
ZÁPISNICA
zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo

dňa 23. apríla 2019 na Obecnom úrade v Abraháme

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 4 poslanci+ 1 poslanec, 

        Neprítomní poslanci: Bc. Dávid Grosman, ospravedlnený, Jana Banášová, neospravedlnená

Mgr. Mária Tomovičová - kontrolórka, 

                Občania obce Abrahám

Program: podľa pozvánky.

Zapisovateľ: Zita Hričová

Overovatelia: Milan Janík,  Vladimír Jucha,

                     Návrhová komisia: predseda Ing. Jana Takáčová, Mgr. Jana Hanuliaková

 Priebeh  zasadnutia:

1. Starosta obce Ing. Igor Németh otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal všetkých prítomných 
a oznámil, že na začiatku zasadnutia sú prítomní 4 poslanci a  zasadnutie je uznášaniaschopné.

Hlasovanie: za  4 poslanci

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/ Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

6/ Odvolanie súčasného zástupcu starostu obce

7/ Zloženie sľubu poslanca OZ nasledujúceho náhradníka

8/ Vymenovanie nového zástupcu starostu obce

9/ Vymenovanie druhého sobášiaceho

10/ Návrh na schválenie nových členov KŠ obce Abrahám a štábu CO

11/ Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu za rok 2018

12/ Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2018

13/ Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu za 1.Q 2019

14/ Prejednanie návrhu VZN o znižovaní spotreby vybraných druhov jednorazových obalov na území obce

a v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

15/ Informácie starostu o podaných projektoch

16/ Rôzne

17/ Interpelácie občanov, organizácií a poslancov

18/ Návrh na uznesenie

19/ Záver

2. Starosta určil vyššie uvedeného zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrhová komisia bola schválená v zložení:

Predseda: Ing. Jana Takáčová, Mgr. Jana Hanuliaková
Hlasovanie: za 4 poslanci. 



4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. Na poslednom zasadnutí OZ bol riešený problém 
neprimerane rýchlej jazdy osobnými automobilmi po Pánskej ceste. Občania boli vyzvaní na ohľaduplnosť 
obecným rozhlasom i na stránke obce. Obyvatelia, ktorí nebudú rešpektovať toto upozornenie budú upozornení 
menovite listom starostu obce.

5. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ.  Starosta oboznámil prítomných poslancov o vzdaní mandátu poslanca Mgr. 
Radovana Fodora,  ktorý sa vzdal písomne  podľa par. 25, ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z.n.p.dňa 20.2.2019. 

6. Starosta obce Ing. Igor Németh, zároveň odvolal doterajšieho zástupcu starostu Mgr. Radovana Fodora .

7. Starosta obce vyzval nastupujúceho poslanca Mareka Matloňa k zloženiu zákonom predpísaného sľubu v 
súlade s par. 26 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Zároveň mu odovzdal osvedčenie poslanca OZ.

8. Starosta menoval nového zástupcu starostu obce Ing. Janu Takáčovú

9. Starosta menoval nového sobášiaceho Ing. Janu Takáčovú.

10.  Technik CO  p. Kovács informoval o činnosti krízového štábu obce Abrahám a CO: Starosta obce menoval 
nových členov štábu. Predseda krízového štábu Ing. Igor Németh, Ing. Jana Takáčová, Bc. Dávid Grosman, Milan
Janík, Vladimír Jucha. Zároveň menoval aj členov štábu CO: predseda štábu Ing. Jana Takáčová, Bc. Dávid 
Grosman, Milan Janík, Vladimír Jucha

11.   Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu za rok 2018.   Materiály  o čerpaní rozpočtu obce za rok 2018 
boli zaslané poslancom a predsedníčke finančnej komisie dňa 17.1.2018  i s vysvetlivkami čerpania jednotlivých 
položiek. Závery zo zasadnutia finančnej komisie o čerpaní rozpočtu za rok 2018 neboli na Ocú ani na zasadnutie OZ 
predložené. Hlasovanie  za: 4 poslanci , proti 1 poslanec

12.   Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2018.  Návrh záverečného  účtu bol zverejnený dňa 
1.4.2019 a následne zaslaný poslancom OZ. Poslanci OZ prejednali záverečný účet obce bez výhrad, tvorbu 
rezervného fondu vo výške 61 157 € a stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2018. 
Hlasovanie: za 5 poslancov

