
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo

dňa 22. novembra 2017 na Obecnom úrade v Abraháme

Prítomní: starosta obce a poslanci podľa prezenčnej listiny, poslanec L.Kopáčik ospravedlnený 

            Mgr. Mária Tomovičová – kontrolórka

            Občania obce Abrahám

Program: podľa pozvánky

Zapisovateľ: Peter Čambál

Overovatelia zápisnice: Ing. Jana Takáčová, Róbert Hričo

Priebeh zasadnutia:

1. Starosta obce Ing. Igor Németh otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva, privítal 

všetkých prítomných a oznámil, že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov 

a zasadnutie je uznášaniaschopné.

Starosta predložil program zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

Poslanec  Marian Vrbovský navrhol zmenu rokovacieho programu vyňatím bodu 9.

Hlasovanie: za 1 poslanec,proti 4poslanci, zdržal sa1 poslanec

Poslankyňa Mgr. Jana Hanuliaková navrhla zmenu rokovacieho poriadku výmenou bodu 5 za 

bod 7.

Hlasovanie: za 3 poslanci, proti 3poslanci

Program bol schválený nasledovne:

1.) Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3.) Schválenie návrhovej komisie

4.) Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

5.) Prejednanie a schválenie zmluvy o spolupráci s obcou Balatonederics

6.) Schválenie čerpania rozpočtu za III.Q 2017

7.) Prejednanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2018

8.) Prejednanie a schválenie sadzobníka poplatkov obce na rok 2018

9.) Prejednanie a schválenie prípravy návrhu zmeny územného plánu obce

10.)Prejedanie a schválenie etického kódexu  Abrahámskych novín

11.)Rôzne

12.)Interpelácie občanov, organizácií a poslancov

13.)Návrh na uznesenie

14.)Záver

2. Starosta určil vyššie uvedeného zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Návrhová komisia bola schválená v zložení:



Predseda: Milan Janík

Členovia: Marian Vrbovský, Jana Hanuliaková

Hlasovanie - za 6 poslancov

4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené, konkrétne úlohy neboli uložené. 

5. Prejednanie a schválenie zmluvy o spolupráci s obcou Balatonederics

Obecné zastupiteľstvo po krátkej debate schválilo zmluvu o spolupráci obcou Balatonederics.

Hlasovanie - za 4 poslanci, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec

6. Schválenie čerpania rozpočtu za III.Q 2017

Bola priložená správa finančnej komisie.Poslanec Marian Vrbovský namietal, že sú v rozpočte

vysoko nastavené ceny energie.Poslankyňa Ing. Jana Takáčová to zdôvodnila tým, že je 

bežné nechávať 30% a viac z dôvodu pohybu cien energií a poplatkov na trhu.Obecné 

zastupiteľstvo po vysvetlení schválilo čerpanie rozpočtu za III.Q2017.

Hlasovanie – za 5 poslancov, zdržal sa 1 poslanec

7. Prejednanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2018

Ekonómka obce pani Zita Hričová odporučila zapracovať do položky príjmovtransfer školstvo 

317875 € a tiež túto sumu do položky výdavkovZákladná škola - kapitálové výdavky.

Obecné zastupiteľstvo po návrhoch jednotlivých poslancov odsúhlasilo rozpočet na rok 2018.

Hlasovanie – za 6 poslancov

8. Prejednanie a schválenie sadzobníka poplatkov 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sadzobník poplatkov na rok 2018 v obci Abrahám.

Hlasovanie - za 6 poslancov

9. Prejednanie a schválenie prípravy návrhu zmeny územného plánu obce.

Na obecný úrad bola prijatá žiadosť manželovKasajových na schválenie zmeny Územného 

plánu v časti obce Háje, z dôvodu vybudovania eko farmy. Na prípravnej schôdzi sa poslanci 

zhodli na neodsúhlasení zmeny územného plánu. Starosta k tomuto podal vysvetlenie, takisto 

aj poslanci, a po krátkej debate prebehlo hlasovanie.

