
ZÁPISNICA
zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo

dňa 19. septembra 2019 na Obecnom úrade v Abraháme

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 5 poslanci+ 1 neskorší príchod, 

        Neprítomní poslanci: Vladimír Jucha, ospravedlnený, 

Mgr. Mária Tomovičová - kontrolórka, 

                Občania obce Abrahám

Program: podľa pozvánky.

Zapisovateľ: Zita Hričová

Overovatelia: Marek Matloň. Mgr. Dávid Grosman,

                     Návrhová komisia: predseda Milan Janík, Jana Banášová, Ing.  Jana Takáčová, 

 Priebeh  zasadnutia:

1. Starosta obce Ing. Igor Németh otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal všetkých prítomných 
a oznámil, že na začiatku zasadnutia sú prítomní 5 poslanci a  zasadnutie je uznášaniaschopné.

Hlasovanie: za  5 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/ Prejednanie a schválenie smernice pre obec, zamestnancov, spolupracujúce osoby, organizácie obce 

o znižovaní spotreby vybraných druhov jednorazových plastových obalov na území obce 

a v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a predchádzanie ich vzniku.

6/ Správa audítora

7/ Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu za I.polrok 2019

8/ Rozpočtový harmonogram na rok 2019/2020

9/ Prejednanie VZN č.1/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom  je obec Abrahám

10/Rôzne

11/ Interpelácie občanov, organizácií a poslancov

12/ Návrh na uznesenie

13/ Záver

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

Predseda: Milan Janík, Jana Banášová, Ing.  Jana Takáčová, 
Hlasovanie: za 6. 

4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. Na poslednom zasadnutí OZ neboli prijaté žiadne
uznesenia.



5. Prejednanie a schválenie smernice pre Obec Abrahám, zamestnancov obce, spolupracujúce osoby, organizácie
obce o znižovaní spotreby vybraných druhov jednorazových plastových obalov na území obce a v zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a predchádzanie ich vzniku. Po diskusii poslanci smernicu schválili. 
Hlasovanie: za 5 poslancov, proti 1 poslanec 

6. Starosta obce Ing. Igor Németh, prečítal záver zo správy audítorskej spoločnosti N M audít,, ktorá  spracovala 
audít účtovnej závierky obce za rok 2018. Túto správu zobrali poslanci na vedomie .

7. Rozpočet obce za 1. polrok 2019. Poslankyne Mgr. Hanuliaková, Ing.  Takáčová, a Banášová sa pýtali na 
čerpanie niektorých položiek rozpočtu, ktoré boli už prečerpané alebo bolo vysoké percento čerpania /internetová 
stránka obce, údržba detskej ambulancie,  havárie verejného vodovodu, údržba verejného osvetlenia, stravovanie 
v ŠJ,  dotácie na stravné, príjem za noviny.  Čerpanie uvedených položiek im bolo vysvetlené starostom obce, 
ekonómkou a kontrolórkou. K spravovaniu internetovej stránky sa im vyjadril zástupca firmy V-Fit, ktorá stránku 
spravuje. Keďže požiadavky na dizajn stránky boli od poslancov rôzne, navrhovali viaceré úpravy, dohodli si so 
zástupcom firmy spoločnú pracovnú poradu dňa 24.10.2019. Hlasovanie za čerpanie rozpočtu: za 6 poslancov

8. Rozpočtový harmonogram na roky 2019-2020.  Poslancom bol zaslaný pracovný materiál s termínmi návrhov, 
spracovania a predkladania čerpania rozpočtu v budúcom roku. Poslanci s uvedeným súhlasili a rozpočtový 
program schválili. Hlasovanie. za 6  poslancov.

9.  Prejednanie VZN č. 1/2019 o určení príspevku na  na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Abrahám.   Diskusiou poslancov bolo dohodnuté, že tento bod 
programu sa  odročuje a presúva sa na ďalšie zasadnutie OZ.

