Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 27. 06. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Andrej Šarmír
Overovatelia: Martina Jarábková, Jaroslav Šulák
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Zmluva s Ružovou záhradou n.o.+ VZN o sociálnej službe, dialóg s p. Košecovou
3. Projekt Adaptácia časti podkrovia ZŠ Igram
4. Nájomná zmluva p. Michal Hlavatý
5. Výročná správa a záverečný účet za r. 2016
6. Výzva 7.4. na rekonštrukciu KD
7. VZN o vylepovaní volebných plagátov
8. Vydanie knihy „Pezinsko a Senecko z neba“
9. Oboznámenie s protokolom výsledku kontroly NKÚ
10. Rôzne, diskusia
11. 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 a zapisovateľku. Predniesol návrh programu, ktorý bol jednohlasne
schválený.

Ad.2/ Zmluva s Ružovou záhradou n.o. + VZN o sociálnej službe, dialóg s pani Zuzanou
Gabrišovou Košecovou
Starosta obce oboznámil poslancov so stanoviskom PhDr. Zuzany Gabrišovej Košecovej
z Ružovej záhrady n.o., ktorá chce vypovedať zmluvu s obcou. Zmluvu sa rozhodla zrušiť po
zmenách vo VZN o sociálnej službe, ktoré bolo na schôdzi OZ dňa 28. 02. 2017 zmenené.
Pani Košecová priblížila prítomným poslancom zákon zameraný na poskytovanie sociálnej
služby, priblížila náklady organizácie spojené s poskytovaním svojich služieb a situáciu, ktorá
vzniká pri opatrovaní človeka odkázaného na pomoc opatrovateľky. V diskusii s prítomnými
poslancami ozrejmila náklady, ktoré sú spojené s činnosťou organizácie Ružová záhrada voči
obci Igram a o poskytovaní služieb odkázaným občanom na pomoc opatrovateľky. Poslanci
zobrali na vedomie návrh p. Košecovej o zrušení zmluvy, ktorá bola uzavretá medzi obcou
Igram a Ružovou záhradou n.o. so sídlom v Senci.

Ad.3/ Projekt Adaptácia časti podkrovia ZŠ Igram
Starosta informoval prítomných poslancov o výsledku verejného obstarávania na základe,
ktorého prijala ponuku spoločnosti ENERTEX spol. s r.o. Poslanci boli oboznámení aj so
stretnutím zástupcov firmy a pracovníkov, ktorí zabezpečujú elektroinštaláciu,
zdravotechniku a pracovníkmi zabezpečujúcimi inštaláciu a vyhotovenie schodiska. Účastníci
stretnutia sa dohodli na vzájomnej spolupráci. Práce na rekonštrukcii podkrovia v Základnej
škole v Igrame začnú 3. júla 2017 a predpokladané ukončenie prác je 15. septembra 2017.

Ad.4/ Nájomná zmluva p. Michala Hlavatého s obcou Igram
Starosta oboznámil poslancov, že obci bol predložený návrh na nájomnú zmluvu od pána
Michala Hlavatého, ktorého pozemok sa nachádza v areáli Materskej školy. Obec by
s vlastníkom p. M. Hlavatým uzatvorila zmluvu o nájme pozemku, ktorý sa nachádza v areáli
MŠ a uhrádzala by vlastníkovi pozemku nájomne vo výške 0,01 € ročne. Po oboznámení sa so
zmluvnými podmienkami prítomní poslanci súhlasili s uzavretím nájomnej zmluvy s p.
Michalom Hlavatým a nájomným, ktoré vyplýva zo zmluvy.