13.      Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu obce za 1. Q  2019..Z dôvodu neprítomnosti predsedníčky 
finančnej komisie Jany Banášovej, záznam zo zasadnutia finančnej komisie o čerpaní rozpočtu, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 22.4.2019 prečítala Mgr. Jana Hanuliaková, ktorej bol  záznam doručený. Hlasovanie: za 5 poslancov. 
Vzhľadom na prečerpanie niektorých položiek a čerpanie mimorozpočtových položiek v 1Q 2019 poslanci uložili 
kontrolórke obce preveriť opodstatnenosť čerpania a vyjadrenie k čerpaniu mimorozpočtových položiek. Hlasovanie: 
za 5 poslancov. Zároveň  poverili kontŕolórku kontrolou zverejňovania zmlúv obce v zmysle zákona 211/2000 Zb. v 
znení neskorších predpisov.Hlasovanie: za 5 poslancov

14.    Prejednanie návrhu VZN o znižovaní spotreby vybraných druhov jednorázových obalov na území obce a 
v zariadeniach v zriaďovateľslej pôsobnosti obce.  Poslanci rozhodli, že materiál navrhovaného VZN je potrebné 
doplniť,  zapojiť do separovania aj organizácie dotované obcou pri poriadaní kultúrnospoločenských akcií. VZN sa 
bude prerokovávať na ďalšom zasadnutí OZ po doplnení pracovného materiálu.

15. Starosta informoval poslancov o pripravovaných a rozpracovaných projektoch: Rozšírenie kanalizácie v 
obci -  úspešný projekt  z Ministerstva životného prostredia  vo výške 950 000 €,  prebieha kontrola verejného 
obstarávania na VÚC – sekcia IROP Trnava. Budú dopracované aj projekty na doplnenie chýbajúcej kanalizácie na 
Hviezdoslavovej ulici a k Školskej bytovke. Z Enviromentálneho fondu je úspešný projekt na kompostéry vo výške 23
000 Eur, taktiež prebieha verejné obstarávanie.  Na Úrad vlády bol podaný projekt na nové detské ihrisko  vo výške 12
000 €, na Enviromentálny fond  bol podaný projekt  na zateplenie kultúrneho domu  vo výške 112 000, pri úspešnosti 
projektu bude spoluúčasť vo výške 5%.
 Poslanec Milan Janík sa ospravedlnil a odišiel. 

16.    Rôzne.
 - žiadosť p. Ivana Tomana o poskytnutie jednorazového finančného príspevku. Hlasovanie: proti  4 poslanci
 -  žiadosť  Ing. Jozefa Áča o finančný príspevok na stretnutie rodákov narodených v roku 1949  vo výške 2000 €  a 
žiadosť o bezplatný prenájom kultúrneho domu na tento účel. Hlasovanie za finančný príspevok :  proti  4 poslanci. 
Hlasovanie za bezplatný prenájom KD na tento účel:  za 3 poslanci , proti 1 poslanec. 
- žiadosť MO MS  o zvýšenie dotácie na rok 2019. Poslanci navrhli zvýšenie o 150 €. Hlasovanie : za 4 poslanci



 – žiadosť Klubu žien Abrahám o finančný príspevok na činnosť vo výške 300 €. Hlasovanie  za 4 poslanci. 
 -  žiadosť  Občianskeho združenia Aquila o finančný príspevok na rok 2019 vo výške 200 €. Poslanci OZ súhlasia s 
príspevkom , ktorý bude využitý na výsadbu verejnej zelene. Hlasovanie: za 4 poslanci. 
 - žiadosť Materskej školy v Abraháme  o zabezpečenie opravy dlažby na schodoch terasy.  Poslanci zvážili, že 
opravu dlažby je nutné vykonať, najlepšie cez prázdniny. Hlasovanie: za 4 poslanci.

17.    Interpelácie občanov, organizácií, poslancov. 
- p.  Dobiš Dušan poukázal na nevhodné spaľovanie  odpadu niektorými občanmi a navrhoval, či by nebolo možné 
dať do každej domácnosti do prenájmu  viacero odpadových nádob na separovanie odpadov. Táto možnosť bola 
zamietnutá, nakoľko by sa  zvýšili náklady na odvoz odpadov, čo by sa následne premietlo do poplatkov za odvoz 
komunálneho odpadu. 
- starosta obce navrhol za predsedu športovej komisie  poslanca Mareka Matloňa. Hlasovanie: za 4 poslanci.  Do 
ďalšieho zasadnutia predseda komisie oznámi ďalších členov komisie.
- za predsedu komisie stavebnej a projektovej pre stavebné investície obce bol navrhnutý poslanec Marek Matloň. 
Hlasovanie: za 4 poslanci. Do ďalšieho zasadnutia predseda komisie oznámi ďalších členov komisie. Zároveň je 
potrebné doplniť za odstupujúceho poslanca nového člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov. Zabezpečí predseda komisie: Ing. Jana Takáčová do nasledujúceho zasadnutia OZ. 
- starosta navrhol odvolať členov stavebnej komisie z dôvodu odstúpenia predsedu komisie. Hlasovanie: za 4 
poslanci.

