
ZÁPISNICA
zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo

 dňa  27.11.2018 v kultúrnom dome

Prítomní:
 podľa prezenčnej listiny 7 poslancov
 Anna Klementová predsedníčka volebnej komisie
 Mgr. Mária Tomovičová– kontrolórka obce Abrahám
 Občania obce Abrahám

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanieosvedčení o zvolení novozvolenému
starostovi a poslancom novozvoleného obecnéhozastupiteľstva

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

6. Vystúpenie starostu

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

8. Určenie zástupcu starostu

9. Určenie náhradného sobášiaceho

10. Zriadenie komisií pri OZ a ich predsedov

11. Určenie platu starostu obce

12. Diskusia

13. Záver

Priebeh  zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Igor Németh otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal všetkých prítomných.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľa starosta určil Ing. Janu Takáčovú
Za overovateľov záznamu boli určení Vladimír Jucha a Jana Banášová

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanieosvedčení o zvolení novozvolenému 
starostovi a poslancom novozvoleného obecného
Predsedníčka volebnej komisie Anna Klementová  oboznámila prítomných s výsledkom volieb do samosprávy v obci 
Abrahám. Zároveň zablahoželala novozvolenému starostov a poslancom obecného zastupiteľstva. Po zložení sľubu odovzdala
starostovi a poslancom osvedčenia o zvolení .

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce                                                                                               
  Ing. Igor Németh zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
Predpísaný sľub poslancov prečítal starosta obce Ing. Igor Németh, zvolení poslanci vyjadrili jednotlivo súhlas jeho znením 
ústne aj podpisom. Po zložení sľubu odovzdala predsedníčka volebnej komisie Anna Klementová poslancom osvedčenia 
o zvolení  za poslanca obecného zastupiteľstva v Abraháme. 

6. Vystúpenie starostu
Starosta v krátkom vystúpení  zhodnotil výsledky volieb v obci, vyjadril nádej na budúcu spoluprácu. Zablahoželal novým 
poslancom k volebnému úspechu.

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Poslanci jednohlasne schválili predložený program
Starosta navrhol doplnenie programu zasadnutia o voľbu návrhovej komisie, poslanci jednohlasne tento návrh odsúhlasili . 
Bod voľba návrhovej komisie sa vkladá ako bod 8, ostatné body sa posúvajú.

8. Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol komisiu v zložení  predseda: Bc. Dávid Grosman, členovia: Milan Janík, Mgr. Jana Hanuliaková



 Mgr. Jana Hanuliaková pripomienkovala zloženie tejto komisie s ohľadom na predsedu komisie, nakoľko je poslancom prvý 
krát a nemá skúsenosti s predkladaním návrhu na uznesenie
Ing. Igor Németh informoval, že návrh na uznesenie je predpripravený.
Komisia bola schválená.

9. Určenie zástupcu starostu
Ing. Igor Németh určil za zástupcu starostu Mgr. Radovana Fodora, poslanci tento návrh odsúhlasili

10. Určenie náhradného sobášiaceho
Ing. Igor Németh navrhol l za náhradného sobášiaceho Mgr. Radovana Fodora

11. Zriadenie komisií pri OZ a ich predsedov

 Starosta obce Ing. Igor Németh navrhol aby v novom volebnom období pracovali všetky komisie, ktoré boli zriadené
v predchádzajúcom volebnom období. 

