ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo
dňa 25.6.2019 na Obecnom úrade v Abraháme
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 6 poslancov,
1 poslanec neprítomný - ospravedlnený
Mgr. Mária Tomovičová – kontrolórka
Občania obce Abrahám
Program: podľa pozvánky.
Zapisovateľ: Alena Debrecká
Overovatelia: Mgr. Dávid Grosman, Ing. Takáčová,
Návrhová komisia: predseda Milan Janík, Marek Matloň, 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 asfaltovania úseku cesty Záhumenice
6. Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu na rok 2019
7. Prejednanie a schválenie dohody o zabezpečení úloh DHZ Abrahám v obci Malá Mača
8. Prejednanie a schválenie dohody o zabezpečení úloh DHZ Abrahám v obci Hoste
9. Prejednanie a schválenie platby režijných nákladov pre školskú jedáleň
10. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Abrahám na
II. polrok 2019
11. Rôzne
12. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
Hlasovanie: za 6 poslancov
2. Starosta určil vyššie uvedeného zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Návrhová komisia bola schválená v zložení:
predseda Milan Janík, Marek Matloň, Vladimír Jucha
Hlasovanie: za 6 poslancov.
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
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Mgr. Tomovičová, kontrolórka predložila správu z kontroly zverejňovania zmlúv
obcou, ktorej cieľom bolo zistiť dodržiavanie zverejňovania zmlúv Obcou Abrahám
v zmysle platných predpisov.
Kontrolné zistenia:
Za kontrolované obdobie od 1.1.2019 – 14.05.2019 bolo skontrolované zverejňovanie zmlúv
K termínu kontroly bol na webovom sídle obce zistený nasledovný stav zverejňovania zmlúv:
obec na svojej webovej stránke zverejňuje zmluvy v prehľadnej forme po jednotlivých
mesiacoch. Tabuľka obsahuje nasledovné údaje: dátum zverejnenia, názov zmluvy, cenu
zmluvy, zmluvné strany.
Na záver konštatujem, že došlo k oneskorenému zverejňovaniu zmlúv v mesiaci apríl pri
každom zverejnení, čím nebolo dodržané ustanovenie § 47a Občianskeho zákonníka.
Vzhľadom k vyššie uvedeným zisteniam, upozorňujem a odporúčam zverejňovať zmluvy bez
meškania v deň uzavretia a zároveň prideliť interné číslo každej zmluve, doplniť údaje
zmluvných strán, taktiež pri každej zmluve vyplniť údaj dátum ukončenia zmluvy.
Chýba kolónka dátum uzavretia zmluvy, v kolónke zmluvné strany chýba sídlo a IČO.
Mgr. Tomovičová, kontrolórka predložila správy z kontroly čerpania
mimorozpočtových položiek rozpočtu za I. Q. 2019
Popis kontroly:
V súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe uznesenia
č. D2 zo dňa 23.04.2019 bola vykonaná kontrola čerpania mimorozpočtových položiek
rozpočtu za I.Q 2019 Obcou Abrahám v zmysle platných právnych predpisov.
V I. Q. 2019 boli prekročené nasledovné položky : rekonštr. soc . zar., voda, parkovisko,
elektrina ZS
schv. rozp

čerpanie

1. zmena rozp.

rekonštrukcia soc. zar.

0

3938

údržba, havárie vody

2500

18 800

COOP Jednota parkovisko

0

2500

Zdrav.stred.. elektrina

0

9000

8500

v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 10 Úhrada rozpočtovo nezabezpečených potrieb
Ak vznikne v priebehu roka potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte ústredného orgánu alebo
rozpočtovej organizácie zabezpečená, možno úhradu realizovať
a) v právomoci ústredného orgánu alebo rozpočtovej organizácie v rámci ich rozpočtu
hospodárnejším vykonávaním iných úloh alebo odsunutím, prípadne obmedzením iného, menej
naliehavého výdavku, pokiaľ to nie je v rozpore s riadnou činnosťou ústredného orgánu alebo
rozpočtovej organizácie,
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b) použitím vlastných mimorozpočtových zdrojov,
c) rozpočtovým opatrením v právomoci nadriadeného orgánu,
d) z rezerv štátneho rozpočtu.
Záver:
V zmysle vyššie uvedených upozorňujem a odporúčam vykonať zmeny podľa zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v.z.n.p.
5. Poslankyňa Mgr. Hanuliaková navrhla zaradiť do programu rokovania prejednanie
a schválenie smernice o znižovaní spotreby vybraných druhov jednorázových
plastových obalov na území obce a v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Starosta a poslanci OZ neboli so smernicou oboznámení a nesúhlasili s jej zaradením do
programu rokovania. Uvedenou smernicou sa bude OZ zaoberať na nasledujúcom zasadnutí
OZ.
Hlasovanie: za 1 poslanec, proti 5 poslancov
6.

