
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo

dňa 24. júla 2018 na Obecnom úrade v Abraháme

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 7 poslancov, 

Mgr. Mária Tomovičová - kontrolórka, 

                občania obce Abrahám

Program: podľa pozvánky.

Zapisovateľ: Róbert Hričo

Overovatelia: Peter Čambál, Ing. Jana Takáčová

                     Návrhová komisia: predseda Marian Vrbovský, Milan Janík, Mgr. Jana Hanuliaková

Priebeh zasadnutia:

1. Starosta obce Ing. Igor Németh otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal všetkých prítomných 
a oznámil, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné.

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 za I.polrok 2018

6/ Správa audítora

7/ Prejednanie a schválenie úväzku starostu obce a počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie

8/ Rôzne

9/ Interpelácie občanov, organizácií a poslancov

10/ Návrh na uznesenie

12/ Záver 

Hlasovanie: za 7 poslancov

2. Starosta určil vyššie uvedeného zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Návrhová komisia bola schválená v zložení:

Predseda: Marian Vrbovský, členovia Milan Janík a Mgr. Jana Hanuliaková
Hlasovanie: za 7 poslancov. 

4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. Na poslednom zasadnutí OZ bolo prijaté 
uznesenie - riešenie havarijných porúch na kanalizácii v našej obci. Na základe jednania starostu s vedením firmy 
Tavos bol zaslaný obci list, v ktorom firma Tavos oznámila, že v tomto roku prebehne rekonštrukcia ČS v obci 
Hoste, čím sa predpokladá že zmena technického riešenia napojenia výtlaku z obce Abrahám v ČS Hoste, zlepší 
prevádzku gravitačnej kanalizácie v obci Abrahám. Pokiaľ sa preukáže, že sa tento stav nezlepší, pristúpi sa k 
rekonštrukcii ČS v obci Abrahám.

5. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2018. Predsedníčka finančnej komisie Ing. Jana Takáčová predložila zápisnicu 
zo stretnutia s vysvetlením prekročených položiek. Príjmy sa čerpali v 1.polroku 2018 na 54 % a bežné výdavky 
na 50 %. Kapitálové príjmy a výdavky budú čerpané v závislosti od poskytnutia dotácií v ďalšom období: 
schválená dotácia na multifunkčný stroj vo výške 90 000 €, rozšírenie kanalizácie vo výške 950 000 € a materskej 
školy vo výške 220 000 €. Finančná komisia ďalej upozornila na  prekročenie rozpočtu určeného pre údržbu web 
stránky obce firmou V-Fit . Poslanec Ing. Kopáčik navrhol stretnutie s p. Molnárom ohľadom prejednania prác na 
web stránke. Po diskusii dal starosta hlasovať jednotlivo za čerpanie a úpravu rozpočtu. Hlasovanie: za 5 



poslancov, proti 2 poslanci.
Úprava rozpočtu - hlasovanie: za 5 poslancov, proti 2 poslanci.

6. Správa audítora - audit za rok 2017 vykonala spoločnosť N.M. Audit s.r.o. Nové Mesto nad Váhom. Na základe 
prác vykonaných počas auditu bolo zistené, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 
pravidlách. Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za 
daný rok. Účtovná závierka za rok 2017 bola zostavená podľa platného zákona o účtovníctve. OZ berie na 
vedomie správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2017.

7. OZ prejednalo schválenie výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018-2022 v plnom rozsahu na 
plný úväzok. Hlasovanie: za 7 poslancov. OZ prejednalo takisto schválenie počtu poslancov pre voľby do 
orgánov samosprávy obce Abrahám na funkčné obdobie 2018-2022 v počte 7. Hlasovanie: za 7 poslancov.

8. Rôzne

- starosta obce Ing. Igor Németh predložil žiadosť Dr. Leopolda Kašu, bytom Bratislava, ohľadom posunutia 
náhrobných kameňov na hroboch príbuzných v Abraháme. Pán Kaša žiadal o úpravu hrobových miest do pôvodného 
stavu na náklady správcu cintorína (obce), nakoľko posunutie bolo spôsobené blízkosťou vodovodnej prípojky. 
Obhliadkou sa zistilo, že poškodenie miest nie je spôsobené poruchou vody, preto oprava nebude hradená z rozpočtu 
obce.
- starosta obce informoval o výzve na rekonštrukciu obecného rozhlasu. Keďže ide o bezdrôtový rozhlas, ktorý 
vyžaduje vysoké náklady na prevádzku, obec odstupuje od tejto výzvy.
- starosta obce informoval, že v mesiaci august bude prebiehať výmena tlakových nádob na čerpacej stanici vody bez 
odstávky vody.
- starosta predložil žiadosť pani Terézie Kopáčikovej, bytom Abrahám 444, kde žiada o stanovisko obce k odpredaju 
časti pozemku č. 230/1 /potok/ o výmere 125 m2 od Slovenského pozemkového fondu a poskytnutie 
územnoplánovacej informácie. Starosta vydá stanovisko v zmysle územného plánu a bude predložené SPF.

9. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov

- Poslanec Janík informoval o sťažnosti občanov na nové led svetlá. Poslanci diskutovali na túto tému. Starosta 
odpovedal, že výmena svetiel za nové led sa realizuje v prípade ich vypálenia.
- Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa pýtala, prečo vznikol rozdiel v cenách verejného obstarávania rekonštrukcie 
Materskej školy v Abraháme. Starosta vysvetlil cenové ponuky firiem vo VO. Verejné obstarávanie sa bude opakovať 
dovtedy, kým sa nevysúťaží rekonštrukcia MŠ za  cenu blízku alokovanej čiastke.
- Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa informovala ohľadom ukradnutých kamier pri ihrisku. Starosta povedal, že 
Komunálna poisťovňa poskytla finančné plnenie za ukradnuté kamery. Kamery na tomto mieste sú potrebné, 
pokrývajú vstup do obce, ihrisko a čerpaciu stanicu vody. Bude ich treba lepšie zabezpečiť voči krádeži.
- Žiadosť komisie pre voľnočasové aktivity detí a mládeže na prenájom priestorov v klube /bývalá Sovička/ za účelom
skladovania inventáru komisie. Hlasovanie: za 6 poslancov, 1 sa zdržal. Poslankyňa Mgr. Hanuliaková požiadala 
pani kontrolórku o kontrolu príjmov za prenájom priestorov predajne Sovička firmou Slovakia Organic.
- Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa informovala ohľadom nových priestorov na premiestnenie Obecnej knižnice. 
Poslanci nenašli vhodné riešenie.
- Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa informovala ohľadom žiadosti občianskeho združenia Obec bez hraníc o prenájom 
priestorov kultúrneho domu na 27.októbra 2018. Občianske združenie dostane písomné vyjadrenie.
- Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa pýtala koľko zasadnutí OZ bude do konca volebného obdobia. Starosta informoval,
že ďalšie zasadnutia OZ budú podľa potreby.
- Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa informovala o čerpaní položky revitalizácia Družstevnej ulice. Orezy a pilovanie 
stromov sa budú robiť mimo vegetačného obdobia v mesiaci október.
- Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa informovala kedy sa budú realizovať projekty Klástra - cyklotrasy a chodníky. 
Starosta informoval, že projekt spracováva VÚC Trnava.
- Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa informovala ohľadom otvorenia nového zberného dvora. Starosta informoval, že 
firma I&P Company poslala správu o zmene podmienok a projektu. Firma teraz nemôže investovať, nakoľko by jej 
prepadli financie. Je potrebné vyžiadať od firmy I&P Company stanovisko k zbernému dvoru.
10. Návrh na uznesenie

Prečítal predseda návrhovej komisie Marian Vrbovský. Hlasovanie: za 7 poslancov.

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



UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ABRAHÁME DŇA 24. JÚLA 2018

A.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1.) Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2017.

B.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1.) Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme dňa 24.7.2018.
2.) Návrhovú komisiu v zložení Marian Vrbovský, Milan Janík, Mgr. Jana Hanuliaková.
3.) Čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2018.
4.) Úpravu rozpočtu na rok 2018 podľa priloženej tabuľky.
5.) V súlade s par.11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výkon funkcie 

starostu obce Abrahám vo volebnom období 2018-2022 v plnom rozsahu - na plný úväzok.
6.) V súlade s par.166 ods.3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s par.11 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2018-2022 pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce 
Abrahám na funkčné obdobie 2018-2022 jeden volebný obvod a počet poslancov 7.

7.) Prenájom priestorov v klube /bývalá Sovička/ ako skladovacie priestory komisii pre voľnočasové aktivity detí 
a mládeže.

8.) Návrh na uznesenie.

Prílohy záznamu: Hlasovanie poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva, úprava rozpočtu.                                  

Overovatelia zápisnice: Peter Čambál, Ing. Jana Takáčová

Napísal: Róbert Hričo                                       

V Abraháme dňa 9.8.2018

Hlasovanie poslancov na obecnom zastupiteľstve dňa 24.7.2018



Návrh číslo 1 2 3 4 5 6 7 8

Mgr. Jana 
Hanuliaková

Z Z P P Z Z Z Z

Milan Janík Z Z Z Z Z Z ZD Z

Peter Čambál Z Z Z Z Z Z Z Z

Ing. Lukáš Kopáčik Z Z Z Z Z Z Z Z

Róbert Hričo Z Z Z Z Z Z Z Z

Ing. Jana Takáčová Z Z Z Z Z Z Z Z

Marian Vrbovský Z Z P P Z Z Z Z

Spolu

Za (Z) 7 7 5 5 7 7 6 7

Proti (P) 0 0 2 2 0 0 0 0

Zdržal sa
(ZD)

0 0 0 0 0 0 1 0

Číslo

1. Program zasadnutia 
2. Zloženie návrhovej komisie
3. Čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2018
4. Úprava rozpočtu za rok 2018
5. Schválenie výkonu starostu obce na volebné obdobie 2018-2022
6. Schválenie volebného obvodu a počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022
7. Prenájom priestorov klubu komisii pre voľnočasové aktivity detí a mládeže
8. Návrh na uznesenie
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