 Za predsedu finančnej komisie starosta obce Ing. Igor Németh navrhol Ing. Janu Takáčovú, tento návrh poslanci 
neodsúhlasili

 Mgr. Jana Hanuliaková navrhla zrušiť  športovú komisiu , tento návrh poslanci neodsúhlasili 
 Mgr. Jana Hanuliaková navrhla zrušiť komisiu pre verejný poriadok 
 Mgr. Jana Hanuliaková navrhla vytvoriť stavebno projektovú komisiu
 Starosta zdôraznil význam a potrebu všetkých komisií
 Mgr. Jana Hanuliaková navrhla za predsedu finančnej komisie Janu Banášovú, poslanci tento návrh odsúhlasili
 Za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  Ing. Igor Németh 

navrhol Ing. Janu Takáčovú, tento návrh poslanci odsúhlasili
 Za predsedu komisie pre verejný poriadok    Ing. Igor Németh navrhol Janu Banášovú, poslanci tento návrh 

odsúhlasili
 Za predsedu komisie pre komisia  pre bezpečnosť a životné prostredie Ing. Igor Németh navrhol Vladimíra Juchu 

poslanci tento návrh odsúhlasili
 Za predsedu  kultúrno a spoločenskej komisia komisie Ing. Igor Németh navrhol Milana Janíka, poslanci tento návrh

neodsúhlasili
 Jana Banášová navrhla za predsedu  kultúrno a spoločenskej komisia komisie Bc. Dávida Grosmana, nakoľko má 

o prácu v tejto komisii záujem, poslanci tento návrh odsúhlasili
 Starosta zdôraznil, že kultúrno – spoločenská komisia je najviac vyťaženou komisiou v obci a organizuje veľké 

množstvo rôznych akcií, ktoré komplexne zabezpečuje.
 Za predsedu  komisie pre voľno časové aktivity detí a mládeže Ing. Igor Németh navrhol Mgr. Janu Hanuliakovú 

poslanci tento návrh odsúhlasili
 Za predsedu športovej  komisie starosta obce Ing. Igor Németh navrhol Bc. Dávida Grosmana
 Mgr. Jana Hanuliaková s týmto nesúhlasila, nakoľko je predsedom komisie kultúrno – spoločenskej
 Ing. Takáčová konštatovala, na základe návrhu Mgr. Jany Hanuliakovej na zrušenie športovej komisie z dôvodu 

malého rozsahu činosti,  že táto komisia by sa mohla zlúčiť s kultúrno- spoločenskou komisiou
 Starosta trvá na zriadení športovej komisie, nakoľko je potrebné venovať sa aj tejto oblasti v obci a za predsedu 

navrhuje Mgr. Radovana Fodora
 Mgr. Jana Hanuliaková navrhla zriadenie novej komisie – stavebnej a projektovej pre stavebné investície obce 

Abrahám, tento návrh poslanci odsúhlasili
 P. Debrecká sa spýtala čo bude takáto komisia riešiť, keď máme tieto kompetencie riešené v rámci spoločného 

stavebného úradu  p. Dókovou
 Mgr. Jana Hanuliakovávysvetlila, že v kompetencii komisie bude riešenie problematických stavieb a ako príklad 

uviedla stavbu v lese a tiež stavieb, ktoré bude realizovať priamo obec
 P. Debrecká vysvetlila opodstatnenosť  povolenia drobných stavieb v lese
 Starosta vyjadril názor, že táto komisia by sa mala zaoberať projektami a stavbami obce
 Za predsedu stavebnej a projektovej  komisie starosta obce Ing. Igor Németh navrhol Mgr. Radovana Fodora , tento 

návrh poslanci odsúhlasili
 Starosta vyzval zvolených členov komisií, aby si do najbližšieho zastupiteľstva doplnili členov komisií.

12. Určenie platu starostu obce

 Jana Banášovánavrhla, aby starostovi bol schválený základný plat určený koeficientom  v zmysle platného zákona, 
svoj návrh odôvodnila najmä veľkosťou obce, kde Abrahám sa počtom obyvateľov nachádza na spodnej hranici 
v prislúchajúci koeficient pre určenie platu starostu. Tiež navrhla aby sa plat po troch mesiacoch prehodnotil. Tento 
návrh poslanci neodsúhlasili.