- starosta navrhol odvolať členov športovej komisie z dôvodu odstúpenia predsedu komisie. Hlasovanie: za 4 
poslanci
 - poslankyňa Ing. Jana Takáčová poukázala na využívanie verejných parkovísk, hlavne pri kostole a kultúrnom dome,
majiteľmi áut neďalekých domov. 
   - poslankyňa Mgr. Hanuliaková upozornila na častý neporiadok v parku pri soche sv. Floriána, kde bývajú 
rozhádzané kamene. Bolo by potrebné upozorniť návštevníkov parku na dodržiavanie poriadku, poslanci taktiež 
navrhli  nahradiť kamene iným materiálom.
  - poslankyňa Mgr. Hanuliaková oznámila, že Občianske Združenie obec bez hraníc dostalo dotáciu z VÚC vo výške  
600,- € na poriadanie  akcie na MDD.
  - poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa pýtala na možnosti obnovenia futbalových družstiev v našej obci . Marek Matloň 
odpovedal, že sa obnovuje družstvo dorastu,
  - poslankyňa Mgr. Hanuliaková navrhla umiestniť kontajnery na viaceré miesta v obci. Nakoľko sú skúsenosti z 
iných obcí, že  niektorí občania sú nedisciplinovaní a hádžu odpady aj mimo,  nebolo by to vhodné riešenie.
 - poslankyňa Mgr. Hanuliaková  navrhla, aby sa pri predajni COOP Jednota po opravách verejného vodovodu 
vysadili nejaké stromky alebo kríky na verejné priestranstvo.
 - poslankyňa Mgr. Hanuliaková navrhla, aby sa pre lepšiu informovanosť občanov o zbernom dvore a separácii 
odpadov rozniesli do domácností letáky o otváracích hodinách a zbere surovín.
 - poslankyňa Mgr. Hanuliaková upozornila na rozšírené využívanie i niekoľkokrát do týždňa športového areálu 
kynologickým klubom a odporučila aby sa využíval tak ako bolo dohodnuté 1 x v týždni.
- starosta obce predložil návrh na zrušenie finančnej komisie, nakoľko do zasadnutia OZ nepredložila záznamy zo 
zasadnutí. Hlasovanie: proti 4 poslanci. O činnosti fin. komisie sa bude jednať za prítomnosti predsedníčky komisie 
p. Banášovej.
- starosta obce informoval o uznesení OZ v Malej Mači, ktoré schválilo príspevok pre DHZ na činnosť DHZ Abrahám
v Malej Mači na rok 2019 – 0,50 €/na obyvateľa.
-  starosta obce  informoval o požiadavke riaditeľky  MŠ v Abraháme, ktorá bola predložená na Rade MŠ na 
preplácanie nadčasových hodín. Táto požiadavka bola odložená a doporučené realizovať čerpanie nadčasových hodín.
18.    Návrh na uznesenie prečítala predsedníčka návrhovej komisie Ing. Jana Takáčová. Hlasovanie: za 4 poslanci
  
Starosta na záver poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva 
ukončil.



UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ABRAHÁME  DŇA  23. APRÍLA 2019

A.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1/  zánik poslaneckého mandátu Mgr. Radovana Fodora písomným vzdaním sa mandátu dňa 20.2.2019 podľa par. 25
, ods.2 písm. e/zákona 369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p.

2/ uvoľnenie pozície predsedu komisie stavebnej a projektovej a predsedu športovej komisie

3/ uvoľnenie pozície člena komisie pre ochranu záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

4/ oznámenie starostu obce o nastúpení poslanca  Mareka Matloňa za poslanca OZ obce Abrahám a odovzdanie 
osvedčenia novému poslancovi.

