Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 28. 04. 2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Pavol Ščasný
Overovatelia: Michal Moravec, Dušan Bilčík
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesenia č. 1/2022, č. 2/2022
3. Žiadosť Tekeľ, Šupol
4. Žiadosť o dotáciu ŠK Igram
5. Protest Prokurátora
6. Žiadosť Marián Baránek
7. Žiadosť Augustín
8. Odkúpenie pozemku MŠ
9. Diskusia
10. Záver

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. Do programu schôdze bola doplnená žiadosť pána
Baránka o odkúpenie časti obecného pozemku. Poslanci schválili zmenu programu schôdze.

2. Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 1/2022 a č. 2/2022, ktoré bolo
prijaté dňa 24. 02. 2022. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.
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3. Žiadosť Tekeľ, Šupol
Mikuláš Tekeľ predložil poslancom geometrický plán, v ktorom bol vyznačený obecný
pozemok rozdelený plotom, ktorí tu majitelia postavili. Na základe predložených podkladov
ozrejmil danú situáciu prítomným poslancom. Zo strany pána Šupola je stále záujem
o odkúpenie časti pozemku podľa toho, ako hranicu určuje postavený plot. Svoje žiadosti
o odkúpenie pozemku p.č. C 163/3 odôvodnili aj tým, že sa o pozemky starajú a sú súčasťou
ich záhrad. Poslanec Ľudovít Dubovský pri predloženom geometrickom pláne od pána Tekeľa
otvoril otázku odvodnenia cesty, k čomu slúžilo vecné bremeno na časť pozemkov p.č. C 166/1,
C 163/3, C 163/12, C 163/2 a C 163/1. Vytýkal prítomnému pánovi Tekeľovi, že pozemok,
ktorý nebol predmetom kúpi od pôvodných vlastníkov naďalej užíval, a neplatí zaň daň z
pozemkov. Pri otázke odvodnenia prítomní vlastníci pozemkov prejavili záujem o spoluprácu.
Poslanci Martin Augustín a Dušan Bilčík vyjadrili nesúhlas s predajom pozemku obom
záujemcom, keďže pán Tekeľ podal na obec Igram žalobu o určenie vlastníckych práv
k pozemku C 163/3. Pán Tekeľ vo svojej žiadosti prejavil záujem aj o odkúpenie pozemku,
ktorý má prihradený pred rodinným domom t.j. p.č. C 166/1. Obec plánuje na pozemku p.č. C
1661/1 v budúcnosti vybudovať cestu. Keďže pri budovaní komunikácie musia byť splnené
všetky zákonom stanovené normy, obec momentálne neuvažuje o odpredaji časti pozemku.

Uznesenie č. 3-A/2022 zo dňa 28. 04. 2022
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Petra Holeka, aby preskúmal vecné bremeno k
pozemkom p.č. 166/1, C 163/3, C 163/12, C 163/2 a C 163/1, a možnosti odvodnenie cesty do
potoka.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 3-B/2022 zo dňa 28. 04. 2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosti o odkúpenie pozemku p.č. C 163/3 od Lukáša
Šupola a od Mikuláša Tekeľa.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa: 0 poslanec

4. Žiadosť o dotáciu ŠK Igram
Na schôdzi Obecného zastupiteľstva sa zúčastnili za ŠK Igram - predseda Marek
Valášek, pokladník Marek Nemeček a pán Peter Nemeček. Pán Valášek zhodnotil dianie
v klube od poslednej schôdze OZ. Klub zorganizoval „Igramské prasátko“ – akciu zhodnotil
ako úspešnú, aj napriek menšiemu záujmu občanov. Zhodnotil aj prácu s detskými mužstvami
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a aké majú plány v budúcej sezóne s detskými mužstvami. Pán Peter Nemeček prítomným
poslancom vysvetlil, že pred začiatkom sezóny bývajú v klube tzv. pasportizácie klubu t.j. ako
daný športový klub spĺňa podmienky pre organizovanie futbalových zápasov na miestnom
ihrisku. Prítomní členovia klubu navrhli obci plány na úpravy budovy do budúcnosti, ako by sa
mohol klub meniť, či už nadstavbou, alebo iným stavebnými úpravami. Prítomný Marek
Nemeček otvoril otázku úprav spŕch v kabínach. Problém je aj kanalizácia v kabínach, ktorá
v súčasnosti nepostačuje. Poslanec Michal Moravec otvoril aj otázku závlahy ihriska. Pri
aktuálnom vyťažení ihriska je problém so zavlažovaním plochy. Na ihrisku tiež vzniká problém
s topoľmi, ktoré sú staré a preschnuté, ohrozujú hráčov na ploche. Obec nemá finančné
prostriedky na rozsiahle zmeny a úpravy kabín, preto je potrebné získavať finančné prostriedky
aj z iných zdrojov, rôznych projektov, grantov, príspevkov.

