
ZÁPISNICA
zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo

 dňa  2. mája 2018 na Obecnom úrade v Abraháme

Prítomní:podľa prezenčnej listiny 6 poslancov
                   Mgr. Mária Tomovičová, kontrolórka, 
Občania obce Abrahám
Program: podľa pozvánky
          Zapisovateľ:      Milan Janík
          Overovatelia: Ing. Lukáš Kopáčik, Peter Čambál

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. 

2. Starosta určil vyššie uvedeného zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Návrhová komisia bola schválená v zložení:

Marian Vrbovský , Ing. Jana Takáčová, Mgr. Jana Hanuliaková

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

Uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia : Neboli žiadne úlohy.

5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017

OZ schválilo záverečný účet obce za rok 2017. Pripomienka: zmeny v rozpočte konkretizovať v uznesení. 

6. Prejednanie a schválenie rekonštrukcie technických zariadení čerpacej stanice vody.

OZ odsúhlasilo rekonštrukciu zariadení čerpacej stanice vody.

7. Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018

                OZ odsúhlasilo plán činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018.

8. Rôzne

Starosta informoval :

 Výmena okien a vymaľovanie kuchyne a chodby v kultúrnom dome.
 Predložil  projekt  a prihlásil  sa  na  výzvu,  ktorá  umožňuje  získať  elektromobil  pre  ZŠ,  MŠ   do  výšky  30  000  eur.  Obec
znáša spolufinancovanie do výšky 5% z vysúťaženej ceny. OZ odsúhlasilo tento projekt.                
Predložil projekt na MF na opravu strechy na zdravotnom stredisku v hodnote približne 17 000 eur.
Rozšírenie múzea o priestory po cvičiteľoch vo výške 4 900 eur.
Kanalizácie stále v riešení.
MŠ v riešení. Nové verejné obstarávanie.
Projekt požiarnej ochrany bol predložený na ministerstvo .
Starosta objednal 6 lavičiek na cintorín.
Detské ihrisko sa bude postupne udržovať.
Zberný dvor by mali od 15. mája začať s úpravami a 1.7. by mal byť spustený.
Inf. o projekte osvetlenia priechodov pre chodcov.



9. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov.

Žiadosť o poskytnutí sociálnej služby pre občianku M.B.  OZ po prejednaní odsúhlasilo príspevok vo výške 150 eur po dobu
3 mesiacov.
Žiadosť o uvoľnenie priestorov pre ZŠ, ktoré zaberá obecná knižnica. Uvoľniť priestory do začiatku školského roku.
OZ rozhodne na ďalšom zasadnutí.
Pani  H.  poukázala  na  nedodržiavanie  pravidiel  lietania  RC modelov  na  letisku.  Starosta  očakáva  od  RC klubu  stanovisko
a dodržiavanie dohodnutých pravidiel.
Pani H. poukázala na problém s kanalizáciou a min. 3 veľké poruchy, ktorých následkom je neustále vytopenie susedných dvorov
a neznesiteľný  zápach,  dokonca  hrozí  aj  možné  vypuknutie  bakteriálnej  epidémie  zo  splaškov  kanalizácie.  Bola  prijatá
úloha požiadať TAVOS o riešenie ako odstrániť neustále vytápanie dvorov domácností a neznesiteľného zápachu pri poruchách
kanalizácie KPS.
Pán  S.  poukázal  na  triedenie  odpadu  ohľadom  akcie  ktorú  organizovala  poslankyňa  Hanuliaková  a poslanec  Vrbovský  na
zbieranie odpadu po dedine a žiadal vysvetlenie,  nakoľko odpad bol hodený bez separácie do kontajnera zberného dvora. Po
búrlivej diskusii opustili dvaja poslanci zasadnutie.

10. Návrh na uznesenie:

         OZ schválilo návrh na uznesenie.

11. 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 2. 5. 2018

A.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie





B.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva, vrátane zmien a doplnkov

2. Návrhovú komisiu v zložení: Marian Vrbovský, Ing. Jana Takáčová, Mgr. Jana Hanuliaková

3.  Záverečný účet obce za rok 2017.

4. Rekonštrukciu zariadení čerpacej stanice vody.

5. Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018.

6. Výzvu a projekt na získanie elektromobilu.

7. Schválenie mesačného príspevku vo výške 150 eur po dobu 3 mesiacov pani M.B.

8. Návrh na uznesenie.

C.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí

D.
Obecné zastupiteľstvo ukladá

Požiadať  TAVOS  o riešenie  ako  odstrániť  neustále  vytápanie  dvorov  domácností  a neznesiteľného  zápachu  pri  poruchách
kanalizácie KPS.

1Príloha záznamu :  hlasovanie poslancov na  zasadnutí obecného zastupiteľstva   

Zapísal:Milan Janík

Overovatelia zápisnice:           Peter Čambál............................................

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

                                                 Ing. Igor Németh, starosta obce Abrahám



Hlasovanie poslancov na obecnom zastupiteľstva dňa 2.5.2018
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číslo Obsah hlasovania

1 Program zasadnutia

2 Schválenie návrhovej komisie

3 Záverečný účet obce za rok 2017.

4 Rekonštrukciu zariadení čerpacej stanice vody 

5 Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018.



6 Výzvu a projekt na získanie elektromobilu

7 Schválenie mesačného príspevku vo výške 150 eur po dobu 3 mesiacov pani M.B.

8 Návrh na uznesenie.
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Zapísal:  Milan Janík
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