
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo

dňa 10.októbra 2018 na Obecnom úrade v Abraháme

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

občania obce Abrahám

Program: podľa pozvánky

Zapisovateľ:Peter Čambál

Overovatelia zápisnice:Ing.Jana Tákáčová, Milan Janík

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 6.

Hlasovanie: za1 poslanec, proti 4 poslanci, zdržal sa 1 poslanec

Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

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

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.) Čerpanie rozpočtu za 3.Q.2018

6.) Prejednanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2018

7.) Prejednanie a schválenie rozpočtového harmonogramu 2018/2019

8.) Prejednanie a schválenie VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území obce Abrahám

9.) Prejednaniežiadosti o odkúpenie pozemku pri bytovke č.437

10.) Prejednanienávrhu na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena parcely č.1394/2 a 

1394/12

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: Marian Vrbovský

Členovia: Mgr.Jana Hanuliaková, Róbert Hričo

Hlasovanie: za 6 poslancov

4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

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

5. Čerpanie rozpočtu za 3.Q 2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie rozpočtu za 3.Q.2018

Priložená správa komisie pre financie a správu majetku.

Hlasovanie: za 4 poslanci, proti 2 poslanci

6. Schválenie a prejednanie rozpočtu na rok 2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtový harmonogram na rok 2018/2019.

Predseda komisie pre financie a správu majetku zdôvodnil dôležitosť schválenia rozpočtu 2019 

preprácu nového zastupiteľstva.

Hlasovanie: za 4 poslanci, proti 3 poslanci

7. Prejednanie a schválenie rozpočtového harmonogramu na rok 2018/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtový harmonogram na rok 2018/2019.

Hlasovanie: za 5 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec

8. VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Abrahám

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb 

naúzemí obce Abrahám

Hlasovanie: za: 7 poslancov

9. Prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemkov  pri školskej bytovke č. 437

Na obecný úrad bola prijatá žiadosť spoločenstva obyvateľov školskej bytovky o odkúpenie 

nezastavaných pozemkov v jej okolí.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov obyvateľom školskej bytovky s parcelným číslom 

1394/24,1394/25 a 1394/27, na základe znaleckého posudku s prihliadnutím na VZN.

Hlasovanie - za: 7 poslancov 

10.Prejednanienávrhu na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na parcelách č.1394/2 a

1394/12.



Obecné zastupiteľstvo žiada od firmy B&P Properties, s.r.o. doložiť geometrický plán a štúdiu 
výstavby.

11. Rôzne

- Ponuka firmy NEVITEL, a.s. na pripojenie domácností k novej optickej sieti v obci Abrahám.  

Obecné zastupiteľstvo firme NEVITEL, a.s  schvaľuje súhlasné stanovisko k územnému konaniu pre 
výstavbu optických káblov v obci Abrahám.
Hlasovanie: za 7 poslancov

- Projekt Environmentálneho fondu kompostéry do každej domácnosti

Starosta predstavilprojekt kompostéry do každej domácnosti zadarmo, cena spracovania 
a predloženia projektu je 500€. V prípade úspešnosti samotného projektu si spracovateľ projektu 
nárokuje 4% z vysúťaženej sumy.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa projektu 
Environmentálneho fondu kompostéry do každej domácnosti.
Hlasovanie: za 7 poslancov

- Žiadosť Materskej škôlky na preplácanie nadčasových hodín z dôvodu dlhodobej 
práceneschopnosti učiteľky.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie nadčasových hodín učiteľkám materskej škôlky od 
septembra 2018 do februára 2019.
Hlasovanie: za 7 poslancov

- Starosta informoval o schválenej dotácií z ministerstva vnútra na hasičskú garáž.
Garáž bude stavať vysúťažená firma EVAM plus, s.r.o. z Lubiny, ktorá by ju mala postaviť a odovzdať 
do 21.12.2018.

- Starosta informoval že na výberové konanie k projektu materskej škôlky sa prihlásili 4 
uchádzači. 
Verejný obstarávateľ požiadal uchádzajúce sa firmy o projekt rekonštrukcie materskej školy k 
vysvetleniu niektorých položiek. Po doručení vysvetlení verejný obstarávateľ skontroluje a zvolá 
výberovú komisiu.

