Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 30. 11. 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:Andrej Šarmír
Overovatelia: Mgr. Daniela Borovská, Helena Jarábková
Zapisovateľka: Mgr. Lenka Galovičová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie schôdze
Oznámenie výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí
Odovzdanie osvedčenia o zvolení starostovi obce
Zloženie sľubu starostu obce
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť obecné
zastupiteľstvo v prípade neprítomnosti starostu obce Igram.
Určenie platu starostu obce
Vystúpenie starostu
Diskusia
Záver

Ad.1/Otvorenie schôdze
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Igrame otvoril zastupujúci starosta Ing. Vít Hinca. Na
začiatku schôdze privítal prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné a zahájil zasadanie obecného zastupiteľstva. Určil overovateľov zápisnice –
Danielu Borovskú, Helenu Jarábkovú a zapisovateľku Lenku Galovičovú. Následne odovzdal slovo
predsedníčke miestnej volebnej komisie Ing. Lýdii Hlavatej.

Ad.2/Oznámenie výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Lýdia Hlavatá oboznámila prítomných s výsledkami
volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa konali 5. novembra 2016. Vo voľbách 5. novembra
odovzdalo zo 474 oprávnených voličov 144 z toho bolo 137 platne odovzdaných hlasov.

Ad.3/ Odovzdanie osvedčenia o zvolení starostovi obce
Po oboznámení účastníkov schôdze s výsledkami volieb, predsedníčka komisie odovzdala
osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi Petrovi Holekovi.

Ad.3/ Zloženie sľubu starostu obce.
Ing. Vít Hinca prečítal sľub starostu obce, ktorý vyjadril svoj súhlas podpísaním sľubu. Prevzal si
insígnie od zastupujúceho starostu. Starosta prebral vedenie schôdze obecného zastupiteľstva.

Ad.4/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva
Starosta navrhol poslanca Pavla Ščasného, ktorý bude v čase jeho neprítomnosti, či
práceneschopnosti zvolávať obecné zastupiteľstvo, a tiež ho aj viesť. Všetci zúčastnení poslanci
s návrhom starostu súhlasili.

Ad.5/ Určenie platu starostu obce.
Ing. Vít Hinca vysvetlil poslancom, za akých podmienok sa určuje plat starostovi obce.
Základný plat starostu obce sa určuje podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Výška platu
starostu sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy pracovníka v hospodárstve SR, ktorú uverejňuje
Štatistický úrad SR k 31. marcu v roku a násobí sa platovou skupinou, ktorá je určená počtom
obyvateľov danej obce - podľa §4 zákona č. 253/1994 v znení neskorších zmien a doplnkov. Pre
našu obec prislúcha 2. platová skupina s násobkom 1,65 (od 501 do 1 000 obyvateľov). Plat nemôže
byť nižší ako je ustanovené v §3 ods. 1 a obecné zastupiteľstvo môže rozhodnutím zvýšiť plat
starostu až o 70 %. Obecné zastupiteľstvo podľa §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 v znení neskorších
zmien a doplnkov, navrhli zvýšenie platu starostu o 2,95 %, t.j.
o 42, 98 €. Celková výška schváleného platu starostu je 1 500 €. S určením výšky platu súhlasili
všetci zúčastnení poslanci.
Ad.6/ Vystúpenie starostu
Predniesol príhovor, v ktorom sa poďakoval voličom za prejavenú dôveru vo voľbách. Oboznámil
účastníkov schôdze o rozpracovaných projektoch v našej obci, a tiež informoval poslucháčov
o projektoch, o ktoré sa obec bude zaujímať v nasledujúcom období.
Ad.7/ Diskusia
Za Jednotu dôchodcov v Igrame vystúpil na schôdzi Ján Székely, ktorý novému starostovi zaželal
veľa úspechov v práci. Ozrejmil činnosť dôchodcov v obci a vyjadril záujem spolupracovať aj
naďalej s obcou pri organizovaní obecných akcií. Spomedzi poslancov zaželala starostovi veľa

úspechov v práci pani Borovská.
Ad.8/ Záver.
Na koniec schôdze Ing. Vít Hinca prečítal prijaté uznesenia. Starosta obce sa poďakoval prítomným
za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia:
............................................

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

Uznesenia č. 8/2016
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 30. 11. 2016
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Výsledky volieb starostu obce.
2. Vystúpenie novozvoleného starostu Petra Holeka.
B. Konštatuje, že
1. Novozvolený starosta obce Peter Holek zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce.
C. Poveruje
1. Poslanca Pavla Ščasného zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
D. Určuje
V súlade so zákonom NR SR č 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov základný plat starostu obce
podľa § 3 daného zákona zvýšený o 2, 95 % t.j. 1 500,00 €.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

.....................................
Peter Holek
starosta obce