 PoslankyňaMgr. Jana Hanuliaková sa pripojila k návrhu Jany Banášovej a argumentovala aj tým, že sa platy 
starostov zvyšujú aj na základe  novelizovanej legislatívy 

 Mgr. Radovan Fodor navrhol, aby plat starostu obce určený koeficientom bol navýšený o 10 %, tento návrh poslanci 
odsúhlasili

13. Diskusia



 Mgr. Radovan Fodor vyzval poslancov k vzájomnej spolupráci, aby dôveru ktorú spoločne  dostali od ľudí využili 
pre rozvoj obce

 p. Klementová ako predsedníčka MO MS v Abraháme ponúkla spoluprácu  MO MS, starostovi, poslancov 
a komisiám pri OZ. Navrhla aby sa na začiatku roka stretli predstavitelia jednotlivých organizácií, poslanci, 
predsedovia komisií, tiež zástupcovia školy a materskej školy k spoločnému plánovaniu podujatí v obci.

 Mgr. Jana Hanuliaková vyzvala všetkých k lepšej spolupráci o čo sa bude snažiť aj ona svojim prístupom. Vyslovila 
nádej, že bude lepšia komunikácia a informovanosť . Pripojila sa k požiadavke pani Klementovej na „stretnutie“.

 Alena Debrecká vyzvala všetkých k slušnosti pri vzájomnej komunikácii, úcte a morálke .
 Melinda Elek vyslovila názor, že odmena starostu má byť motivačná, za čo nepovažuje zníženie % hodnotenia 

starostu, tiež vyslovila názor na obsadenie postu predsedu finančnej komisie

 Mgr. Jana Hanuliaková  reagovala na príspevok Melindy Elek ohľadne platu starostu, že  režijné náklady obce sú 
veľmi vysoké, a platy sa zvyšujú  aj tak od 1. decembra zákonom a plat je  tak dosť vysoký. Tiež má názor, že by sa 
mali menšie projekty riešiť v rámci obce bez projektových agentúr. Ona sa vždy sa snaží ku všetkému pristupovať 
objektívne, nikomu nechce zle. Je rada, že sa udeľuje na zasadnutiach slovo občanom, ktorí sa môžu zapájať do 
priebehu zastupiteľstva.

 Melida Elek reagovala na nedostatok financií v rozpočte,na platy, konštatovaním   že tam ona osobne tam vidí veľké 
rezervy , ktoré by sa  dali použiť na tento účel.

 Alena Debrecká vyslovila názor, že ohľadom schvaľovania platu sa k pristupuje ako k novozvolenému  starostovi, 
ale predsa poslanci by  mali vedieť  posúdiť,  čo za predchádzajúce dve volebné obdobia dosiahol. V iných 
prípadoch keď sa zákonom upravia platy automaticky sa navýšia a nerieši sa to ako momentálne pri plate starostu.

 Ing. Igor Németh informoval, že v rozpočte sa počítalo s navýšením platov
 Ing. Lukáš Kopáčik mal pripomienku k udeľovaniu slova na zastupiteľstve
 Jana Banášová  ako navrhovateľka platu starostu v základnej výške to odôvodnila ,že je  bežnou praxou  na začiatok 

dať nižšiu odmena, ktorá sa spravidla po troch mesiacoch prehodnocuje . Tiež  konštatovala, že bola navrhnutá  
a schválená do komisie pre verejný poriadok aj napriek tomu, že v tomto obore nepracuje a je ekonómka

 Ing. Jana Takáčová požiadala poslancov, aby sa interpeláciách a diskusných príspevkoch vyjadrovali stručne, vecne, 
aby sa na zastupiteľstve riešili podstatné podnety, na čo sa v minulosti z dôvodu rozsiahlej diskusie často nevytvoril 
priestor.