- Starosta informoval o projekte multifunkčný stroj.
Multifunkčný stroj je vo výrobe v Nemecku. Peniaze z dotácie prídu na novovytvorený účet, ktorý bol 
jednou z podmienok zapojenia sa do súťaže.

- Poslankyňa Mgr. Hanuliaková dotazovala na priebeh projektu zberný dvor.   
Starosta informoval poslancov,že sa termín predlžuje kvôli neustálim zmenám zadávateľa projektu. 
Nové informácie budú v januári 2019.  

- Starosta informoval o projekte kanalizácie, ktorý je na VÚC Trnave a čaká na schválenie. 

12. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov

-O projekte osvetlenia prechodu prechodov medzi kostolom a školou zatiaľ nebolo rozhodnuté.

- Poslanec Hričo upozornil, že nebolo vyčerpané z rozpočtu na svetelný merač rýchlosti.Merač sa 
nebude realizovať pre zložité pripojenie do siete, solárne nie sú spoľahlivé.  

- Poslankyňa Mgr. Hanuliaková prebrala priestory po predajni Sovička a pýtala sa, či ich dá 
predchádzajúci nájomca do pôvodného stavu.



- Poslankyňa Mgr. Jana Hanuliakovása pýtala, či môže mať prednášku združenie Obec bez hraníc na 
stretnutí dôchodcov.
- Poslanec Marian Vrbovský sa pýtal na stavbu pri lese.

13. Návrh na uznesenie

Hlasovanie: za 7 poslancov

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

UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ABRAHÁME DŇA

10.10.2018

B.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

2.) program zasadnutia.

3.) návrhovú komisiu v zložení predseda Marian Vrbovský, členovia Mgr. Jana Hanuliaková a Róbert

Hričo.
4.)

5.) erpanie obecného rozpočtu za III.Q 2018.

6.) rozpočet obce na rok 2019.

7.) rozpočtový harmonogramna rok 2018/2019.

8.) VZN o pravidlách času predaja a služieb na území obce Abrahám.

9.) predaj pozemkov obyvateľom školskej bytovky s parcelným číslom1394/24,1394/25 a 1394/27 na

základe znaleckého posudku s prihliadnutím na VZN.

10.) firme Nevitel s.r.o. súhlasné stanovisko k územnému konaniu pre výstavbu optickej siete v obci

Abrahám.
10). zapojenie sa do projektu Environmentálneho fondukompostéry do každej domácnosti.
11.) preplatenie nadčasových hodín učiteľkám materskej škôlky odseptembra 2018 do februára 2019.

C.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

1.) zmenu programu zasadnutia vyňatím bodu 6.

Zapísal: Peter Čambál 

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



                              Milan Janík   .............................

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

Hlasovanie poslancov na obecnom zastupiteľstve dňa 10.októbra 2018

Číslo hlasovania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Milan Janík P Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Peter Čambál P Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Ing. Lukáš Kopáčik - - - - P Z Z Z Z Z Z

Róbert Hričo P Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

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

Marian Vrbovský Z P Z P P P Z Z Z Z Z

Spolu

Za 1 4 6 4 5 5 7 7 7 7 7

Proti 4 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0

Zdržal sa 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0

Číslo
hlasovani

a
Obsah hlasovania

1 Zmena programu zasadnutia vyňatím bodu 6.

2 Program zasadnutia.

3 Návrhová komisia v zložení Marian Vrbovský,Jana Hanuliaková a Róbert Hričo.

4 Čerpanie rozpočtu za 3.Q.2018

5 Rozpočet na rok 2019.

6 Rozpočtový harmonogram na rok 2018/2019.

7
VZN o pravidlách čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce 
Abrahám.

8 Predaj pozemkov obyvateľom školskej bytovky s parcelným číslom1394/24,25 a 27.

9 Súhlasné stanovisko k územnému konaniu pre výstavbu optickej siete v obci Abrahám.

10 Zapojenie sa do projektu Environmentálneho fondu kompostéry do každej domácnosti.

11 Uznesenie.


