
ZÁPISNICA
zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo

dňa 29.1.2019 na Obecnom úrade v Abraháme
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 6 poslancov,

                    1 poslanec  neprítomný - neospravedlnený 

Mgr. Mária Tomovičová – kontrolórka -ospravedlnená PN, 

                Občania obce Abrahám

Program: podľa pozvánky.

Zapisovateľ: Alena Debrecká

Overovatelia: Ing. Takáčová, Mgr. Jana Hanuliaková,

                   Návrhová komisia: predseda Bc. Dávid Grosman, Milan Janík, Vladimír Jucha

 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.

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 investičnej  akcie – dielne ZŠ Michala Tareka v Abraháme
6. Prejednanie a schválenie nákupu nového pracovného  motorového vozidla
7. Rôzne
8. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Hlasovanie: za  6 poslancov

2. Starosta určil vyššie  uvedeného zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Návrhová komisia bola schválená v zložení:

Predseda: Bc. Dávid Grosman,  Milan Janík,  Vladimír Jucha
Hlasovanie: za 6 poslancov. 

4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. 
Starosta  predložil  typy a cenové ponuky  katafalkov do  obecného cintorína. Poslanci  
sa dohodli, že  zistia ešte ďalšie možné ponuky a zakúpenie katafalku sa bude 
prejednávať  na zasadnutí OZ v mesiaci február.

5. Prejednanie a schválenie  investičnej akcie - dielne  ZŠ Michala Tareka v Abraháme . 
Obecné  zastupiteľstvo odsúhlasilo  rekonštrukciu  pivničných priestorov a zriadenie 
dielne na  pracovné vyučovanie od septembra 2019. Riaditeľ školy Mgr. Hrbán 
informoval, že vybavenie dielne zabezpečí 

ZŠ M. Tareka so svojich finančných zdrojov v spolupráci  so ZRPŠ.   
Hlasovanie: za 6 poslancov
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6. Prejednanie a schválenie nákupu nového pracovného vozidla Dacia Dokker v hodnote 
10 807,- eur.   

Hlasovanie: za 5 poslancov,  proti : 1 poslanec,  zdržal  sa: 0
7. Prejednanie a schválenie ekologickej likvidácie  vozidla Renault Kango.

 Hlasovanie: za 6 poslancov.
8. Rôzne 

 Starosta  informoval o vybudovaní a preložení  nového  oplotenia smerom  ku garáži  na
hasičské  vozidlo,  čím sa zväčší plocha dvora MŠ.  Starosta  a OZ  zabezpečí  ďalšiu 
cenovú  ponuku na vybudovanie oplotenia.  

  Prejednanie a schválenie zapojenia sa do výzvy Úradu vlády Slovenskej  
republiky  na  podporu výstavby detských ihrísk a vypracovanie žiadosti a 
projektu odbornou firmou. 

      Starosta  informoval  o  možnosti  zapojenia sa do výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky 
na podporu výstavby     detských ihrísk.  Poslanci  odsúhlasili  zapojenie sa obce  do výzvy a 
vypracovanie žiadosti a projektu odbornou firmou.  

 Hlasovanie: za 6 poslancov.
 Poslankyňa Banášová upozornila  na problém  zasnežených a šmykľavých schodov  na 

zdravotnom stredisku. Problém  schodov sa bude riešiť vybudovaním vyhrievania 
schodov. 

 Starosta informoval o začatí prác  na postupnej   rekonštrukcii priestorov obecného 
úradu, rekonštrukcia WC a vybudovanie kuchynského kútika. OZ navrhlo  predloženie 
rozpočtu rekonštrukčných prác. 

 Starosta informoval o  začatí prípravných prác na zriadení  zberného dvora na konci 
obce. 

 Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa informovala o možnosti spracovania BIO odpadu.  
Starosta o OZ  zistia  možných spracovávateľov a poplatky za spracovanie BIO odpadu.

