Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 16.2.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: Andrej Šarmír
Ospravedlnený: Pavel Ščasný,
Overovatelia: Jaroslav Šulák, Martina Jarábková
Zapisovateľka: Jana Moravcová
Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Nájomné byty Igram
3. Rekonštrukcia ZŠ
4. Projekt MŠ Igram
5. Projekty prostredníctvom dotácií
6. Odkúpenie obecného pozemku / Mikuláš Tekeľ/
7. Rôzne
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 schválený.
Ad.2 /Nájomné byty Igram
Hosťom zasadania bol Ing. Baker, konateľ firmy Nájomné byty Igram s.r.o., Považská 23,
Bratislava, ktorý predstavil svojich kolegov. Naďalej má záujem o výstavbu nájomných
bytov v Igrame na parcele č.210/3, č.213 a 214 v k. ú. Igram . Ide o trojpodlažné pavlačové
byty.
O slovo sa prihlásila Mgr. Daniela Borovská, ktorá nesúhlasí s nájomnými bytmi ktoré boli
prezentované konateľom p. Bakerom. Zašla do neďalekej minulosti. S pôvodným projektom,
ktorý firma predložila ešte v roku 2013 poslanci súhlasili. Avšak neskôr firma mala určité
problémy, vymenil sa personál a boli vypracované nové projekty spomínané- trojpodlažné
pavlačové byty. Už na zasadaní Obecného zastupiteľstva dňa 15.4.2014 starosta aj poslanci
s vypracovaným návrhom bytových domov nesúhlasili ( trojpodlažné pavlačové byty).
Z našej strany bola podmienka, aby celý komplex bytov bol prispôsobený dedinskému
prostrediu, to znamená, že bytové domy nemali byť vyššie ako dve poschodia, s podkrovím,
čo nie je v danom návrhu splnené. Prítomní poslanci s p. Borovskou súhlasili. Ing. Baker
navrhol zriadiť odbornú komisiu ktorá bude komunikovať s projektantmi o prípadnej zmene
projektu. Avšak ak nedôjde k vzájomnej dohode, bude žiadať od obci náhradu za už
vynaložené náklady .
Ing. Hinca- zástupca starostu požiadal p. Bakera o odklad danej problematiky aj z toho
dôvodu, že starosta obce je pre chorobu neprítomný. (trojtýždňový odklad)
Ad.3/ Rekonštrukcia ZŠ
29.12.2015 sme dostali od MV SR dotáciu 50000,00 € na opravu a údržbu základnej školy.
Do konca marca sa opraví časť strechy z normatívnych prostriedkov a ostatnú rekonštrukciu