Hlasovanie - za 1 poslanec, proti 5 poslanci

Na obecný úrad bola doručená žiadosť firmy B&P Propertiess.r.o. na schválenie zmeny 

územného plánu pozemkov za školskou bytovkou. K žiadosti sa vyjadril starosta a poslanci.

Obecné zastupiteľstvo nakoniec presunulo žiadosť na nasledujúce zastupiteľstvo z dôvodu 

doplnenia informácií.

10. Prejednanie navrhovaného etického kódexu Abrahámskych novín

Obecné zastupiteľstvo schválilo vydávanie informačných listov pod názvom Abrahámske 
noviny. Budú distribuované tlačenou alebo elektronickou formou štvrťročne. Redakčná rada 
vytvorí pravidlá a predloží na schválenie.

Hlasovanie - za 5 poslancov, zdržal sa 1 poslanec



11. Rôzne

11.1. Starosta obce informoval

Dňa 22.11.2017 došlo na VÚC v Trnave k podpísaniu zmluvy o nenávratnej pôžičke 
na dostavbu a rekonštrukciu Materskej škôlky.Prebieha obstarávanie, ktoré bude 
ukončené najskôr v Decembri 2017.

11.2. Voľba predsedu komisie na ochranu verejného záujmu

Starosta navrhol na schválenie predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Ing. 
Janu Takáčovú, ktorá bola na prípravnej schôdzi vybraná losovaním.

Hlasovanie - za 6 poslancov

11.3. Voľba zástupcu z poslancov do rady školy 

Starosta dal hlasovaťo Mgr. Jane Hanuliakovej ako zástupcovi obecného 
zastupiteľstva  v rade školy.

Hlasovanie - za 6 poslancov

11.4. Poslankyňa Mgr. Hanuliaková informovala o miestnosti pre stretávanie sa 

mamičieks deťmi.
Navrhuje miestnosť v klube dôchodcov, ktorú využíva folklórny súbor Jatelinka.
Starosta s poslancami odporučil dohodu o spoločnom využívaní priestorov 
s folklórnym súborom Jatelinka.

11.5. Poslankyňa Mgr. Hanuliaková navrhla zmeny v rokovacom poriadku OZ.

                          Zmeny do rokovacieho poriadku boli zapracované a po úprave budú predložené na     
                          schválenie na nasledujúcom OZ.         

11.6. Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa informovala ako pokračujú práce na obecnej

internetovej stránke.

Starosta obce oboznámil poslancov o vypracovaní novej web stránky firmouV-Fits.r.o. 
Nová stránka by sa mala spustiť do konca decembra. Doména www.abraham.sk sa 
odkúpi od prvého majiteľa pána Nemca za sumu 500€.

11.7. Poslankyňa Mgr. Hanuliaková žiadala, aby zasadnutia finančnej komisie boli 

verejné.
Poslankyňa Ing. Jana Takáčová oponovala tým, že zloženie komisie je z ľudí v ktorých
má OZ dôveru. K faktúram a blokom má prístup každý poslanec.

11.8. Rodina Ležovičová podala žiadosť na preplatenie škody 500,-€, ktorá im vznikla 

v dôsledku havarijného stavu susedného bytu.
                          Starosta dal hlasovať o preplatení škody do výšky 500,-€ rodine Ležovičovej.

Hlasovanie - za 6 poslancov

12. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov

12.1. Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa pýtala na kamerovýsystém a jeho cenu.

http://www.abraham.sk/


Starosta vysvetlil, že výberové konanie pozostávalo z troch ponúk,obstarávateľom  
bola firma BALUX LG s.r.o. Poslankyňa Mgr. Jana Hanuliaková žiada od finančnej 
komisie, aby preverila výberové konanie na kamerový systém.

