ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo
Dňa 14.5.2020 na Obecnom úrade v Abraháme
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 6 poslancov,
1 poslankyňa neprítomná - PN
Mgr. Mária Tomovičová – kontrolórka
Občania obce Abrahám
Program: podľa pozvánky.
Zapisovateľ: Alena Debrecká
Overovatelia: Marek Matloň, Vladimír Jucha,
Návrhová komisia: predseda Mgr. Dávid Grosman,
členovia: Milan Janík, Mgr. Hanuliaková Jana
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.
Mgr. Hanuliaková žiadala doplnenie programu zasadnutia o riešenie opatrení vplyvu
pandémie koronavírusu na rozpočet obce.
Starosta informoval, že opatrenia riešil krízový štáb
Hlasovanie: za: 3, proti: 1, zdržali sa: 2
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 záverečného účtu za r. 2019
6. Správa audítora za r. 2019
7. Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu za 1. Q. 2020
8. Prejednanie investície na technológiu k zníženiu obsahu dusičnanov vo vode - čerpacia
stanica vody
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
10. Rôzne
12. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
Hlasovanie: za 5, proti: 1
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2. Starosta určil vyššie uvedeného zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Návrhová komisia bola schválená v zložení:
predseda Mgr. Dávid Grosman, členovia: Mgr. Hanuliaková Jana, Milan Janík

..

Hlasovanie: za 6 poslancov.

4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Neboli žiadne úlohy z predchádajúceho zasadnutia OZ.
5. Prejednanie a schválenie záverečného účtu za rok 2019
Mgr. Tomovičová, hlavná kontrolórka sa vyjadrila k záverečnému účtu obce: zákonnosť
bola dodržaná, bol dodržaný audit zo strany obce, záverečný účet bol zostavený v zmysle
metodických pokynov. Kontrolórka obce doporučila poslancom schváliť záverečný účet obce
tak, ako je predložený.
Hlasovanie: za 5, proti: 1
6. Správa audítora za r. 2019.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019
7. Prejednanie a schválenie rozpočtu obce za 1. Q. 2020.
Mgr. Hanuliaková sa dotazovala na prečerpanie niektorých položiek rozpočtu. Starosta
vysvetlil dôvody prečerpania dotazovaných položiek.
Hlasovanie: za 5, zdržal sa : 1
8. Prejednanie investície na technológiu k zníženiu obsahu dusičnanov vo vode - čerpacia
stanica vody
Starosta obce informoval o upozornení RÚVZ Galanta na nutnosť riešenia na zníženie
množstva dusičnanov vo vode, ktorý sa vyskytuje viac rokov v hodnotách od 46,7 –
49,1mg/l. Povolená norma je max. 50 mg/l. Po konzultácii s RNDr. Petrom
Vyskočilom,odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie čerpacích staníc pitnej vody bola
navrhnutá technológia na zníženie koncentrácie dusičnanov automatickým denitrifikačným
filtrom.
Milan Janík navrhol prehodnotiť možnosť prehĺbenia studne, alebo vybudovanie nového vrtu.
Ing. Takáčová informovala, že pri tomto postupe je nutný geologický prieskum. Získanie
povolenia na vybudovanie nového vrtu je obtiažne, nakoľko vrt máme. Predstavovalo by to
odstavenie dodávky vody na niekoľko týždňov. Starosta obce informoval, že technológiou na
zníženie koncentrácie dusičnanov automatickým denitrifikačným filtrom upravujú množstvo
dusičnanov vo vode v obci Majcichov. Poslanci súhlasili s realizáciou návrhu technológie
potom, čo vhodnosť uvedeného riešenia starosta skonzultuje na RÚVZ. O konzultácii podá
informáciu poslancom emailom.
Hlasovanie: za 5 zdržal sa: 1
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
Poslanci nenavrhli doplnenie plánu kontrolnej činnosti.
Hlasovanie: za 6 poslancov
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10. Rôzne
Starosta obce informoval:
- o zákone, ktorý schválila NR SR dňa 2.4.2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID19 a o opatreniach pre územnú samosprávu, opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel a
účtovníctva.
 o rozhodnutí KŠ vo veci šetrenia finančných prostriedkov – zrušenie kultúrnospoločenských akcií, zastavenie poskytovania príspevku pre spoločenské organizácie.
 o zrušení financovania projektov z VUC
 o certifikáte na detské ihrisko – vyúčtovanie v 21. týždni
 o stavebných úpravách a úprave okolia pri kostole. Farský úrad sa podiela na úhrade
nákladov 50 % ami.
 o žiadosti Ing. Igora Bilčíka, bytom č.1 Abrahám o odkúpenie obecného pozemku
par.č. 1391/400 o výmere 330 m2
Poslanci OZ súhlasia s odkúpením obecného pozemku 1391/400 za predpokladu dodania
znaleckého posudku, na základe ktorého určia cenu pozemku. Znalecký posudok dá
vypracovať Ing. Igor Bilčík
Hlasovanie: za 6 poslancov
 o žiadosti Lenky Lučanskej na odpustenie nájmu a energií za mesiac marec a apríl z
dôvodu pandémie – karanténne opatrenia vo výške 60,- eur.
Hlasovanie: za 6 poslancov
Poslanci OZ navrhli, aby p. Lučanská oznámila na obecný úrad čas, počas ktorého bude
prijímať objednávky na kadernícke služby. Tento čas bude následne pre občanov zverejnený.
 o zvýšení množstva odpadov, o úpravách priestorov na zbernom dvore- asfalt bezplatne.
 o poruche vody v Novej a Družstevnej ulici a výmene ventila. Ešte zostávajú vymeniť
2 ks ventilov, ktoré sú zatiaľ funkčné.
 o oprave kamerového systému a osvetlenia
 o rekonštrukčných prácach na obecnom úrade, úprava archívu a CO skladu,
vybudovanie kuchynského kútika a rekonštrukcia zasadačky.
 o STK obecného mikrobusu a následnej potrebnej oprave
 o úprave verejného priestranstva pred kostolom II. fáza vo výške cca 30 000,- eur
príspevok z MASS 11 plus 17.500 eur
 o úprave dopadových plôch v materskej škole.
 o financovaní pedagogických pracovníkov a pracovníčok ŠJ a ŠKD. Pedagogické
pracovníčky a p. Szollosiová v mesiaci apríl šili ochranné rúška v počte 700 ks pre
občanov od 18- 64 r. Pre občanov nad 65 r. boli ochranné rúška zakúpené.
 o odstúpení p. M. Janíka – za podnikateľký sektor z MASS 11 plus. Valné
zhromaždenie schválilo p. Vladimíra Juchu za podnikateľký sektor. Zároveň ho zvolilo
do dozornej rady.
 o podaní majetkového priznania v zmysle zákona platného od 1.1.2020
 o zgrupovaní sa mládeže a o neakceptovateľnom správaní. Po upozornení priestory
upratali. Starosta požiadal obvodné odd. PZ o monitorovanie ŠA a priestorov za KD.
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Mgr. Hanuliaková sa informovala na stav verejného obstarávania - Kanalizácia v obci
Abrahám, ktoré bolo UVO zrušené. Starosta oznámil, že bude vyhlásené nové verejné
obstarávanie.
Mgr. Hanuliaková požiadala starostu a poslanov o vysvetlenie príčin zrušenia komisií,
nakoľko na predchádzajúcom zasadnutí OZ sa nezúčastnila. Starosta oboznámil poslankyňu o
nefunkčnosti finančnej komisie ako poradného orgánu, ostatní poslanci na jej žiadosť
nereflektovali.
Mgr. Hanuliaková oznámila, že z dôvodu zaneprázdnenosti sa vzdáva predsedníctva v komisii
pre voľnočasové aktivity detí a mládeže, alebo žiada jej zrušenie. OZ bralo na vedomie
odstúpenie Mgr. J. Hanuliakovej z postu predsedu komisie pre voľnočasové aktivity detí a
mládeže,
OZ sa bude zrušením alebo zlúčením komisie zaoberať na budúcom zasadnutí OZ.
Mgr. Hanuliaková informovala, že OZ Obec bez hraníc prihlásilo do súťaže strom roka, strom
v kat. území obce Abrahám „Makrula“
10. Návrh na uznesenie – prečítal predseda návrhovej komisie Mgr. Dávid Grosman.
Hlasovanie: za 6 poslancov
Starosta na záver poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a zasadnutie poslancov obecného
zastupiteľstva ukončil.
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UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ABRAHÁME DŇA 14.5.2020