strechy a podkrovia máme naplánovanú urobiť v priebehu roka. Najlepšie by bolo, ak by sa
celá rekonštrukcia urobila počas prázdnin.
Ad.4/ Projekt MŠ Igram
V minulom roku sme predložili projekt na zateplenie Materskej školy Igram
z enviromentálneho fondu. Projekt bol vpracovaný Regionálnou poradenskou spoločnosťou.
Po formálnej aj odbornej stránke bol projekt správny, ale žiaľ sa nezmestil do finančnej
alokácie.
Ad.5/ Projekty prostredníctvom dotácií
Vyšla výzva, ktorej vyhlasovateľom je Enviromentálny fond: C4 sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom .Termín vyhlásenia žiadosti je 2. kvartál 2016. Maximálny výška
dotácie je 100000,00 eur s 5% spolufinancovaním.
- zber odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom
- odvoz odpadu na skládku
- uloženie odpadu na skládku
- vytriedenie a zhodnotenie odpadu
- sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu
- maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu je v období do 30.11.2016
Ing. Hinca požiadal poslancov o zmapovanie čiernych skládok v našom katastri, ktoré
prostredníctvom vypracovaného projektu budeme môcť zlikvidovať a priestory budú
upravené .
Ad.6/ Odkúpenie obecného pozemku
p. Mikuláš Tekeľ kúpil v našej obci nehnuteľnosť od p. Beaty Toráčovej (pri potoku), ktorej
susedným pozemkom je obecný pozemok na parcele č. 163/1 evidovaný na liste vlastníctva
č.139 o výmere 1027,00 m2. Informuje sa o možnosti odkúpenia spomínaného pozemku.
Ak by sa pozemok predával tak za trhovú cenu.
Ad.7 Rôzne:
a) umiestnenie detí z Kaplne v materskej škole Igram
b) plat zástupcu starostu
c) kontajnery na objemový a stavebný odpad
d) orez stromov
e) rekonštrukcia KD- projekt
f) dotácia na festival
g) zákaz parkovania na trávnatej ploche pred domom záhradkárov
a) Hosťom obecného zastupiteľstva bol starosta obce Kaplna p. Vladimír Vittek.
Vystúpil s požiadavkou o umiestnenie detí z obce Kaplna v materskej škole v Igrame
z toho dôvodu, že škôlka v Kaplne má naplnenú kapacitu. Prispel by materiálovým
vybavením. Poslanci mu dali prísľub- ak bude u nás voľná kapacita tak deti zo
susednej obce budú prijaté v našom predškolskom zariadení.
b) Ing. Hinca požiadal poslancov o mesačnú odmenu ako zastupujúci starosta. Pri
vybavovaní obecných záležitostí mesačne odpracuje 30 hodín, poslanci mu
odsúhlasili 240,00 € mesačne.
c) poslanci navrhli na dohodu zaplatiť osobu, ktorá by dohliadala na vývoz drobného
stavebného a veľkoobjemového odpadu.
d) ZSE do konca marca urobí orez stromov pred číslom domu 13, 204, 166, 92

e) Je pripravený projekt stavby Obnova a zateplenie objektu kultúrneho domu
a modernizácia vykurovacieho systému, ktorý mal byť súčasťou výzvy- Energetická
úspora verejných budov. Výzva už prebieha, ale nevzťahuje sa na Bratislavský kraj.
f) Bratislavský samosprávny kraj v roku 2016 plánuje podporovať kultúru v kraji
Regionálnou dotačnou schémou na podporu kultúry, ktorá vychádza zo stratégie
rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji 2015-2020. Na základe
uvedeného sme požiadali BSK o dotáciu 2000,00 € na organizáciu kultúrneho
podujatia „Igramské obyčaje“
g) Igramskí záhradkári predložili sťažnosť, v ktorej žiadajú obecné zastupiteľstvo aby
zabezpečilo zákaz parkovania na trávnatej ploche pred domom záhradkárov.
Vzniknuté blatové jamy sťažujú stavanie a spúšťanie mája, ale najmä ničia pekný
vzhľad okolia domu záhradkárov.

Overovatelia:
Jaroslav Šulák

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

Martina Jarábková

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

Uznesenie č.1/2016
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa
16.2.2016
Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
Sumu 240,00 € mesačne Ing. Vítovi Hincovi za zastupovanie starostu obce počas pracovnej
neschopnosti pri odpracovaní 30 hod. mesačne.
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
B/ ukladá
a) Ing. Hincovi zvolať do 1.3.2016 obecné zastupiteľstvo za cieľom vyriešenia výstavby
nájomných bytov
b) Ing. Hincovi informovať p. Mikuláša Tekeľa o kúpe obecného pozemku na parcele
č.163/1 v k.ú. Igram vedeného na LV č.139 za trhovú cenu
c) Ing. Hincovi vyznačiť zákaz parkovania na trávnatých plochách pred domom
záhradkárov a zároveň vyzvať p. Baránka a Horvátha na zákaz parkovania na
trávnatých plochách pred domom záhradkárov
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
C/ Berie na vedomie:
Informáciu do projektoch (rekonštrukcia ZŠ, zateplenie MŠ a KD, „Igramské obyčaje“)

Ing. Vít Hinca- zástupca starostu obce

