Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 10.4.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení poslanci: Ing. Pavol Hollý,
Overovatelia zápisnice:
Zapisovateľka: Jana Moravcová
Obecné zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné.

Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 15.4.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení poslanci: Overovatelia zápisnice: Ing. Ľudovít Dubovský, Andrej Šarmír
Zapisovateľka: Jana Moravcová

Program:

1. Otvorenie schôdze
2. Posúdenie nového návrhu na výstavbu bytových domov na
par. č. 213
3. Návrh rozpočtu na rok 2014
4. Plat starostu obce- schválenie
5. Rôzne
Ad.1/ Otvorenie schôdze
Starosta privítal prítomných poslancov. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné a zahájil zasadanie obecného zastupiteľstva. Určil overovateľov zápisnice
a zapisovateľku. Predniesol návrh programu, ktorý bol jednohlasne schválený.
Ad.2/ Posúdenie nového návrhu na výstavbu bytových domov par. č. 213
Starosta privítal Ing. Jána Laca, zástupcu firmy ktorý predložil štúdiu bytových domov na
parcele č.213. Starosta aj poslanci s vypracovaným návrhom bytových domov nesúhlasia.
Z našej strany bola podmienka, aby celý komplex bytov bol prispôsobený dedinskému
prostrediu, to znamená, že bytové domy nemali byť vyššie ako dve poschodia, so strechou čo
nie je v danom návrhu splnené. Ing. Laca prebral agendu po svojom kolegovi a nepoznal naše

požiadavky, avšak je ústretový našim podmienkam v rámci možností vyhovieť. Z našej
strany bola zásadná pripomienka, a to, ako bude vyriešená kanalizácia. Starosta upozornil Ing.
Lacu, že toto je zásadný bod, ktorý musí mať firma vyriešený pri začatí stavebného povolenia.
Ing. Laca predloží približne do troch týždňov novú štúdiu nájomných bytov.
Ad.3/ Návrh rozpočtu na rok 2014
Poslanci mali k dispozícii návrh rozpočtu na rok 2014 príjmovú a výdavkovú časť. Keďže
celkový balík financií sa odvíja od príjmov a hlavne od podielových daní poslanci
skonštatovali, že voči navrhnutému rozpočtu nemajú námietky a schválili rozpočet obce na
rok 2014 príjmovú časť v sume 268289,00 € a výdavkovú časť v sume 267249,00 €.
Výhľadový rozpočet na rok 2015 poslanci navrhli navýšiť o 4% a výhľadový rozpočet na
rok 2016 navrhli poslanci navýšiť taktiež o 4% .
Ad.4/ Plat starostu- schválenie

Podľa zákona č.154/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.253/19947 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov poslanci rozhodujú o plate starostu obce v súlade s uvedeným
zákonom. Pre obec Igram podľa § 4 odsek 2 platí koeficient 1,65 ktorým sa násobí priemerná
mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2013 -824 € t. j . 1359,60 € , po zaokrúhlení
1360,00 € – tento plat nemôže byť zo zákona nižší . Od roku 2012 má starosta schválený plat
v sume 1427,00€ ( rok 2012 zvýšenie o 10%, rok 2013 zvýšenie o 7,43%). Ing. Hollý navrhol,
aby plat zostal bez zmeny t.j. 1427,00 € . Mgr. Borovská navrhla zvýšiť starostovi plat na
1450,00 € t.j. zvýšenie základného platu o 6,61%. S návrhom poslanci súhlasili.
Ad.5 Rôzne- starosta informoval:
-Festival Dychových hudieb a folklórnych súborov bude 28.6.2014
- Črtá sa dobrá spolupráce s BSK- zástupcovia kraja sa budú informovať na konkrétne
problémy jednotlivých obcí

Ad.11/
Po prijatých uzneseniach sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil

Overovatelia:
Ing. Ľudovít Dubovský

Ing. Andrej Šarmír

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

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

Uznesenie č.1/2014
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa
15.4.2014
Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
1/ Rozpočet obce Igram na rok 2014
Príjmovú časť v sume: 268289,00 €

ktorú tvoria:
Bežný rozpočet – 267622,00 €
Bežný rozpočet - vlastné zdroje -195311,00 €
Bežný rozpočet zo ŠR - 72311,00 €
Finančné operácie- 667,00 €
Výdavkovú časť v sume : 267249,00 €
ktorú tvoria:
Bežný rozpočet - vlastné zdroje : 194938,00 €
Bežný rozpočet - zo ŠR : 72311,00 €
Kapitálové výdavky: 0,00
Hlasovanie:
Za : 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
2/ plat starostu obce na rok 2014:
OZ schvaľuje podľa §3 zákona č.253/1994 v znení neskorších zmien a doplnkov plat starostu
s účinnosťou od 1.1.2014 sume 1360,00 € (Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR
v roku 2013- 824,00 € x 1,65= 1359,60 €)
OZ schvaľuje podľa §4 ods. 2 zákona č.253/1994 v znení neskorších zmien a doplnkov
zvýšenie platu starostu od 1.1.2014 o 6,61% t.j. o 90,00 €
OZ schvaľuje plat starostu obce od 1.1.2014 podľa zákona č.253/1994 Z.z. v znení
neskorších zmien a doplnkov v celkovej výške 1450,00 €

Hlasovanie:
Za : 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

Štefan Kovaľ- starosta obce

