
ZÁPISNICA
zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo

dňa 15. februára 2018 na Obecnom úrade v Abraháme

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 6 poslancov, ospravedlnený poslanec Milan Janík . 

Mgr. Mária Tomovičová - kontrolórka, 

                Občania obce Abrahám

Program: podľa pozvánky.

Zapisovateľ: Róbert Hričo

Overovatelia: Ing. Jana Takáčová, Ing. Lukáš Kopáčik

                     Návrhová komisia: predseda Peter Čambál,   členovia Marian Vrbovský,Mgr. Jana Hanuliaková     

Pred zasadnutím OZ starosta obce Ing. Igor Németh, privítal zástupcu firmy Ekoauris Prešov, ktorá vykonáva proces 

verejného obstarávania pri predkladaní projektu Splašková kanalizácia v obci Abrahám. Zástupca firmy oboznámil 

poslancov a prítomných občanov o priebehu celého procesu verejného obstarávania.                                                       

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.

Hlasovanie: za  6 poslancov

Program bol schválený nasledovne:

1/ Otvorenie a schválenie  programu  zasadnutia

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3/ Schválenie návrhovej komisie

4/ Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

5/ Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu obce a základnej školy za r. 2017

6/ Prejednanie ponúk na riešenie doplnenia a nahradenia zastaraného osvetlenia v obci

7/ Rôzne

8/ Interpelácie poslancov, občanov a organizácií.

9/  Návrh na uznesenie

10/Záver

2. Starosta určil vyššie uvedeného zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Návrhová komisia bola schválená v zložení:

Predseda: Peter Čambál, členovia Marian Vrbovský a Mgr. Jana Hanuliaková
Hlasovanie: za 6 poslancov. 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Na poslednom zasadnutí OZ dňa 11.12.2017 ,boli 
prijaté uznesenia   - schválenie VZN č. 2,3,4, a plán činnosti  hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018. 
Z týchto prijatých uznesení neplynú žiadne konkrétne úlohy.

5. Rozpočet obce a základnej školy. Poslancom OZ bol doručený materiál o čerpaní rozpočtu Obce Abrahám a Základ-
nej školy Michala Tareka v Abraháme za rok 2017, doplnený o 4. štvrťrok 2017.  Čerpanie tohto rozpočtu bolo 
prejednané aj na zasadnutí finančnej komisie, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.2.2018. Záznam zo zasadnutia komisie pre-
čítala predsedníčka komisie Ing. Takáčová, ktorá zároveň aj zdôvodnila čerpanie prekročených položiek rozpočtu.



Manažment a služby občanom

Údržba budovy , Členstvo obce v organizáciách a združeniach, údržba internetovej stránky poplatky za 
novú stránku   a odkúpenie domeny Abrahám,výpočtová technika, softvér 

 Bezpečnosť, právo poriadok

 Doplnenie ukradnutých kamier , 

 VO kamerový systém , VO havária základná škola Prvá komunálna finančná ZMOS – VO na dodávky 
plynu a elektriny, realizovanie  spoločného  VO na dodávky energií  bolo odsúhlasené na zhromaž-
dení ZMOS, dopracovanie projektovej dokumentácie na kanalizáciu 

 Komunikácie , výstavba a rozvoj obce -    projekčné práce 

 Vypracovanie žiadosti na podporu – kanalizácia, zmena projektu – kanalizácie, audít odpadového hos-
podárstva 

 Komunikácie , výstavba a rozvoj obce -   náklady na kosačky

 Prenájom plošiny , oprava kosačiek, drvenie konárov

 Komunikácie , výstavba a rozvoj obce -  vodovody a kanalizácie

 Vodovodné prípojky . Finančná komisia navrhuje OZ zvýšiť poplatok za vodovodné prípojky. Po-
slanec p. Vrbovský poukázal na niektoré čerpané položky v rozpočte a požiadal poslancov, aby 
venovali pozornosť aj čerpaniu niektorých menších výdavkov. Zároveň navrhol, aby  pri čerpaní 
rozpočtu Základnej školy bol prítomný aj zástupca školy, a presun medzi položkami v rozpočte ZŠ 
bol schvaľovaný  poslancami.

Hlasovanie: Za 4 poslanci, zdržali sa 2 poslanci.

6. Prejednanie ponúk na riešenie doplnenia a nahradenia zastaralého osvetlenia v obci. Starosta obce predstavil
zástupcov firmy LEDKY s.r.o.Sereď  a zástupcu firmy Schréder z Maďarska . V oboch prípadoch predstavili 
svoje výrobky, ich výkony, svietivosť, úspory, náklady, v obidvoch prípadoch spotrebu elektrickej energie hradí 
obec a taktiež získané úspory zostávajú obci.

7.  Rôzne

Starosta obce prečítal poslancom list prezidenta SR, ktorý zaslal našej obci.

