Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 14. 12. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Overovatelia: Pavel Ščasný, Ing. Vít Hinca
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Úprava rozpočtu na rok 2016.
3. Návrh kontrolnej činnosti.
4. Príprava účtu na rok 2017
5. Diskusia o PHSR.
6. Rôzne.
7. Diskusia
8. Záver.
Ad.1/Otvorenie schôdze
Peter Holek, starosta obce Igram, privítal prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a zahájil zasadanie obecného zastupiteľstva. Určil
overovateľov zápisnice - Pavla Ščasného, Víta Hincu, zapisovateľku. Predniesol program
schôdze, ktorý bol doplnený, na žiadosť kontrolóra obce Mgr. Tomáša Maršálka, o bod týkajúci
sa návrhu kontrolnej činnosti v roku 2017.

Ad.2/ Úprava rozpočtu na rok 2016
Poslanci mali k dispozícii príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu na r. 2016 spolu s prílohami,
v ktorých boli uvedené úpravy v rozpočte. Starosta požiadal pani Janu Moravcovú, aby ozrejmila
poslancom úpravy vykonané v rozpočte na rok 2016. S úpravami rozpočtu na rok 2016 súhlasili
všetci prítomní poslanci.

Ad.3/ Návrh kontrolnej činnosti
Kontrolór obce Mgr. Tomáš Maršálek predložil na schôdzi obecného zastupiteľstva Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Igram pre 1. polrok roku 2017. Zameraný na
kontrolu planenia uznesení obecného zastupiteľstva, finančnú kontrolu v zmysle zákona č.
357/2015 Z.z. a kontrolu vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31. 12. 2016. Kontrole bude podliehať aj rozpočet, záverečný účet a účasť na
obecných zastupiteľstvách. Poslanci vypracovaný návrh kontroly p. Maršálka schválili.
Vykonaný bude do konca júna 2017.

Ad.4/ Príprava účtu na rok 2017
Starosta otvoril otázku rozpočtu na rok 2017 a zdôvodnil, prečo obec bude dočasne
v rozpočtovom provizóriu. Požiadal zároveň poslancov o aktívnu spoluprácu pri zostavovaní
rozpočtu na rok 2017, t.j. pracovnými stretnutiami. Upozornil na niekoľko položiek v rozpočte,
pri ktorých budú zvýšené výdavky obce, t.j. pri opatrovateľskej službe, potrebná je aj nová
kosačka. Obci bola predložená žiadosť Jednoty dôchodcov v Igrame o finančný príspevok pre
činnosť organizácie na r. 2017.

Ad.5/ Diskusia o Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR)
Pre obec bol v roku 2014 vypracovaný PHSR na roky 2015-2022, ktorý bol predložený na
schôdzi prítomným poslancom. Obsah vypracovaného projektu bol zúčastneným na schôdzi
stručne priblížený.
Ad.6/ Rôzne
Starosta oboznámil poslancov, že sa začalo s rekonštrukciou obecného úradu, a to výmenou
okien na zasadačke obecného úradu. Upozornil, že je potrebné vymeniť aj okná na kanceláriách,
a tiež vchodové dvere. Obecný úrad musí vytvoriť priestory, v ktorých bude zriadený archív
určený na uschovanie obecnej dokumentácie na príslušné obdobie.
Poslanci boli informovaní aj o zmenách, ktoré sa týkajú dokumentov civilnej ochrany, ktoré
musia byť aktualizované.
Pred vianočnými sviatkami je naplánované vydanie vianočného čísla Igramských novín, ktoré
budú obsahovať nové cestovné poriadky a vývoz komunálneho odpadu v roku 2017.
Občania majú sprístupnený kontajner na zber jedlého oleja, ktorý bol umiestnený pri zastávke pri
cintoríne. V nasledujúcom období musí obec vypracovať VZN týkajúce sa odpadov a ich
separácie. V oblasti separácie boli prítomní informovaní o možnosti spolupráce
s Autovrakoviskom MATY, kde by mohli občania odniesť použitý motorový olej, či autobatérie.
Poslanci oboznámení o akciách, ktoré sa budú konať začiatkom roka 2017 t.j. Igramské prasátko
(21. 01. 2017), zábava ŠK Igram (28. 01. 2017) a Záhradkárska zábava (28. 02. 2017).

Starosta informoval poslancov o zmenách, ktoré po jeho nástupe do funkcie prebehli. Doklady
od obecného auta sa v minulosti stratili, preto bolo potrebné vybaviť nový technický preukaz,
osvedčenie o technickej kontrole a tiež o emisnej kontrole osobného vozidla. Starosta spomenul,
že vedúca školskej jedálne p. Vitteková žiada o zakúpenie nového sporáka a digestora do
kuchyne školskej jedálne. Cintorín bude od januára 2017 zamykať p. Gabriela Šarmírová, ktorá
prevezme túto službu po p. Gabriele Augustínovej. Služby IT pre obecný úrad bude od januára
2017 zabezpečovať Ing. Pavol Galovič.
Ad.7/Diskusia
Starosta v diskusii odovzdal slovo poslancom. Poslankyňa p. Borovská otvorila diskusiu novými
cestovnými poriadkami, ktoré by chcela zmeniť najmä v smere Igram – Báhoň a späť.
Upozornila na neporiadok a nevhodne riešené kompostovisko, ktoré sa nachádza za škôlkou.
V súvislosti so škôlkou pripomenula oprave prístrešku/strechy, na ktorú upozornila riaditeľka
škôlky ešte v auguste. Pani Borovská informovala poslancov o možných účastníkoch na festivale
Igramské obyčaje 2017, na ktorý by sa mohla pozvať dychovka z Veľkých Kostolian, či detský
dychový súbor z Bolerázu.
Pri otázke neporiadku v obci upozornil p. Valentovič na skládku, ktorá vzniká na cintoríne za
domom smútku.
Poslanec Vít Hinca predložil na schôdzi návrh o získaní finančných prostriedkov pre obec
z predaja obecných parciel číslo 163/1, 163/3, 164/1.
Na konci diskusie starosta oznámil poslancom, že riaditeľka MŠ Kornélia Čechová vzhľadom na
zmeny v požiadavkách na vzdelanie riaditeľov/-ky materských škôlok nemá dostatočné
vzdelanie na túto funkciu. Od januára teda bude poverená zastupovaním a kým si nedoplní
potrebné vzdelanie, t.j. prvú atestáciu, nemôže byť riaditeľkou. Do funkcie zatupovania bude
menovaná na pol roka a to od januára 2017. Ak si nedoplní svoju kvalifikáciu, musí prebehnúť
nové výberové konanie na riaditeľa/-ku materskej škôlky.

Ad.8/ Záver
Po prijatí uznesenia sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:
Pavel Ščasný

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

Ing. Vít Hinca

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

Uznesenia č. 9/2016
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 14. 12. 2016

Obecné zastupiteľstvo

A. Schvaľuje:
1. Prítomní poslanci na schôdzi obecného zastupiteľstva súhlasili s navrhovanými zmenami
rozpočtu na rok 2016.

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti 0 poslancov

2. Zúčastnení poslanci na schôdzi obecného zastupiteľstva súhlasili s Návrhom plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Igram pre 1. polrok roku 2017, ktorý predložil Mgr. Tomáš
Maršálek a zaviazal sa ju vykonať do 30. júna 2017

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti 0 poslancov

Peter Holek
starosta obce