Starosta predložil poslancom OZ možnosť opravy cesty na Záhumenice, ktorou by
sa odstránili nerovnosti na ceste a spevnil by sa povrch cesty. Oprava by bola v cene
3.500,- eur . Oprava cesty by bola hradená z rezervného fondu

Hlasovanie: za 5 poslancov, zdržal sa: 1 poslanec
7. Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu na r. 2019
Obecné zastupiteľstvo prejednalo použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné
výdavky vo výške 35 800,- eur na odstránenie havárie na vodovodnom potrubí pri
COOP Jednota, prepadnutého parkoviska, na opravu prepadnutej dlažby v parku,
odstránenie havárie elektroinštalácie v zdravot. srtredisku a prepadnutej podlahy v
kancelárii OcÚ v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové
výdavky vo výške 4 000,- eur na zakúpenie katafalku a opravu cesty Záhumenice vo
výške 3 500,- eur zmysle ustanovenia § 10 odsek.9, zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Hlasovanie: za 5 poslancov, zdržal 1 poslanec
8. Prejednanie a schválenie dohody o zabezpeční úloh DHZ Abrahám v obci Malá
Mača.
Hlasovanie: za 6 poslancov
9. Prejednanie a schválenie dohody o zabezpeční úloh DHZ Abrahám v obci Hoste
Hlasovanie: za 6 poslancov
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10. Prejednanie a schválenie platby režijných nákladov pre školskú jedáleň
Vedúca ŠJ pri MŠ oznámila výšku stravného na jedno hlavné jedlo od 1.9.2019
MŠ desiata 0,36, obed 0,85, olovrant 0,24 spolu 1,45
stravníci 6-11 r.
1,15
stravníci 11-15 r.
1,23
dospelí stravníci
1,33
Cudzí stravníci /dôchodci/ budú hradiť finan. limit na potraviny vo výške najvyššej
vekovej skupiny žiakov – 1,33 eur. K tejto sume sa pripočítava suma režijných nákladov vo
výške 0,67 eur. Každý žiak ZŠ zaplatí režijné náklady vo výške 1,- eur na mesiac, čo je 10,eur na celý rok.
Hlasovanie: za 6 poslancov
11. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Abrahám na II. polrok 2019.
Poslankyňa Mgr. Hanuliaková žiadala o rozšírenie plánu o úlohu vypracovať prehľad
podielových a miestnych daní za obdobie 10 rokov.
Hlasovanie: za 6 poslancov
11. Rôzne
Starosta informoval o vypracovaní Plánu odpadového hospodárst va obce Abrahám na roky
2016-2020, ktorý bude po odsúhlasení Okresným úradom v Galante zverejnený.
Starosta informoval o vykonaní protipožiarnej kontroly OR HaZZ v materskej škole,
kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
Starosta informoval o objednávke na vypracovanie projektu rekonštrukcie a modernizácie
verej. priestranstva v okolí kostola.
Starosta informoval o projekte detského ihriska, bol schválený štrukúrovaný rozpočet na
detské ihrisko, v súčasnosti prebieha kontrola.
Starosta infomoval o návrhu zmluvy o dielo na spracovanie žiadostí o nenávratný finan.
príspevok, manažment verejného obstarávania a impletáciu projektov v rámci výziev Miestnej
akčnej skupiny 2014-2020 s PROUNION a.s. Nitra.
Starosta informoval, že lekársku starostlivosť v obci zabezpečuje PREVENTIVA s.r.o
Trnava, konateľ MUDr. Bakič.
Starosta informoval o kompostéroch o ich distribúcii do domácností a evidencii.
Starosta informoval o dobudovaní učebne - dielne v základnej škole a o žiadosti o preplatenie
nákladov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Starosta informoval o úprave priestorov a vybudovaní parkovacej plochy okolo COOP Jednoty
Abrahám, ktoré bude financované spotrebným družstvom COO Jednota.
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9. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
Poslankyňa Mgr. Hanuliaková vyzvala predsedov komisií pri OZ na predloženie
činnosti komisií na nasledujúcom zasadnutí OZ.
Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa informovala na úhradu nedoplatku na nájomnom
predajňa Sovička, nakoľko sa rekonštrukcia priestoru nevykonala je potrebné
dofakturovať nedoplatok na nájomnom.
Poslankyňa Mgr. Hanuliaková informovala o komunikácii s p. E. Kollárovou –
Kynologický klub v Abraháme. Nutnosť dodržiavania dní a podmienok stanovených OZ
pri poskytnutí prenájmu ŠA.
Poslanec Mgr. Grosman upovedomil o termíne a organizovaní „Mikuláša“. Po dohode
s riaditeľstvom MŠ a ZŠ jeden spoločný termín.
Poslankyňa Mgr. Hanuliaková žiadala o doplnenie chýbajúceho člena do komisie
ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a vyzvala
predsedu stavebnej komisie o oznámenie členov stavebnej komisie.
Poslankyňa Mgr. Hanuliaková žiadala o umožnenie obč. združ. Aquile nakladať s
poskytnutými finan. prostriedkami podľa potreby- vybavovanie prietokov vody.
Poslankyňa Mgr. Hanuliaková žiadala zmenu otváracích hodín v zbernom mieste v
stredu od 16.00 do18.00 hod. Nakoľko v stredu je zberné miesto otovrené od 16.00 do
18.00 hod. je zmena nepotrebná. Otváracie hodiny v zbernom mieste sú zverejnené na
webovej stránke obce.
Poslankyňa Ing. Takáčová a Mgr. Hanuliaková upozornili na nebezpečný úsek cesty
pri zbernom mieste a taktiež prehodnotenie umiestnenia zberných kontajnerov v
rôznych častiach obce.
10. Návrh na uznesenie – prečítal predseda návrhovej komisie Milan Janík.
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 25.6.2019

