Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 3.11.2015
7
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený:

Andrej Šarmír

Overovatelia:

Martina Jarábková, Mgr. Daniela Borovská

Zapisovateľka:

Jana Moravcová

Program:
1.Úprava rozpočtu
2.VZN miestne dane a poplatky
3.Bytový dom- zrušenie zmluvy
4.Projekty- zateplenie materskej školy
oprava mostu (na družstvo)
úprava okolia bytovky
kultúrny dom
5.Rôzne: - obecné osobné motorové vozidlo
krádež v sklade „zelovoc“
MŠ dokončenie kuchyne
plyn na ihrisko
PHSR –informácia
Noviny
Zabíjačka

Ing. Vít Hinca 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 schválený.
Ad.1/ Úprava rozpočtu
Poslanci mali k dispozícii návrh úpravy rozpočtu. p. Moravcová vysvetlila prítomným
jednotlivé položky, ktoré bolo nutné upraviť. Príjmová časť bežného rozpočtu je upravená na
celkovú sumu 313844,00 € a výdavková časť bežného rozpočtu na sumu 308616,00 €.
Pripomienky poslancov: p.Šulák- suma 614,60 € na propagačné mapy a vymaľovánky- je
podľa jeho názoru vysoká. Autobus na pohreb p. Slobodu /bývalý p. farár/
-čierne skládky- zákaz sypania odpadu na čierne skládky -upozornenie do miestnych novín
Ad.2/ VZN miestne dane a poplatky
Starosta navrhol úpravu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci mali na porovnanie platné
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a navrhnuté percentuálne zvýšenie. p.Šulák a p. Ščasný sa informovali, či je nutné
zvyšovať dane z nehnuteľností. Starosta vysvetlil, že podielové dane, ktoré dostávame

pokryjú zväčša mzdové náklady s odvodmi a malú časť bežných výdavkov. Príjmy z daní
z nehnuteľností pokrývajú hlavne náklady na energie, materiál, údržbu a služby. Na
investície financie nezostávajú.
Poslanci navrhli zvýšenie základných daní z pozemkov (orná pôda,a zo stavieb najviac
o 4000,00 €. Poverili p. Moravcovú aby vypracovala percentuálne navýšenie daní najviac
o spomínanú sumu .
Ad.3/ Bytový dom- zrušenie zmluvy
Starosta informoval poslancov o zrušení zmluvy, predmetom ktorej je výstavba nájomných
bytov na parcele č.213 v k. ú. Igram. Ing. Baker, konateľ firmy xxx žiada odškodné za
vynaložené náklady v sume 26000,00 €. Suma je pre obec likvidačná. Starosta sa pokúsi
o zníženie tejto sumy. Posledná alternatíva – vyrovnanie súdnou cestou.
Ad.4/Projekty
-zateplenie materskej školy a oprava strechy- projekt je pripravený- žiadosť
z enviromentálneho fondu
-oprava mostu na družstvo- odhadovaný rozpočet na opravu je 25000,00 €. Financie budeme
môcť čerpať z MAS- stratégia rozvoja regiónu- čaká sa na výzvu. Výhľad do budúcnostijeden až dva roky.
-kultúrny dom- pracujeme na príprave stavebného projektu /tepelnotechnická správa/ p.Šulák
sa informoval, kedy bude vybudované WC v KD / vo vstupnom vestibule/ Návrh –zhotoviť
WC budúci rok.
-úprava okolia bytovky- projekt je pripravený /čaká sa na výzvu/
Ad.5/Rôzne
- vyradené osobné motorové vozidlo obec bezplatne dostala od MV SR
- krádež v sklade „zelovoc“- bola ukradnutá nová motorová kosačka , plotostrih
a vyžíňačka- páchateľ neznámi
- MŠ kuchyňa- cez leto bola zrekonštruovaná kuchyňa , kúpila sa nová kuchynská linka
a časť vybavenia
- plyn na ihrisko je v štádiu vybavovania
- Obec je povinná mať Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja –dokončuje sa jeho
príprava , je to dôležitý dokument, ktorý tvorí súčasť dokumentov k europrojektom.
- starosta pripravuje k Vianociam obecné noviny- žiada poslancov o príspevky
- internetová stránka obce- ekonomickú časť bude riadiť Mgr. Tomáš Maršalek
- v letnom období bola posledná kontrola z BSK na park- následné opravy môžeme
robiť podľa vlastného uváženia.
- lávky cez potok sú v dezolátnom stave- ich opravu si zobrali za úlohu futbalisti
- orez stromov v ochrannom pásme budú robiť energetici
- obecná zabíjačka bude začiatkom februára
- poslanci navrhujú:
- Vypracovať VZN o predaji a prenájme obecných pozemkov
- zabezpečiť opravu chodníkov hlavne pred p.Chobotom č.d.42 a p. Parmanom č.d.47
- osvetliť tmavé miesta v obci, treba 6-7 nových svietidiel
- za ihriskom treba zlikvidovať orezané haluze
- poslanci navrhujú zverejniť stránkové dni v obecných novinách
- v našej a okolitých obciach sa zvyšujú krádeže na osobnom majetku občanovupozorniť občanov v obecných novinách
- vyhlasovanie pohrebov v miestnom rozhlase na žiadosť pozostalých- informácia do
miestnych novín

-

-

riaditeľka ZŠ p. Šlégerová odišla do starobného dôchodku a p. Brna je v súčasnosti
zastupujúci riaditeľ
kamióny na ceste tretej triedy

Záver.
Po prijatých uzneseniach sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:
Martina Jarábková

Mgr. Daniela Borovská

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

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

Uznesenie č.3/2015
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa
3.11.2015
Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
1/ Úpravu rozpočtu obce Igram na rok 2015
Príjmovú časť v sume: v sume 313844,00 €
Výdavkovú časť v sume : 308616,00 €
Hlasovanie:
Za : 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
B/ poveruje:
1. p. Moravcovú vypracovať návrh úpravy sadzieb daní z pozemkov a daní zo stavieb
za účelom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- navýšenie príjmov rozpočtu
v rozpätí od 3500,00 € až 4000,00 €
2. starostu obce s vypracovaním VZN obce o predaji a prenájme nehnuteľného majetku
obce
3. starostu obce vybudovaním nových sociálnych zariadení vo vestibule kultúrneho domu
4. starostu obce informovať občanov v obecných novinách o vyskytujúcich sa krádežiach
v našej a okolitých obciach na súkromnom majetku občanov.
5. starostu obce informovať v obecných novinách vyhlasovanie pohrebov v miestnom
rozhlase na žiadosť pozostalých
C/ berie na vedomie :
1. informáciu starostu o zrušení zmluvy, predmetom ktorej je výstavba nájomných bytov
na parcedle č.213 v k.ú. Igram. a následky jej zrušenia.
2. informáciu starostu obce o príprave projektov

Štefan Kovaľ- starosta obce

