
ZÁPISNICA
zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo

dňa 27. februára 2020 na Obecnom úrade v Abraháme

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 5 poslanci 

        Neprítomní poslanci: Jana Banášová, ospravedlnená, Mgr. Jana Hanuliaková, ospravedlnená 

Mgr. Mária Tomovičová - kontrolórka, 

                Občania obce Abrahám, starosta obce Cífer – Mgr. Maroš Sagan PhD., starosta obce Zeleneč Mgr.     

                     Ľubomír Jedlička.

Pred zahájením zasadnutia OZ starosta privítal prítomných hostí a požiadal  starostu obce Cífer, predsedu 

Mikroregiónu 11 PLUS a predsedu ZMO Jaslovské Bohunice Mgr. Maroša Sagana PhD, aby priblížil poslancom 

činnosť miestnej akčnej skupiny MAS 11 PLUS, možnosť čerpania fondov a oblasti, rozdeľovanie financií medzi 

verejný a podnikateľský sektor,  a informoval  poslancov nášho OZ o návrhu na zvýšenie členského pre MAS na 3,-

€/obyvateľa na rok. Mgr. Ľubomír Jedlička, starosta obce Zeleneč informoval  poslancov o časovom období čerpania 

pridelených prostriedkov pre MAS.                                                 

Program: podľa pozvánky.

Zapisovateľ: Zita Hričová

Overovatelia: Milan Janík, Marek Matloň.

                    Návrhová komisia: predseda  Ing. Jana Takáčová, Mgr. Dávid Grosman a Vladimír Jucha, 

 Priebeh  zasadnutia:

1. Starosta obce Ing. Igor Németh otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal všetkých prítomných 
a oznámil, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci 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 čerpania rozpočtu za 4. štvrťrok 2019

6/ Prejednanie a schválenie VZN č. 1/2020 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Abrahám

7/ Prejednanie a schválenie VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Abrahám

8/ Rôzne

9/ Interpelácie občanov, organizácií a poslancov

10/Návrh na uznesenie

11/Záver

Hlasovanie: za  5 poslancov

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

Predseda: Ing. Jana Takáčová, Mgr. Dávid Grosman, Milan Janík,
   Hlasovanie: za 5 poslancov

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



5. Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu obce za 4. štvrťrok 2019.  Starosta  Ing. Igor Németh prečítal 
poslancom bilanciu čerpania rozpočtu, ktorá bola elektronicky zaslaná finančnou komisiou poslancom a 
obecnému úradu. Následne predložila ekonómka obce správu o čerpaní rozpočtu za 4. štvrťrok 2019 s 
vysvetlivkami k jednotlivým položkám. Po diskusii poslanci čerpanie rozpočtu schválili. Hlasovanie: za 5 
poslancov.

6. Starosta obce Ing. Igor Németh predložil na schválenie VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 
obce Abrahám. Poslanci sa oboznámili s návrhom VZN elektronicky. Hlasovanie za VZN: 5 poslancov.

7.  Ing. Igor Németh  predložil poslancom na schválenie VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci 
Abrahám. Poslanci boli s návrhom VZN oboznámení, nemali k nemu žiadne pripomienky a VZN schválili. 
Hlasovanie za VZN: 5 poslancov.

8. Rôzne

 starosta obce Ing. Igor Németh navrhol zrušenie finančnej komisie nakoľko si neplní funkciu poradného 
orgánu a nespolupracuje s aparátom úradu. Poslanci sa zhodli na tom, že i niektoré ďalšie komisie sú 
nefunkčné a neplnia svoju úlohu. Poslanci sú  pravidelne oboznamovaní s nakladaním s obecnými financiami,
majetkom, pripravovanými projektami, i riešením havarijných situácií a následným čerpaním 
mimorozpočtových prostriedkov. Poslanci Mgr. Dávid Grosman a Marek Matloň navrhli zlúčenie kultúrno-
spoločenskej  a športovej komisie, nakoľko členovia týchto  spolupracujú na pripravovaných akciách.. 
Zároveň  navrhli zrušenie tých komisií, ktoré v obci v minulom roku nepracovali.  Starosta obce dal hlasovať 
za zrušenie finančnej komisie: Hlasovanie: za  5 poslancov. Starosta obce dal hlasovať za zrušenie kultúrnej 
komisie: Hlasovanie: za 5 poslancov. Starosta obce dal hlasovať za zrušenie športovej komisie: Hlasovanie: 
za 5 poslancov. Starosta obce dal hlasovať za zrušenie stavebnej komisie. Hlasovanie: za 5 poslancov. 
Starosta obce dal hlasovať za zrušenie komisie pre verejný poriadok: Hlasovanie: za 5 poslancov. Starosta 
obce dal hlasovať za zrušenie komisie pre bezpečnosť a životné prostredie: Hlasovanie: za 5 poslancov.  
Starosta obce dal hlasovať za zlúčenie kultúrnej a športovej komisie na kultúrno-športovú komisiu : 
Hlasovanie: za 5 poslancov. Poslanec Mgr. Dávid Grosman oznámil, že členstvo v kultúrnej komisii zrušila  
Andrea Hatiarová a Jana Banášová, takže nie sú členkami zlúčenej komisie. Ostatní členovia zostávajú. 
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a komisia pre voľnočasové
aktivity detí a mládeže zostávajú v takom zložení ako bolo schválené.