5. Protest Prokurátora
Obec Igram prijala protest prokurátora k VZN č. 1/2020 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné dopady, ku ktorému Obecné zastupiteľstvo nemôže vyhovieť z dôvodu, že
VZN č. 1/2020 bolo zrušené nadobudnutím účinnosti VZN č. 3/2021 o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Obecné zastupiteľstvo si chybu uvedomuje a nezákonné
ustanovenie § 4 ods. 6 VZN č. 3/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
dopady zo dňa 09. 12. 2022 schválilo zrušiť.

Uznesenie č. 4-A/2022 zo dňa 28. 04. 2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie protest okresnej prokuratúry, Pd 252/21/1103- 2, vo
veci Všeobecne záväzného nariadenia obce Igram zo dňa 10.12.2020 č. 1/2020 o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 4-B /2022 zo dňa 28. 04. 2022
Protestu nie je možné vyhovieť, pretože predmetné VZN č. 1/2020 o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady bolo zrušené nadobudnutím účinnosti VZN č. 3/2021
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Článok VI, §9), ktoré bolo
schválené uznesením č. 6/2021 dňa 09.12.2021
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa: 0 poslanec
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Uznesenie č. 4-C/2022 zo dňa 28. 04. 2022
Obecné zastupiteľstvo ruší § 4 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia obce Igram zo dňa
9.12.2021 č. 3/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa: 0 poslanec

6. Žiadosť Baránek
Na schôdzi bola prerokovaná aj žiadosť pána Mariána Baránka o odkúpenie 168 m2 z
obecného pozemku p.č. 160. Uvedenú výmeru má prihradenú k svojmu pozemku a užíva ju.
Poslanci zobrali na vedomie žiadosť pána Baránka.
Uznesenie č. 5/2022 zo dňa 28. 04. 2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mariána Baránka o odkúpenie časti obecného
pozemku p.č. 160.

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa: 0 poslanec

7. Žiadosť Augustín
Prítomní poslanci boli oboznámení so žiadosťou Pavla Augustína o odkúpenie obecného
pozemku p.č. 163/1. Po vypracovaní geometrického plán k parcele č. 163/1 sa určí výmera
pozemku, ktorá bude napredaj. Poslanci zobrali na vedomie žiadosť pána Augustína a ďalšie
rokovania o predaji pozemku budú možné po vypracovaní geometrického plánu.

Uznesenie č. 6/2022 zo dňa 28. 04. 2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Pavla Augustína o odkúpení obecného
pozemku p.č. C 163/1.

Hlasovanie:
Za: 5 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa: Martin Augustín

8. Odkúpenie pozemku MŠ
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Poslanci prerokovali návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov p.č. C 397/6 o výmere 122
m2, p.č. C 398/7 o výmere 56 m2, p.č. C 406/6 o výmere 55 m2,p. č. C 406/7 o výmere 64 m2,
č. C 406/8 o výmere 57 m2 a súhlasili aj so stanovenými podmienkami. Obec odkúpi pozemky
v sume 22 EUR/m2. Poslanci schváli návrh zmluvy na odkúpenie pozemkov.

Uznesenie č. 7/2022 zo dňa 28. 04. 2022
Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov p.č. C 397/6 o výmere 122 m2, p.č. C 398/7 o výmere
56 m2, p.č. C 406/6 o výmere 55 m2,p. č. C 406/7 o výmere 64 m2, č. C 406/8 o výmere 57 m2, cena za
m2 je 22 EUR. Podmienky kúpy upravuje návrh Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k
nehnuteľnosti č. 1/2022.