A.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1.)
2.)
3.)
4.)

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme
Návrhovú komisiu v zložení Milan Janík, Vladimír Jucha, Marek Matloň

Asfaltovania úseku cesty Záhumenice
Úpravu rozpočtu na r. 2019

5.) Dohodu o zabezpečení úloh DHZ Abrahám v obci Malá Mača
6.) Dohodu o zabezpečení úloh DHZ Abrahám v obci Hoste
7.) Platbu režijných nákladov na školskú jedáleň
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8.) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Abrahám na II. polrok 2019

9.)

Návrh na uznesenie

B.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1.) Zaradenie smernice o znižovaní spotreby vybraných druhov jednorázových plastových
obalov na území obce a v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce do programu
rokovania.

C.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Výsledky kontroly povinného zverejňovania zmlúv obcou

Hlasovanie poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.6.2019
Návrh, uznesenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jana Banášová
Mgr. Dávid
Grosman
Mgr. Jana
Hanuliaková
Milan Janík

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

P

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
d
Z

Z

Z

Z
d
Z

Z

Z

Z

Z

Z

P

Vladimír Jucha

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

P

Marek Matloň

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

P

Ing. Jana Takáčová

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

P

Za

6

6

5

5

6

6

6

6

6

1

Proti

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Zdržal

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Spolu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Číslo
1. Program zasadnutia OZ
2. Zloženie návrhovej komisie
3. Asfaltovania úseku cesty Záhumenice
4. Úpravu rozpočtu na r. 2019
5. Dohodu o zabezpečení úloh DHZ Abrahám v obci Malá Mača
6. Dohodu o zabezpečení úloh DHZ Abrahám v obci Hoste

7. Platbu režijných nákladov na školskú jedáleň
8. Plán kontrolnej činnosti
9. Návrh na uznesenie

hlavného kontrolóra obce Abrahám na II. polrok 2019

10. Zaradenie smernice o znižovaníspotreby vybraných druhov jednorázových plastových obalov na území obce a v zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce do programu rokovania
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Overovatelia zápisnice: Mgr. Dávid Grosman, Ing. Jana Takáčová
Zapísala: Alena Debrecká
V

Abraháme dňa 4.7.2019

Overovatelia zápisnice:

….....................................
….....................................

Ing. Igor Németh
starosta obce Abrahám
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