12.2. Poslankyňa Ing. Jana Takáčová dala na posúdenie komisii pre životnéprostredie

nevhodne vysadené borovice na miestnom cintoríne.
Poslanec Marian Vrbovský oponoval, že momentálne nie je potrebné miesto na 
ktorom sú vysadené. Komisia pre životné prostredie podá správu pre obecné 
zastupiteľstvo.

12.3. Poslankyňa Mgr. Jana Hanuliaková sa informovala, prečo neboli poslanci 

pozvaní na otváranie obálok na verejné osvetlenie.
Starosta obce informoval poslancov, že do verejného obstarávania sa neprihlásil 
žiadny uchádzač.

13.      Návrh na uznesenie

          Hlasovanie – za 6 poslancov

       14.     Záver
         Starosta na záver poďakoval poslancom za aktívny prístup k riešeniu úloh a zasadnutie  
obecného zastupiteľstva ukončil.

UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ABRAHÁME DŇA

22.11.2017

B.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1.) Návrhovú komisiu v zložení: Milan Janík, Marian Vrbovský, Mgr. Jana Hanuliaková

2.) Zmluvu o spolupráci s obcou Balatonederics

3.) Čerpanie obecného rozpočtu za III.Q 2017

4.) Rozpočet obce na rok 2018

5.) Sadzobník obecných poplatkov na rok 2018

6.) Vydávanie informačných listov pod názvom Abrahámske noviny

7.) Predsedníčku komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Janu Takáčovú

8.) Mgr.Janu Hanuliakovú ako zástupkyňu obecného zastupiteľstva v rade školy

9.) Náhradu škody do výšky 500,-€ na byte rodine Ležovičovej

10.) Návrh na uznesenie

C.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje

1.) Zmenu rokovacieho programuvyňatím bodu 9

2.) Zmenu rokovacieho programu zmenou bodu 5 za bod 9

3.) Žiadosť na zmenu územného plánu v časti obce Háje

Zapísal: Peter Čambál 

Overovatelia zápisnice: Ing. Jana Takáčová ..............................



         Róbert Hričo               ..............................

Starosta obce:                    Ing. Igor Németh    ..............................

Hlasovanie poslancov na obecnom zastupiteľstve dňa 22.11.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mgr.Jana Hanuliaková ZD Z Z ZD Z Z Z P Z ZD Z Z Z

Milan Janík P P Z Z Z Z Z P Z Z Z Z Z

Peter Čambál P P Z Z Z Z Z P Z Z Z Z Z

Ing. Lukáš Kopáčik - - - - - - - - - - - - -

Róbert Hričo P Z Z Z Z Z Z ZD Z Z Z Z Z

Ing. Jana Takáčová P P Z Z Z Z Z P Z Z Z Z Z

Marian Vrbovský Z Z Z P ZD Z Z P Z Z Z Z Z

Spolu

Za 1 3 6 4 5 6 6 0 6 5 6 6 6

Proti 4 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0

Zdržal sa 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0

Číslo
hlasovani

a
Obsah hlasovania

1 Zmena rokovacieho programu vyňatie bodu 9

2 Zmena rokovacieho programu výmena bodu 5 za bod 7

3 Návrhová komisia v zložení: Milan Janík, Jana Hanuliaková, Marian Vrbovský

4 Zmluva o spolupráci s obcou Balatonederics

5 Čerpanie obecného rozpočtuza III.Q 2017

6 Schválenie obecného rozpočtu na rok 2018

7 Schválenie sadzobníka obecných poplatkov na rok 2018

8 Zmena územného plánuv časti obce Háje

9 Vydávanie Informačných listov pod názvom Abrahámske noviny

10 Schválenie predsedníčky komisie na ochranu verejných záujmov - Ing. Jana Takáčová.

11 Schválenie zástupcuOZ v rade školy - Mgr. Jana Hanuliaková.

12 Náhrada škody do výšky 500€ na byte rodiny Ležovičovej.

13 Návrh na uznesenie


