Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 30.6.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení poslanci: Andrej Šarmír
Overovatelia zápisnice: Ing. Hollý, Ing. Vít Hinca
Zapisovateľka: Jana Moravcová
Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Záverečný účet obce Igram
3. Záverečná správa obce Igram
4. Určiť na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu
a určiť počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie

5. Výstavba bytových domov na par. č.213
6. Záver

Ad.1/ Zahájenie schôdze
Starosta privítal prítomných poslancov. Určil overovateľov zápisnice- Ing. Pavla
Hollého , Ing. Víta Hincu a zapisovateľku p. Janu Moravcovú. Skonštatoval, že
obecné zastupiteľstvo je síce uznášania schopné, ( na začiatku schôdze chýbali
traja poslanci Holek, Mgr. Borovská, Šarmír) a navrhol aby 4. bod programu výstavba bytových domov na par. č.213 bol preradený na nasledujúce zasadane
OZ. S návrhom poslanci súhlasili a program schválili s troma bodmi a to
prejednanie Záverečného účtu obce Igram za rok 2013 , Záverečnej správy za
rok 2013 a určiť úväzok starostovi obce a počet poslancov na budúce volebné
obdobie
Ad.2/ Záverečný účet
Poslanci pred zasadaním obecného zastupiteľstva mali k dispozícii na preštudovanie
Záverečný účet obce Igram za rok 2013. p. Moravcová oboznámila prítomných
s jednotlivými časťami predloženého materiálu. Poslanci nemali k minuloročnému
hospodáreniu obce pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vyslovilo súhlas
s celoročným hospodárením obce bez výhrad.

Ad.3/ Záverečná správa
Poslanci pred zasadaním obecného zastupiteľstva tak isto mali k dispozícii na
preštudovanie Záverečnú správu obce Igram za rok 2013. Informáciu o tomto
dokumente predniesla p. Moravcová. Poslanci zobrali Záverečnú správu za rok 2013
na vedomie.
Ad. 4/ Určiť na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu
a určiť počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie
Zo zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení
niektorých zákonov vyplýva, že obecné zastupiteľstvo určí na celé funkčné obdobie rozsah
výkonu funkcie starostu a počet poslancov na ďalšie volebné obdobie. Poslanci navrhli na
budúce volebné obdobie plný pracovný úväzok pre starostu obce a odsúhlasili na budúce
volebné obdobie 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre
celú obec.

Overovatelia:
Ing. Pavol Hollý

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

Ing. Vít Hinca

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

Uznesenie č. 2 /2014
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa
30.6.2014
Obecné zastupiteľstvo
A/Schvaluje:
1.Záverečný účet obce Igram za rok 2013 a zároveň vyslovuje
súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad.
2.Plný pracovný úväzok pre starostu obce na nasledujúce volebné
obdobie.
3. Sedem poslancov na ďalšie volebné obdobie, ktorí sa budú voliť
v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

za 6 poslancov
zdržala sa hlasovania: 0

B/ Berie na vedomie:
1. Záverečnú správu obce Igram za rok 2013
za 6 poslancov
zdržala sa hlasovania: 0

................................................
Štefan Kovaľ- starosta obce