Seniorka s.r.o. , ktorá zabezpečuje opatrovateľskú službu v našej obci 2 občiankam , poslala oznámenie 
o ukončení poskytovania opatrovateľskej služby v našej obci pravdepodobne v mesiaci apríl  2018.Po tomto  
termíne im nebudú Imlementačnou agentúrou MPSVR poskytované finančné prostriedky. V zmysle zák. č. 
448/2008 je obec povinná zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb buď fyzickou osobou alebo 
prostredníctvom poskytovateľa sociálnej služby. Seniorka s.r.o. vie zabezpečiť tieto služby aj naďalej ale 
s finančným príspevkom obce. Mzdový náklad na opatrovanie je 4,40 €/hod. Poslanci sa oboznámili s danou 
situáciou a rozhodli, že uvedenú situáciu budú riešiť v mesiaci apríl 2018.

TSK ohlásil výrub stromov vlastnými pracovníkmi pri ceste III/1337 , v k.ú. obcí Abrahám a Malá Mača. Ide 
o výrub 6 ks orechov, 10 ks kmeňov- pozostatkov čerešien.

Starosta oboznámil prítomných s projektom Zberného dvora. Tento projekt prešiel prvou kontrolou, práce na 
príprave pozemku začnú pravdepodobne v mesiaci apríl 2017.

8/ Interpelácie občanov, organizácii a poslancov.

- P. Debrecká oznámila prítomným poslancom, že na odber abrahámskych novín sa doteraz prihlásilo 25 
občanov. Treba do budúcna doriešiť tlač a distribúciu abrahámskych novín. Doteraz sa tlačilo okolo 200 ks 
novín /do predajní COOP Jednota a prispievateľom/ Ak by sa mali doručovať noviny do každej domácnosti je



potrebné doriešiť ich tlač – zistiť cenové ponuky na tlač v tlačiarni a ich distribúciu do domácností. Poslanci 
sa dohodli, že  sa ponechá doteraz zaužívaný systém distribúcie novín /do predajní COOP Jednota/

Žiadosť Ivana a Ivety Šnórikových o  predaj pozemku p.č. 231 o výmere 942 m2,- vodné plochy, ktorý vedie 
cez  ich záhradu a tento užívajú. Keďže v územnom pláne obce je tento pozemok označený ako cesta nie je 
možný odpredaj tohto pozemku a tento stav sa naďalej ponecháva.. 
Hlasovanie: 5 poslancov proti a 1 sa zdržal.

Občianske združenie Obec bez hraníc si podalo žiadosť o finančný príspevok na činnosť vo výške 150 €. 
Poslankyňa p. Hanuliaková predstavila činnosť združenia -  poriadanie kultúrnych, športových aktivít.  
Hlasovanie: 1 poslanec za, 1 sa zdržal, 4 poslanci proti.

Žiadosť poslankyne p. Hanuliakovej – osadenie zeleného ostrovčeka pri kostole. K vybudovaniu je potrebný 
súhlas TSK, ktorá je vlastníkom komunikácie a súhlas dopravného inšpektorátu, SAD Trnava a Dunajská 
Streda a súhlas občanov okolitých domov.

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Tomovičová predložila správu o kontrolnej činnosti za rok 2017. Táto správa 
obsahovala kontrolu financovania, dokladov obce, ZŠ, upozornila, že príjmové bloky strácajú čitateľnosť, 
treba robiť z nich fotokópie, boli kontrolované  príjmy daní a poplatkov v zmysle platných VZN obce. 
Preverila podnet o preverení dokladov pri prípravných prácach  projektu Prestavba a prístavba materskej školy
Svetluška a zistila oprávnenosť výdavkov.

Poslanci sa zaoberali úpravou poplatku za pripojenie na verejný obecný vodovod. Poplatok sa zvýši na
200 €, bude pokrývať výdavky na pokrytie fin. nákladov spojených s realizáciou vodovodnej 
prípojky/dodávka a montáž navrt. pásu, zemnej súpravy a vodomeru. / Pripojovací poplatok nie je určený na 
krytie nákladov za zemné práce, dodávku a montáž ostatných súčastí vodovodnej prípojky. Tieto náklady si 
hradí žiadateľ.Táto úprava bude zahrnutá do sadzobníka poplatkov na rok 2018.
Hlasovanie: za 6 poslancov.

Poslankyňa p.Hanuliaková navrhla vyhlasovať oznamy na komerčné účely cez deň a bežné oznamy popoludní
po 15. hod. 

Starosta informoval poslancov o príprave nových projektov v spolupráci s podnikateľmi v obci  a  čerpanie 
finančných prostriedkov na tieto projekty cez  združenie MAS 11 PLUS, ktorého sme členom..

Poslankyňa p. Hanuliaková  žiadala starostu obce informovať o projekte Prestavba a prístavba MŠ Svetluška.. 
Starosta informoval, že prvé dve verejné obstarávania neboli úspešné, preto požiadal o zmenu zmluvy. Táto 
žiadosť bola schválená.