 Poslankyňa Mgr. Hanuliaková poukázala na nutnosť odvozu skládky odpadu z 
priestorov detskej ozdravovne. Starosta informoval, že nakoľko  je to súkromný 
pozemok, obecný  úrad vyzve majiteľa pozemku  na odstránenie skládky odpadu. 

 Poslanec Bc. Grosman  sa dotazoval na využívanie bio pohárov a bio servisu  na 
akciách  obce. Nakoľko je na obecnom úrade ešte zbytok  plastového servisu, po jeho 
spotrebe sa môže využívať bio servis.

 Poslankyňa Mgr. Hanuliaková informovala o nutnosti separácie odpadu a zabezpečenia 
osvety medzi ľuďmi. Separáciu odpadu docieliť prípadným  zvýšením ceny za smetnú  
nádobu navyše. 

9. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
Poslankyňa Ing. Takáčová informovala o podnete občanov, ktorí sa sťažujú na prejazdy 
motorových vozidiel cez Pánsku cestu v neprimeranej rýchlosti. Výzva  na obmedzenie 
prejazdu bude  zverejnená na web. stránke obce. 

 10. Návrh na uznesenie – prečítal predseda  návrhovej komisie Bc. Dávid Grosman. 

 Hlasovanie: za 6 poslancov.

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

UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ABRAHÁME  DŇA  29.1.2019

A.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1.) Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme dňa 29.1.2019
2.) Návrhovú komisiu v zložení Bc . Dávid Grosman, Milan Janík, Vladimír Jucha

                   3.)   Prejednanie a schválenie investičnej  akcie – dielne ZŠ Michala Tareka v
                           Abraháme

4.) Prejednanie a schválenie nákupu nového pracovného  motorového vozidla
        Dácia Dokker 

             5.)    Prejednanie a schválenie ekologickej likvidácie vozidla Renaul Kango
            6.)   Prejednanie a schválenie zapojenia sa do výzvy Úradu vlády Slovenskej
                    republikyky  na    podporu výstavby detskych ihrísk a vypracovanie žiadosti a  

                          projektu odbornou firmou             
7.)    Návrh na uznesenie

Prílohy záznamu: - Hlasovanie poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva

Hlasovanie poslancov na zasadnutí obecného  zastupiteľstva dňa 29.1.2019
Návrh, uznesenie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Mgr. Radovan 
Fodor

- - - - - - -

Jana Banášová         Z Z Z Z Z Z Z

Bc. Dávid Grosman Z Z Z Z Z Z Z

Mgr. Jana 
Hanuliaková

Z Z Z P Z Z Z

Milan Janík Z Z Z Z Z Z Z

Vladimír Jucha        Z Z Z Z Z Z Z

Ing. Jana Takáčová Z Z Z Z Z Z Z

Spolu

Za 6 6 6 5 6 6 6

Proti 0 0 0 1 0 0 0

Zdržal 0 0 0 0 0 0 0

Číslo

1.Program zasadnutia OZ

2.Zloženie návrhovej komisie

3. Prejednanie a schválenie investičnej  akcie – dielne ZŠ Michala Tareka v Abraháme

4. Prejednanie a schválenie nákupu nového pracovného  motorového vozidla Dacia Dokker

5.Prejednanie a schválenie ekologickej likvidácie vozidla Renaul Kango
6.Prejednanie a schválenie zapojenia sa do výzvy Úradu vlády Slovenskej  republiky  na       
  podporu výstavby detských ihrísk a vypracovanie žiadosti a projektu odbornou firmou.  
7. Návrh na uznesenie

Overovatelia zápisnice:  Ing. Jana Takáčová, Mgr. Jana Hanuliaková
Zapísala: Alena Debrecká
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V Abraháme dňa 4.2.2019

Overovatelia zápisnice:                 ….....................................
                                                      ….....................................

                                                                                            Ing. Igor Németh 
                                                                                        starosta obce Abrahám
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