Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 14.12.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Overovatelia: Jaroslav Šulák, Andrej Šarmír
Zapisovateľka: Jana Moravcová
Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Návrh rozpočtu na rok 2016
3. Návrh Všeobecná záväzného nariadenia obce Igram o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 1/2015
4. Návrh Všeobecná záväzného nariadenia obce Igram o službách poskytovaných obcou
a poplatkoch za tieto služby č.2/2015
5. Rôzne - „Igramské prasátko“
- Novoročné posedenie
- pracovná sila
- web stránka
- oprava chodníka
6. Záver
Ad.1/ Otvorenie schôdze
Ing. Vít Hinca zástupca starostu obce Igram 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 2016
- Poslanci pred zasadaním OZ mali k dispozícii návrh rozpočtu na rok 2016
príjmovú a výdavkovú časť a výhľadový rozpočet na roky 2017 a 2018. Na rok
2016 schválili vyrovnaný rozpočet obce Igram:
príjmovú časť v sume: 308065,00 €
výdavkovú časť v sume: 308065,00 €
Na rok 2017 schválili výhľadový rozpočet (vyrovnaný)
príjmovú časť v sume: 315656,00 €
výdavkovú časť v sume: 315656,00 €
Na rok 2018 schválili výhľadový rozpočet (vyrovnaný)
príjmovú časť v sume: 324696,00 €
výdavkovú časť v sume: 324696,00 €
Ad3./ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIE OBCE IGRAM 1/2015
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady 1/2015 mali poslanci k dispozícii na predchádzajúcom zasadaní.

Na základe návrhu boli upravené sadzby pre : dane z pozemkov
- 0,43% z hodnoty pôdy 0,9105 € za m2 pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice a ovocné sady,
- 0,43% z hodnoty pôdy 0,2489 € za m2 pre trvalé trávne porasty,
Pre daň zo stavieb:
- 0,058 € za m2 pre stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
- 0,058 € za m2 pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
- 0,325 € za m2 pre chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
- 0,325 € za m2 pre samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby
hromadných garáži umiestnené pod zemou,
- 0,520 € za m2 pre priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
0,902 € za m2 pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
0,260 € za m2 pre ostatné stavby.
Po navrhnutých úpravách obecné zastupiteľstvo chválilo VZN o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
súčasť tejto zápisnice.

1/2015. Tvorí

Ad.4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Igram o službách poskytovaných
obcou a poplatkoch za tieto služby č.2/2015
- navrhnutá bola zmena v nájme za hrobové miesto a to: poplatok za jednohrob je 2,00
€ za dvojhrob je 3,00 €, za trojhrob je 4,00 €. Ostatné poplatky za služby neboli
zmenené. Poslanci schválili Všeobecne záväzného nariadenia obce Igram o službách
poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby č.2/2015 Tvorí súčasť tejto
zápisnice.
Rôzne:
-

Nájomné byty- na základe ohlasov verejnosti obecné zastupiteľstvo rozhodlo
o odstúpení výstavby nájomných bytov. Jedna z alternatív je vybudovanie cesty
a pozemok sa rozparceluje a predá záujemcom hlavne z našej obce. Zrušenie
zmluvy s dodávateľom bude predmetom nasledujúceho zasadania OZ.

-

„Igramské prasátko“ sa bude konať 23.1.2016 v kultúrnom dome pod záštitou
Igramských záhradkárov a futbalistov. V programe vystúpia Igrici a Trubadúri
a DS- Igramčan.

-

Novoročné posedenie sa nebude konať pre malý záujem zo strany občanov.

-

Ing. Hinca dal návrh na prijatie novej pracovnej sily ktorá bude zabezpečovať
administratívne práce. p. Matrina Jarábková navrhla osloviť Lenku Galovičovú,
ktorá je nezamestnaná.

-

webová stránka obce v súčasnosti nie je sprístupnená.. Aktualizovať ju bude p.
Maršalek v spolupráci s obcou.

-

Poslanci uložili Ing. Hincovi vyzvať p. Leopolda Chobota , na opravu chodníka
pred svojim domom Igram č.42, ktorý bol zničený pri výstavbe rodinného domu.

Ad/6

Po prijatých uzneseniach sa zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a schôdzu
ukončil

Overovatelia:
Jaroslav Šulák:

Andrej Šarmír:

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

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

Uznesenie č.4/2015
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa
14.12.2015
Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
1. Vyrovnaný rozpočet obce Igram na rok 2016
- príjmovú časť v sume: 308065,00 €
- výdavkovú časť v sume: 308065,00 €
Výhľadový rozpočet (vyrovnaný) na roky 2017
- príjmovú časť v sume: 315656,00 €
- výdavkovú časť v sume: 315656,00 €
Výhľadový rozpočet (vyrovnaný) na roky 2018
- príjmovú časť v sume: 324696,00 €
- výdavkovú časť v sume: 324696,00 €
Hlasovanie:
Za : 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
2.
a) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIE OBCE IGRAM
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné 1/2015
Hlasovanie:
Za : 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

b)VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Igram
o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby č.2/2015
Hlasovanie:
Za : 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
B/ Poveruje:
1. Ing. Víta Hincu, nar. 15.2.1973, bytom Igram č.12,( ako zástupcu starostu obce)
zastupovaním starostu obce Igram Štefana Kovaľa počas jeho práceneschopnosti.
Zároveň poveruje zriadiť podpisový vzor vo VÚB, a.s. Mlynské nivy 1,
Bratislava, pobočka Senec na účty Obecného úradu Igram.

Hlasovanie:
Za : 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

C/ Ukladá: zástupcovi obce Ing. Hincovi vyzvať p. Leopolda Chobota na opravu verejného
chodníka , ktorý zničil pri stavbe rodinného domu.
Termín: do 31.12.2015
D/ Berie na vedomie : informáciu o nájomných bytoch

Ing. Vít Hinca- zástupca starostu obce

