Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 8.1.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Andrej Šarmír
Overovatelia: Ing. Vít Hinca, Mgr. Daniela Borovská
Zapisovateľka: Jana Moravcová
Program:

1. Otvorenie schôdze
2. Návrh rozpočtu na rok 2015
3. Voľba zástupcu starostu obce
4. 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/ Návrh rozpočtu na rok 2015
Poslanci mali k dispozícii návrh rozpočtu na rok 2015 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 prebytkový
rozpočet obce na rok 2015- príjmovú časť v sume 289466,00 € a výdavkovú časť v sume
280828,00 € a zobrali na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2016 a 2017
Ad.4/ Voľby zástupcu starostu obce

Najviac hlasov v komunálnych voľbách dostal novozvolený poslanec Pavel Ščasný.
Vzhľadom k tomu, že Ing. Vít Hinca má skúsenosti ako poslanec obecného zastupiteľstva
(tretie volebné obdobie) starosta ho navrhol za jeho zástupcu. Poslanci s návrhom súhlasili
a jednohlasne zvolili Ing. Víta Hincu za zástupcu starostu obce.
Ad.5 Rôzne- starosta informoval:
-„Igramské prasátko“ sa bude konať 24.1.2015
- Záhradkári budú robiť fašiangovú zábavu 31.1.2015
- Futbalisti budú robiť ples 21.2.2015
Overovatelia:
Ing. Vít Hinca

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

Mgr. Daniela Borovská

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

Uznesenie č.1/2015
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa
8.1.2015
Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
1/ Rozpočet obce Igram na rok 2015
Príjmovú časť v sume: 289466,00 €

ktorú tvoria:
Bežný rozpočet – 289466,00 €
Bežný rozpočet - vlastné zdroje -209674,00 €
Bežný rozpočet zo ŠR - 79792,00 €
Finančné operácie- 0,00 €
Výdavkovú časť v sume : 280828,00 €
ktorú tvoria:
Bežný rozpočet - vlastné zdroje : 201036,00 €
Bežný rozpočet - zo ŠR : 79792,00 €
Kapitálové výdavky: 0,00
Hlasovanie:
Za : 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
B/ Berie na vedomie:
1) Výhľadový rozpočet na roky 2016
Príjmovú časť v sume: 291955,00 €
Výdavkovú časť v sume 286368,00 €
2) Výhľadový rozpočet na roky 2017
Príjmovú časť v sume: 298818,00 €
Výdavkovú časť v sume: 291611,00 €
3) Informáciu starostu obce o spoločenských akciách v obci

Štefan Kovaľ- starosta obce