A.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1.) Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme
2.) Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dávid Grosman, Mgr. Jana Hanuliaková, Milan Janík
3.) Schvaľuje záverečný účet za rok 2019
4.) Schvaľuje čerpanie rozpočtu za 1. Q. 2020
5.) Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
6.) Postup pre získanie informácii súvisiacich s investíciou na technológiu k zníženiu
dusičnanov vo vode na čerpacej stanici v Abraháme
7.) Schvaľuje žiadosť Lenky Lučanskej na odpustenie nájmu počas pandémie od 13.3. 6.5.2020 vo výške 60,- eur
8.) Predaj obecného pozemku par. č. 1391/400 Ing. Igorovi Bilčíkovi po vyhotovení
znaleckého posudku kupujúcim
9.) Návrh na uznesenie

B.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
Doplnenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme

C.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu audítora za rok 2019
Vzdanie sa Mgr. Hanuliakovej z predsedníctva komisie pre voľnočasové aktivity detí a mládeže
Hlasovanie poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.5.2020
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Číslo
1. Program zasadnutia OZ
2. Zloženie návrhovej komisie
3. Záverečný účet za rok 2019
4. Čerpanie rozpočtu za l. Q. 2020
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020

6. Postup pre získanie informácii súvisiacich s investíciou na technológiu k zníženiu dusičnanov vo vode na ČS Abrahám
7. Žiadosť Lenky Lučanskej na odpustenie nájmu počas pandémie od 13.3. - 6.5.2020 vo výške 60,- eur
8. Predaj obecného pozemku par.č. 1391/400 Ing. Igorovi Bilčíkovi po vyhotovení znaleckého posudku kupujúcim
9 Návrh na uznesenie

Overovatelia zápisnice: Marek Matloň, Ing. Jana Takáčová
Zapísala: Alena Debrecká
V

Abraháme dňa 19.5.2020

Overovatelia zápisnice:

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

Ing. Igor Németh
starosta obce Abrahám
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