B.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1/ Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme dňa 23.4.2019
2/ Návrhovú komisiu v zložení Ing. Jana Takáčová, Mgr. Jana Hanuliaková
3/ Čerpanie rozpočtu obce za rok 2018
4/ Záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad a tvorbu rezervného fondu vo výške 61 157 €.
5/ Čerpanie rozpočtu obce za 1. Q. 2019
6/ Žiadosť  Ing. Jozefa Áča o bezplatný prenájom kultúrneho domu za účelom stretnutia rodákov narodených  
v roku 1949.
7/ Zvýšenie dotácie pre MO MS na rok 2019 na 750 €
8/ Príspevok pre Klub žien na rok 2019 vo výške 300 €
9/ Príspevok pre OZ AQUILA na rok 2019 vo výške 200 € na výsadbu verejnej zelene
10/ Vybudovanie novej dlažby na schody v MŠ Abrahám
11/ Za predsedu športovej komisie Mareka Matloňa
12/ Za predsedu stavebnej komisie Mareka Matloňa
13/ Odvolanie členov stavebnej komisie
14/ Odvolanie členov športovej komisie
15/ Návrh na uznesenie

C.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje

1/ Žiadosť Ivana Tomana, bytom Abrahám č. 236 o jednorazový finančný príspevok
2/ Žiadosť Ing. Jozefa Áča o príspevok na stretnutie rodákov narodených v r. 1949 vo výške 2000 €
3/ Zrušenie finančnej komisie

D.
Obecné zastupiteľstvo ukladá

1/ Kontrolórke obce previesť kontrolu zverejňovania zmlúv obce
2/ Kontrolu čerpania mimorozpočtových položiek za 1. Q 2019.

Prílohy záznamu: - Hlasovanie poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva.                                                        

              
Overovatelia zápisnice: Milan Janík, Vladimír Jucha

Napísala: Zita Hričová

V Abraháme dňa 29.4.2019



Hlasovanie poslancov na obecnom zastupiteľstva dňa 23.4.2019

Návrh/uznesenie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Mgr. Jana Hanuliaková Z Z P Z Z Z Z - P P Z Z Z Z

Milan Janík Z Z Z Z Z Z Z - - - - - - -

Bc. Dávid Grosman - - - - - - - - - - - - - -

Jana Banášová - - - - - - - - - - - - - -

Vladimír Jucha Z Z Z Z Z Z Z - P P Z Z Z Z

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

Marek Matloň - - Z Z Z Z Z - P P P Z Z Z

Spolu

Za (Z) 4 4 4 5 5 5 5 - - - 3 4 4 4

Proti (P) 0 0 1 0 0 0 0 - 4 4 1 - - -

Zdržal sa (ZD) 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -

Návrh/uznesenie 15 16 17 18 19 20 21

Mgr. Jana Hanuliaková Z Z P Z Z P Z

Milan Janík - - - - - -

Bc.Dávid Grosman - - - - - - -

Jana Banášová - - - - - - -

Vladimír Jucha Z Z Z Z Z P Z

Ing. Jana Takáčová Z Z Z Z Z P Z

Marek Matloň Z Z Z Z Z P Z

Spolu

Za (Z) 4 4 4 4 4 0 4

Proti (P) 0 0 0 0 0 4 0

Zdržal sa (ZD) 0 0 0 0 0 0 0

 

Číslo návrhu/uznesenia

1.Program zasadnutia OZ

2.Zloženie návrhovej komisie

3.Čerpanie rozpočtu za rok 2018

4.Záverečný účet obce a tvorbu rezervného fondu

5.Čerpanie rozpočtu za 1.Q 2019

6.Uloženie kontroly kontrolórke na kontrolu zverejňovania zmlúv

7.Uloženie kontroly kontrolórke na čerpanie mimorozpočtových položiek za 1.Q. 2019

8.VZN – odkladá sa

9.Finančný príspevok Ivan Toman

10.Finančný príspevok pre rodákov narodených v r. 1949

11.Bezplatný prenájom KD pre rodákov narodených v r. 1949

12.Žiadosť MO MS o zvýšenie dotácie

13.Žiadosť Klubu žien o dotáciu

14.Žiadosť OZ AQUILA o dotáciu

15.Žiadosť MŠ Abrahám o opravu dlažby

16.Predsedu stavebnej komisie

17.Predsedu športovej komisie



18.Odvolanie členov stavebnej komisie

19.Odvolanie členov športovej komisie

20.Odvolanie  finančnej komisie

21.Návrh na uznesenie
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