bude sa zvyšovať suma za skládkovanie. Z
poplatku za komunálny odpad obec môže hradiť iba náklady spojené s vývozom odpadu.

Ad.7/ Diskusia
Starosta informoval poslancov o žiadosti rodičov detí z MŠ Igram. Žiadajú stretnutie starostu,
vedenia MŠ a ŠJ, aby mohli prediskutovať navrhnuté zmeny v MŠ či ŠJ.
Obec poskytla ZSE pozemok, na ktorom môže byť vybudovaná trafostanica, aby sa posilnila
elektrická sieť v našej obci. Obec zamietla projektovú dokumentáciu, ktorú predložila ZSE.

Prítomní boli oboznámení s nákladmi, ktoré mala obec s prácami, ktoré neboli zahrnuté v
projekte a nevzťahovali sa na ne dotácie. Do KD boli zakúpené nové stoly. V budúcom roku
ak bude mať obec dostatok financií by sa mohli kúpiť nové stoličky do KD, upraviť
priestranvo pri vstupe a vybudvať parkovisko pri KD.
Starosta by chcel nahradiť existujúci plot, ktorý oddeľuje cintorín a pozemok rodiny
Stankových. Upravilo by sa aj priestranstvo za Domom smútku.
Ad.8/ Návrh uznesení
Prítomní poslanci schválili prijaté uznesenia.

Ad.9/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Dušan Bilčík

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

Ľudovít Dubovský

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

Uznesenia č. 8/2019
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame

dňa 21. 11. 2019
I.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podmienky zmluvy o Spoločnom stavebnom
úrade so sídlom v Senci

Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov

II. OZ schvaľuje podpísanie zmluvy so Spoločným stavebným úradom so sídlom v
Senci

Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov

III. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh rozpočtu na rok 2020-2022.
Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov
IV.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN o odpadoch a prípravu
návrhu VZN o poplatku za rozvoj.
Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 0 poslancov

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

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 21. 11. 2019

Peter Holek

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

Dušan Bilčík

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

Pavel Ščasný

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

Ľudovít Dubovský

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

Helena Jarábková

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

Lenka Galovičová

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

Peter Fülöp

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