Ad.5/ Výročná správa a záverečný účet za r. 2016
Poslanci mali k dispozícii Výročnú správu a Záverečný účet obce Igram za rok 2016. Počas
schôdze Lenka Galovičová oboznámila prítomných poslancov s jednotlivými časťami
predloženého materiálu o hospodárení obce v roku 2016, ktoré sú zhrnuté v dokumentoch
Výročná správa za r. 2016 a Záverečný účet za r. 2016. Poslanci nemali k minuloročnému
hospodáreniu obce pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vyslovilo súhlas s celoročným
hospodárením obce bez výhrad.
Ad.6/ Výzva PPA 7.4. na rekonštrukciu KD
Starosta oboznámil prítomných poslancov s výzvou PPA 7.4 v rámci, ktorej môže obec žiadať
o prostriedky na rekonštrukciu kultúrneho domu. Informoval ich o cenových ponukách
a prezentáciách firiem, ktoré boli oslovené ohľadom spracovania žiadosti a potrebných
materiálov k výzve. Obec oslovila firmy Premier Consulting EU, s.r.o., OPEN DOOR s.r.o.,
e-dotacie s.r.o. a spoločnosť GEMINI GROUP, s.ro.. Na základe predložených cenových
ponúk sa rozhodli pre spoluprácu so spoločnosťou GEMINI GROUP s.r.o.
Ad.7/ Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní volebných plagátov
V predloženom návrhu VZN o vylepovaní volebných plagátov ustanovuje obec, kde vytvorí
miesto na vylepovanie volebných plagátov politických strán, hnutí, koalícií politických strán
a nezávislých kandidátov pre voľby samosprávy, NR SR, samosprávnych krajov, Európskeho
parlamentu, prezidenta republiky a vykonanie referenda. Obec prijatím VZN o vylepovaní
volebných plagátov vytvorí priestor
Ad.8/ Vydanie knihy „Pezinsko a Senecko z neba“
Starosta informoval poslancov o vydaní knihy „Pezinsko a Senecko z neba“, v ktorej bude
prezentovaná naša obec. V publikácii budú uverejnené dve fotografie a stručná charakteristika
obce v rozsahu pol strany.

Ad.9/ Oboznámenie s protokolom výsledku kontroly NKÚ
Najvyšší kontrolný úrad SR v našej obci v čase od 01.03. 2017 do 23.05.2017 vykonal
kontrolu eGovernment a informačné systémy obcí a miest v obci Igram. Na základe
výsledkov kontroly bol vypracovaný Protokolom o výsledku kontroly eGovernment
a informačné systémy obcí a miest v obci Igram. S výsledkom kontroly starosta oboznámil
prítomných poslancov. Informoval ich o zistených nedostatkoch počas kontroly, ktoré musí
obec odstrániť a uviesť termíny do kedy budú tieto nedostatky odstránené. Obec musí
písomne predložiť do 04.07.2017 dokument, v ktorom uvedie aké prijme opatrenia a termíny
do kedy budú odstránené nedostatky, ktoré sú uvedené v Protokole o výsledku kontroly
eGovernment a informačné systémy obcí a miest. Obec musí Najvyššiemu kontrolnému úradu
SR predložiť do 30.08.2017 správu o plnení, resp. splnení prijatých opatrení na odstránenie
kontrolou zistených nedostatkov.
Ad.10/ Rôzne, diskusia
Starosta prítomných poslancov informoval, že:
- na miesto riaditeľky v Materskej škole bola zvolená Kornélia Čechová,
- obec v škôlke vybudovala nové pieskovisko a z príspevku z Čerenia sa postavil v škôlke
záhradný domček
- za budovou Materskej školy je potrebné vybudovať kompostovisko, upraviť areál a vyriešiť
problémy so strechou škôlky
- prebehne úprava priestranstva pri erbe
- v spolupráci so starostami susedných obcí predloží sťažnosť na Dopravnom inšpektoráte
v Senci ohľadom prejazdu kamiónov v našej obci
- do projektu na rekonštrukciu kultúrneho domu sa zohľadní bezbariérový prístup a WC pre
zdravotne postihnutých

Ad.11/ Záver
Po prijatom uznesení sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Martina Jarábková

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

Jaroslav Šulák

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

Uznesenia č. 4/2017
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 27. 06. 2017

I. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Nájomnú zmluvu s p. Michalom Hlavatým o prenájme pozemku nachádzajúceho sa
v areáli Materskej školy Igram. Výška nájomného bude 0,01 € ročne.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

2. Schvaľuje Výročnú správu a záverečný účet za rok 2016 a zároveň vyslovuje súhlas s
celoročným hospodárením obce bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

3. Schvaľuje Všeobecne záväzné náriadenie o vylepovaní volebných plagátov.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

II. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1. návrh p. Košecovej, riaditeľky Ružovej záhrady, na zrušenie zmluvy medzi obcou
Igram a organizáciou Ružovej záhrady n.o
2. výber firmy a začiatok prác na projekte Adaptácia podkrovia v miestnej Základnej
škole v Igrame

3. návrh starostu obce Igram o zapojení sa do výzvy PPA 7.4. – rekonštrukcia kultúrneho
domu

4. Protokol o výsledku kontroly NKÚ zameranú na eGovernment a informačné systémy
obcí a miest

Peter Holek
starosta obce

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 27. 06. 2017

Peter Holek

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

Pavel Ščasný

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

Jaroslav Šulák

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

Ing. Vít Hinca

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

Mgr. Daniela Borovská

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

Helena Jarábková

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

Martina Jarábková

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

Mgr. Maršálek Tomáš

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

Lenka Galovičová

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