Hlasovanie poslancov na obecnom zastupiteľstva dňa 27.11.2018
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0
číslo Obsah hlasovania

1 Schválenie programu

2 Doplnenie programu

3 Voľba návrhovej komisie

4 Odsúhlasenie náhradného sobášiaceho 

5 Finančná komisia predseda Ing. Jana Takáčová

6 Finančná komisia predseda Jana Banášová

7
komisia  pre  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov  –  predseda  Ing.  Jana
Takáčová

8 Zrušenie komisie  pre verejný poriadok  

9 komisia pre verejný poriadok  - predseda Jana Banášová

10 Komisia  pre bezpečnosť a životné prostredie –  predseda Vladimír Jucha

11 Kultúrno-spoločenská komisia – predseda Milan Janík

12 Kultúrno-spoločenská komisia – predseda Bc. Dávid Grosman

13 komisia pre voľno časové aktivity detí a mládeže –  predseda  Mgr. Jana Hanuliaková

14 predseda športovej  komisie  Mgr. Radovan Fodor

15 Návrh na zriadenie komisie stavebnej a projektovej

16 predseda stavebnej a projektovej  komisie - Mgr. Radovan Fodor

17 Návrh, aby bol starostovi obce určení základný plat bez percentuálneho ohodnotenia

18 Návrh, aby bol starostovi obce určení základný plat + 10 % 

18 Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Abraháme na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 27.11.2018  prejednalo návrhy a podnety v zmysle 
programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia

A
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1. Správu o výsledkoch  komunálnych volieb v obci Abrahám na funkciu starostu obce a funkciu poslancov obecného
zastupiteľstva prednesenú predsedom miestnej volebnej komisie p Annou Klementovou

2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce Abrahám.
3. poverenie poslanca Mgr. Radovana Fodora za zástupcu starostu obce

B
Obecné zastupiteľstvo konštatuje 

1. že novozvolený starosta obce Ing. Igor Németh zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.



2. že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: 
Jana Banášová
Mgr. Radovan Fodor
Bc. Dávid Grosman
Mgr. Jana Hanuliaková
Milan Janík
Vladimír Jucha

              zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
C

Obecné zastupiteľstvo volí 

1. Návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Bc. Dávid Grosman
Členovia: Milan Janík, Mgr. Jana Hanuliaková

2. Predsedov komisií takto:

 finančná komisia a správa obecného majetku – predseda  Jana Banášová
 komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov predseda Ing. Jana  

          Takáčová
 komisia pre verejný poriadok  - predseda Jana Banášová
 bezpečnosť a životné prostredie –  predseda Vladimír Jucha
 kultúrna a spoločenská komisia – predseda Bc. Dávid Grosman
 komisia pre voľno časové aktivity detí a mládeže –  predseda  Mgr. Jana Hanuliaková
 športová komisia – predseda Mgr. Ladislav Fodor
 komisia stavebno- projektová pre stavby realizované obcou Mgr. Ladislav Fodor

                                                                                              D
                                                                   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1. Zriadenie komisií pri OZ:    

 finančná komisia a správa obecného majetku
 komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 komisia pre verejný poriadok a bezpečnosť
 komisia pre  životné prostredie
 kultúrna a spoločenská komisia
 komisia pre voľno časové aktivity detí a mládeže
 športová komisia
 komisia stavebno- projektová pre stavby realizované obcou

2. Na výkon funkcie sobášiaceho starostu obce Ing. Igora Németha
               a nasledovných poslancov obecného zastupiteľstva Mgr. Radovana Fodora

E
    Obecné zastupiteľstvo určuje 

plat starostu v súlade so zákonom  NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení starostov obcí a primátorov miest, zvýšenie  o 10
%  podľa  §4  ods.2  o právnom  postavení  a platových  pomeroch  starostov  s následnou  valorizáciou  podľa  vývoja  priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR

F
Obecné zastupiteľstvo ukladá



ukladá
Predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie OZ návrhy na voľbu členov komisií.

Zapísala:  Ing. Jana Takáčová

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

                                                                 ............................................ 

                                                                              Ing. Igor Németh, starosta obce Abrahám
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