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa: 0 poslanec

9. Diskusia
Poslanec Ľudovít Dubovský informoval prítomných, že dňa 28. 04. 2022 prebehlo výberové
konanie na riaditeľku Materskej školy v Igrame. Za novú riaditeľku MŠ Igram bola vybraná
pani Mariana Krajčírovičová. Oboznámil prítomných, že v piatok 29. 04. 2022 v Základnej
školy prebehne výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Igrame.
Starosta informoval poslancov, že
- do výberové konania v Základnej škole na pozíciu riaditeľa/riaditeľky sa pán Miroslav Brna
neprihlásil, o danú pozíciu prejavila záujem iba jedna uchádzačka
- spomenul blížiace sa akcie v mesiaci máj a jún – v máji ŠK Igram organizuje tradičné
„Stavanie mája“, v nedeľu 8. mája obec spolu so SJD zorganizuje „Deň matiek“
v kultúrnom dome, vystúpia deti MŠ a ZŠ, DS Igramčan; posledný júnový víkend sa v našej
obci tradične organizuje festival „Igramské obyčaje“
- informoval prítomných ako pokračujú práce v Združení obcí Šúr – pripravené je verejné
obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie k územnej časti budovania
kanalizácie
- pozval prítomných poslancov na stretnutie s vlastníkmi pozemkov s. č. 104 až 123, na
ktorom sa bude diskutovať o možnostiach vysporiadania vlastníctva k pozemkom, ktoré sa
nachádzajú pod existujúcou komunikáciou za účelom vybudovania kanalizácia pre priľahlé
rodinné domy
Počas zasadania OZ bola prítomná pani Zuzana Baránková, ktorá vystúpila na schôdzi ohľadom
poplatku za komunálne odpady. Vyjadrila svoj nesúhlas s výškou poplatku za vývoz odpadu
pre samostatne žijúcich dôchodcov. Prítomní poslanci zobrali na vedomie jej pripomienky
k VZN č. 1/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.
10. Záver
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Starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Michal Moravec

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

Dušan Bilčík

............................................
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Uznesenia zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame
zo dňa 28. 04. 2022

Uznesenie č. 3-A/2022 zo dňa 28. 04. 2022
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Petra Holeka, aby preskúmal vecné bremeno k
pozemkom p.č. 166/1, 163/3, 163/12, 163/2, 163/1 a prípadné odvodnenie cesty do potoka.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 3-B/2022 zo dňa 28. 04. 2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosti o odkúpenie pozemku od Lukáša Šupola a od
Mikuláša Tekeľa.

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 4-A/2022 zo dňa 28. 04. 2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie protest okresnej prokuratúry, Pd 252/21/1103- 2, vo
veci Všeobecne záväzného nariadenia obce Igram zo dňa 10.12.2020 č. 1/2020 o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 4-B /2022 zo dňa 28. 04. 2022
Protestu nie je možné vyhovieť, pretože predmetné VZN č. 1/2020 o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady bolo zrušené nadobudnutím účinnosti VZN č. 3/2021
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o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Článok VI, §9), ktoré bolo
schválené uznesením č. 6/2021 dňa 09.12.2021
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 4-C/2022 zo dňa 28. 04. 2022
Obecné zastupiteľstvo ruší § 4 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia obce Igram zo dňa
9.12.2021 č. 3/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 5/2022 zo dňa 28. 04. 2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mariána Baránka o odkúpenie časti obecného
pozemku p.č. 160 o výmere 168 m2.

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 6/2022 zo dňa 28. 04. 2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Pavla Augustína o odkúpení obecného
pozemku p.č. C 163/1.

Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Nehlasoval: 1 poslanec

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 7/2022 zo dňa 28. 04. 2022
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Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov p.č. C 397/6 o výmere 122 m2, p.č. C 398/7 o výmere
56 m2, p.č. C 406/6 o výmere 55 m2,p. č. C 406/7 o výmere 64 m2, č. C 406/8 o výmere 57 m2, cena za
m2 je 22 EUR. Podmienky kúpy upravuje návrh Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k
nehnuteľnosti č. 1/2022.

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa: 0 poslanec

..…………………………..
Peter Holek
starosta obce
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Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 28. 04. 2022

Peter Holek

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

Dušan Bilčík

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

Ľudovít Dubovský

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

Helena Jarábková

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

Jaroslav Šulák

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

Michal Moravec

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

Martin Augustín

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

Lenka Galovičová

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

Peter Fülöp

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

Hostia:

Lukáš Šupol

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

Mikuláš Tekeľ

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

Zuzana Baránková

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

Marek Valášek

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

Marek Nemeček

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