Dotaz poslankyne Hanuliakovej o VO a otváraní obálok Firmou Ekoauris – Splašková kanalizácia v obci 
Abrahám v Prešove. Prečo neboli prizvaní poslanci. Starosta odpovedal, že s firmou Ekoauris bola uzatvorená
riadna zmluva.

Poslankyňa p. Hanuliaková sa pýtala prečo jej článok nebol zverejnený v Abrahámskych novinách. Starosta 
odpovedal, že členovia redakčnej rady nesúhlasili s  jeho uverejnením.

 Poslankyňa p, Hanuliaková podala žiadosť v zmysle zákona č.  211/2000 o slobodnom prístupe k 
informáciám  komisii na ochranu verejného  záujmu o poskytnutie informácií o majetkových priznaniach 
starostu obce.

Poslankyňa p. Hanuliaková sa informovala o novej obecnej web stránke. Odpovedal starosta obce a prítomný 
web majster, že na stránke sa ešte pracuje, prebieha úprava stránky a dopĺňanie údajov na stránku.

Poslankyňa p. Hanuliaková žiada zakúpenie projektora vo výške 500, Projektor je v rozpočte obce – môže sa 
objednať.   

Poslankyňa p. Hanuliaková žiadala starostu o informovanie  o zasadnutí s predsedom TSK, starosta zhodnotil 
toto vystúpenie.



Poslankyňa p.Hanuliaková sa dotazovala ako bude platiť za prenájom kultúrneho domu OZ Obec bez hraníc. 
Nakoľko nie je v sadzobníku poplatkov uvedené oslobodenie od poplatkov pre občianske združenia je 
potrebné platiť v zmysle platného sadzobníka na r. 2018. Poslanci hlasovali za bezplatný prenájom.

Hlasovanie:  3 poslanci, 2 sa zdržali, 1 poslanec proti

Poslankyňa p. Hanuliaková navrhla, aby každá komisia predložila plán svojej činnosťi na rok 2018. 
Predsedovia jednotlivých komisií vysvetlili reálnosť tejto požiadavky.

Poslankyňa p. Hanuliaková upozornila, že sa nedodržiava rokovací poriadok, starosta vysvetlil  dôvody, prečo
OZ bolo nutné zvolať na tento dátum..

Starosta oznámil poslancom, že 14.4. sa uskutoční v našej obci Ochutnávka jedál starých materí. Zúčastňuje 
sa 8 obcí. .

9/ Návrh na uznesenie  prečítal predseda návrhovej komisie Peter Čambál.
.Hlasovanie:5 poslancov za , 1 sa ospravedlnil

Starosta na záver poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva
ukončil.

UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ABRAHÁME  DŇA  15. FEBRUÁRA 2018

A.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

               1/  Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017

B.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1.) Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme dňa 15.2.2018

2.) Návrhovú komisiu v zložení Peter Čambál,Marian Vrbovský a Mgr. Jana Hanuliaková

3.) Čerpanie rozpočtu obce a Základnej školy Michala Tareka v Abraháme za rok 2017

4.) Poplatok za pripojenie na obecný vodovod vo výške 200,- €

5.) Návrh na uznesenie

C.

OZ neschvaľuje

                     6/   Žiadosť Ivana a Ivety Šnórikových o odkúpenie pozemku p. č. 231

         7 /   Finančný príspevok pre občianske združenie Obec bez hraníc.

                     8/    Bezplatný prenájom kultúrneho domu pre OZ Obec bez hraníc.

Prílohy záznamu: Hlasovanie poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva.                                                        



Zapísal: Róbert Hričo

Overovatelia zápisnice: Ing. Jana Takáčová, Lukáš Kopáčik

                                       

V Abraháme dňa 22. februára 2018

Hlasovanie poslancov na obecnom zastupiteľstva dňa 15.2.2018

Návrh, uznesenie 1 2 3 4 5 6 7 8

Mgr. Jana Hanuliaková Z Z
Z
D

Z -
Z
D

Z
D

Z

Milan Janík - - - - - - - -

Peter Čambál Z Z Z Z Z P P P

Ing. Lukáš Kopáčik Z Z Z Z Z P P Z

Róbert Hričo Z Z Z Z Z P P
Z
D

Ing. Jana Takáčová Z Z Z Z Z P P
Z
D

Marián Vrbovský Z Z
Z
D

Z Z P Z Z

Spolu

Za (Z) 6 6 4 6 5 0 1
3

Proti (P) 0 0 0 0 0 5 4 1

Zdržal sa ZD 0 0 2 0 0 1 1 2

Číslo Obsah hlasovania

1 Program zasadnutia

2 Členovia návrhovej komisie

3 Čerpanie rozpočtu obce a Základnej školy Michala Tareka

4 Poplatok za pripojenie na obecný vodovod

5. Návrh na uznesenie

6. Žiadosť Ivana a Ivety Šnórikových o odkúpenie pozemku p,č. 231

7. Finančný príspevok pre OZ Obec bez hraníc

8. Bezplatný prenájom kultúrneho domu pre OZ Obec bez hraníc
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