 Starosta obce predložil otváracie hodiny novovzniknutej prevádzky JA-KUBO /bývalý Denver/. Poslanci tie 
schválili, tak ako boli predložené majiteľom prevádzky. Hlasovanie: za 5 poslancov

 Starosta oboznámil poslancov, že prebehla kontrola zberného miesta v našej obci, separácia, zníženie objemu 
komunálneho odpadu. Bolo konštatované, obec Abrahám patrí medzi najlepšie obce z doteraz kontrolovaných
v separovaní. Starosta uviedol, že v blízkej budúcnosti budú namontované kamery i na zberný dvor.

  Starosta oznámil poslancom, že z dôvodu funkčnosti kamerového systému bolo potrebné zakúpiť nový 
počítač, nakoľko predchádzajúci sa pokazil.

 Starosta oboznámil poslancov, že z dôvodu blížiacich sa volieb a elektronického spracovania výsledkov 
volieb bolo potrebné zaviesť wifi v kultúrnom dome a zároveň zakúpiť nový notebook, aby sa výsledky mohli
elektronicky spracovať a odoslať.

 Starosta oboznámil poslancov, že prebieha v obci orezávanie stromov/ihrisko, cintorín, Družstevná ulica,/ 
Členovia TJ uskutočnili brigádu,uložili orezané konáre. P. Hlavatý Anton upozornil poslancov, že bude 
potrebné orezať v športovom areáli i javory, nakoľko v blízkosti sa vytvorí prenesené detské ihrisko.

 Starosta oboznámil poslancov, že sa podáva žiadosť  na Ministerstvo školstva na dofinancovanie školských 
dielní, treba dorobiť protipožiarne priečky, protipožiarne bezpečnostné dvere, schodisko, madlo.

 Starosta oznámil  poslancom, že obec podáva žiadosť i na Ministerstvo financií na rekonštrukciu strechy na 
zdravotnom stredisku.

 Poslankyňa Ing. Takáčová navrhla na doriešenie projektové spracovanie  tej časti cintorína, v ktorej sa zatiaľ 
nepochováva, / sektor F/ ale sú tam voľné miesta na pochovávanie, poprípade urnové hroby. Starosta uviedol, 
že dostal ponuku od firmy z Nových Zámkov a preverí ďalšie možnosti na doriešenie pochovávania v tejto 
časti cintorína.



 Starosta oboznámil poslancov, že jednal s p. farárom Ondrejom Chrvalom z dôvodu rekonštrukcie verejného 
priestranstva okolo kostola a spoluúčasti obce. Dohodli sa, že v 1. etape bude potrebné vybudovať okapový 
chodník a zvýšenie obrubníkov za 4660 € - obec by sa podieľala 50 %.

 starosta oznámil poslancom, že obec začína nové verejné obstarávanie na projekt kanalizácia.

 Kontrolórka obce Mgr. Mária Tomovičová predložila správu o kontrolnej činnosti za rok 2019.

9. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov

 poslanec Dávid Grosman upozornil na poškodený chodník od kostola smerom k Družstevnej ulici. Starosta 
zabezpečí opravu  chodníka.

 poslanec Vladimír Jucha sa informoval o dokončení parkovacej plochy a úprave verejného priestranstva pred 
predajňou COOP Jednota. Starosta informoval, že COOP Jednota Galanta prisľúbila uvedenú úpravu do 
konca marca 2020.

10. Návrh na uznesenie – prečítala predsedkyňa návrhovej komisie Ing. Jana Takáčová. Hlasovanie: za 5 
poslancov.

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

UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ABRAHÁME  DŇA  27. FEBRUÁRA 2020

A.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

            1/  správu kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019

            2/ ukončenie členstva v kultúrno-športovej komisii p. Andrei Hatiarovej a p. Jany Banášovej.

B.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1/ Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme dňa 27. 2. 2020
2/ Návrhovú komisiu v zložení predseda Ing. Jana Takáčová, Mgr. Dávid Grosman a Vladimír Jucha
3/ Čerpanie rozpočtu obce za 4. štvrťrok 2019
4/ VZN č. 1/2020 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Abrahám.
5/ VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Abrahám.
6/ Zrušenie finančnej komisie.
7/ Zrušenie kultúnej komisie.
8/ Zrušenie stavebnej komisie.
9/ Zrušenie komisie pre verejný poriadok.
10/ Zrušenie komisie pre bezpečnosť a životné prostredie
11/ Zlúčenie kultúrnej a športovej komisie na kultúrno-športovú komisiu 
12/ Otváracie hodiny prevádzky JA-KUBO
 13/ Návrh na uznesenie

Prílohy záznamu: - Hlasovanie poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva.                                                        

              
Overovatelia zápisnice: Milan Janík, Marek Matloň, 

Napísala: Zita Hričová



V Abraháme dňa 3.3.2020

Hlasovanie poslancov na obecnom zastupiteľstva dňa 27.2.2020

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

Mgr. Jana Hanuliaková - - - - - - - - - - - - -

Milan Janík Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Bc. Dávid Grosman Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

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

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

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

Marek Matloň Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Spolu

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

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

Zdržal sa
(ZD)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Číslo návrhu/uznesenia

1.Program zasadnutia OZ

2.Zloženie návrhovej komisie

3.Čerpanie rozpočtu za 4. štvrťrok 2019

4. VZN č.1/2020 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Abrahám

5.VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Abrahám

6.Zrušenie finančnej komisie

7.Zrušenie kultúrnej komisie

8.Zrušenie stavebnej komisie

9. Zrušenie  komisie pre verejný poriadok

10. Zrušenie komisie pre bezpečnosť a životné prostredie

11. Zlúčenie kultúrnej a športovej komisie na kultúrno-športovú komisiu

12. Otváracie hodiny prevádzky JA-KUBO

13. Návrh na uznesenie
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