10. Rôzne
Starosta obce vyzval poslanca Mareka Matloňa ,aby  oznámil mená členov športovej  komisie. Členmi športovej 
komisie sú: predseda Marek Matloň, členovia: Anton Hlavatý, Miroslav Belko, Michal Šiška. Hlasovanie: za 6 
poslancov.  Starosta taktiež vyzval  poslanca obce Mareka Matloňa, aby oznámil mená členov stavebnej komisie:
Predseda komisie: Marek Matloň, členovia: Vladimír Jucha, Ondrej Štefunko,. Hlasovanie: za 6 poslancov
Starosta navrhol  novú členku komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov Mgr. Janu 
Hanuliakovú.  Hlasovanie: za 6 poslancov
 Starosta oznámil poslancom, že bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie  na podporu rozvoja športu na rok 2019 –
výstavba detských ihrísk vo výške 8000 €.
11. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
- starosta predložil žiadosť Maroša Guldana č. 34 o zabezpečenie odvodu dažďovej vody z verejného priestranstva, 
kde vzniká problém a zatopenie ich súkromného majetku.  Obec zabezpečí na tomto úseku vsakovaciu jamu. 
Poslankyňa Ing. Jana Takáčová navrhla, aby sa obec zapojila do projektu na odvodnenie obce, aby sa predišlo škodám 
pri prívalových dažďoch.
-  starosta informoval o žiadosti Ing. Igora Bilčíka o úpravu vozovky v súvislosti s odvodom vody  pri jeho rodinnom 
dome. Odtok ako aj prepadnutá vozovka v smere od Hoste budú prejednané so Správou ciest  VÚC Trnava..
- starosta informoval poslancov o projekte kanalizácie. Prebieha kontrola na VÚC, ktorá končí 30.9.2019. 
- poslankyňa Ing. Jana Takáčová upozornila na vysokú rýchlosť motorových vozidiel po ceste Abrahám – Pusté 
Úľany. Starosta prejedná situáciu s dopravným inšpektorátom a následne bude treba vypracovať projekt.
-  Anton Hlavatý , zástupca OFK Abrahám-Hoste   upozornil na nebezpečnú situáciu pri vychádzaní zo štadióna.  
Navrhoval vybudovať dopravné obmedzenia v blízkosti štadióna . Starosta prejedná situáciu s dopravným 
inšpektorátom   a zadá vypracovanie projektu.
- poslankyňa Jana Banášová predložila zápisnicu zo zasadnutia finančnej komisie, ktoré sa konalo dńa 15.9.2019.
- p. Eva Kollárová, zástupkyňa kynologického klubu požiadala poslancov o odsúhlasenie prevádzky kynologického 
klubu na športovom areáli. Kynologický klub využíva priestory v športovom areáli každý pondelok v čase od 16-21 
hod na svoju činnosť a tréningy.  Hlasovanie: za 6 poslancov.   Kynologický klub zabezpečí montáž koša na 
exkrementy a jeho pravidelné vyprázdňovanie. Oboznámila poslancov o možnosti usporiadať výstavu psov 
s medzinárodnou účasťou  v r. 2020.
- poslankyňa Mgr. Jana Hanuliaková sa informovala o situácii a prevádzkových hodinách vo všeobecnej ambulancii 
obvodného lekára. Starosta informoval o priebehu jednaní s VÚC ohľadom rozšírenia ordinačných hodín v ambulancii
v Abraháme.  
- poslankyňa   Mgr. Jana Hanuliaková žiada finančnú komisiu  o kontrolu čerpania rozpočtu za rok 2019 v zmysle 
zásad hospodárenia obce.
- poslankyňa Mgr. Jana Hanuliaková žiadala zaoberať sa úpravou  VZN o poplatku za komunálne odpady na 
najbližšom zasadnutí OZ. 
12. 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  19. SEPTEMBRA  2019

A.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1/  správu nezávislého audítora o vykonaní audítu účtovnej závierky za rok 2018

B.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1/ Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme dňa 19.9.2019
2/ Návrhovú komisiu v zložení Milan Janík, Jana Banášová, Ing. Jana Takáčová
3/ Prejednanie a schválenie smernice pre Obec Abrahám, zamestnancov obce, spolupracujúce osoby, 
organizácie obce o znižovaní spotreby vybraných druhov jednorazových plastových obalov na území obce 
a v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a predchádzanie ich vzniku.
4/ Čerpanie rozpočtu obce za 1. polrok 2019.
5/ Rozpočtový harmonogram na roky 2019-2020.
6/ Zloženie športovej komisie: Marek Matloň, Miroslav Belko, Anton Hlavatý, Michal Šiška.
7/ Zloženie komisie stavebnej, projektovej pre stavebné investície obce: Marek Matloň, Vladimír Jucha, 
Ondrej Štefunko.
8/ Doplnenie člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov: Mgr. Jana 
Hanuliaková.
9/ Prevádzku kynologického klubu v priestoroch športového areálu. 
10/ Návrh na uznesenie

C.
Obecné zastupiteľstvo odročuje

1/ Prejednanie VZN č. 1/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Abrahám.

Prílohy záznamu: - Hlasovanie poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva.                                                        

              
Overovatelia zápisnice: Marek Matloň, Mgr. Dávid Grosman

Napísala: Zita Hričová

V Abraháme dňa 23.9.2019

Hlasovanie poslancov na obecnom zastupiteľstva dňa 19.9.2019

Návrh/uznesenie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mgr. Jana Hanuliaková Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Milan Janík Z Z P Z Z Z Z Z Z Z

Bc. Dávid Grosman Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Jana Banášová - Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Vladimír Jucha - - - - - - - - - -

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



Marek Matloň Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Spolu

Za (Z) 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6

Proti (P) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Zdržal sa (ZD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Číslo návrhu/uznesenia

1.Program zasadnutia OZ

2.Zloženie návrhovej komisie
3.Prejednanie a schválenie smernice pre Obec Abrahám, zamestnacov obce, spolupracujúce osoby, organizácie obce 
o znižovaní spotreby vybraných druhov jednorazových  plastových obalov na území obce a v zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce  a predchádzanie ich vzniku.
4.Čerpanie rozpočtu obce za 1.polrok 2019

5.Rozpočtový harmonogram na roky 2019-2020

6.Zloženie športovej komisie

7.Zloženie komisie stavebnej, projektovej pre stavebné investície obce

8. Doplnenie člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov

9.Prevádzku  kynologického  klubu v priestoroch športového areálu

10.Návrh na uznesenie
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