
 
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 13. augusta 2020 na Obecnom úrade v Abraháme 

  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 5 poslanci  

         Neprítomní poslanci: Jana Banášová - ospravedlnená, Marek Matloň-ospravedlnený. 

 Mgr. Mária Tomovičová - kontrolórka,  

                 Občania obce Abrahám,  

Program:  podľa pozvánky. 

 Zapisovateľ: Zita Hričová 

 Overovatelia: Mgr. Dávid Grosman, Vladimír Jucha 

                    Návrhová komisia: Milan Janík, 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 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 k 30.6.2020 

6/ Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu 

7/ Schválenie zápisu do kroniky r. 2016 a 2017 

8/ Prejednanie rekonštrukčných prác sochy sv. Jána Nepomuckého 

9/ Prejednanie a schválenie zámeny pozemkov k zriadeniu novej kanalizačnej prepojovacej šachty mimo 

obce Abrahám 

10/Rôzne 

11/Interpelácie občanov, organizácií a poslancov 

12/ Návrh na uznesenie 

13/ Záver 

Hlasovanie: za  5 poslancov 

Prítomní zástupcovia firmy  Red_constructor Bratislava požiadali starostu obce, aby sa ich žiadosť mohla 

prejednať skôr. Preto starosta obce Ing. Igor Németh, navrhol odsúhlasiť zmenu programu – a to 

žiadosť firmy Red_constructor zaradiť ako bod č. 5 . Hlasovanie: za 5 poslancov 

2. Starosta určil vyššie uvedeného zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Návrhová komisia bola schválená v zložení: Milan Janík, Ing. Jana Takáčová, Mgr.Jana Hanuliaková 

   Hlasovanie: za 5 poslancov 
 

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

5. Zástupcovia firmy RED_constructor Bratislava predstavili svoj investičný zámer  - vybudovanie prechodného 
ubytovania v extraviláne obce Abrahám, ako súčasť areálu farmy slúžiacej na rekreáciu a agroturistiku  na 
parcelách č. 1878/2-1878/7,1877/7, 1879/2, 1886/2,1879/6 – 1879/7,1880/1. Starosta požiada spracovateľov 



územnoplánovacej dokumentácie obce Abrahám o vyjadrenie a písomnú informáciu k predstavenému 
zámeru.Táto informácia bude následne zaslaná investorovi projektu. Hlasovanie: za 5 poslancov  

6. Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu k 30.6.2020.  Starosta oboznámil poslancov v súvislosti s 
pandemickou situáciou a krátením podielových daní o ekonomickej situácii obce. Je preto nevyhnutné, aby sa 
výdavky používali na základný chod obce, poprípade financovanie havarijných situácií. Poslankyňa Mgr. 
Hanuliaková sa pýtala na finacovanie verejného priestranstva pri kostole a čerpanie dotácie z MAS na tento 
projekt. Starosta informoval poslancov, že čerpanie dotácie  na tento projekt bude pravdepodobne v 1.Q 2021. 
Hlasovanie: za 4 poslanci, proti 1 poslanec 

7. Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu. Pracovný materiál k čerpaniu a návrh na úpravu rozpočtu bol 
zaslaný poslancom vopred ekonómkou obce. Poslanci si úpravu jednotlivých rozpočtových položiek prebrali na 
prípravnej komisii OZ. Mgr. Hanuliaková sa pýtala na konkrétne úspory investičných položiek.Významnými 
investičnými položkami v úprave rozpočtu je vybudovanie terasy a schodov v MŠ, fasáda na hasičskej garáži, 
nový traktor-kosačka, ktoré sa vzhľadom na situáciu nebudú realizovať. Ďalšíe úspory vyplývajú zo zákazu  
organizovania kultúrnospoločenských akcií,/v zmysle opatrení RÚVZ/. Hlasovanie: za 4 poslanci, proti 1 
poslanec  

8. Schválenie zápisu do kroniky - r. 2016 a  r. 2017. Poslancom bol elektronicky zaslaný návrh na zápis do kroniky 
za r. 2016 a 2017 vypracovaný kronikárkou obce Mgr. Helenou Siskovou.Poslanci so zápisom súhlasili a tento 
jednohlasne schválili. Hlasovanie: za 5 poslancov 

9. Prejednanie rekonštrukčných prác na soche sv. Jána Nepomuckéha. Starosta predložil cenové ponuky od 
firmy ASTARTA Privozník Šúrovce s rozpočtom 2 200 €   a firmy ŠTUKONZ Veľká Mača s rozpočtom 3 950 €. 
Ide o odbornú rekonštrukciu historickej pamiatky. Kontrolórka obce Mgr. Tomovičová dá vypracovať rozpočet 
ešte ďalšej firme vo Veľkých Úľanoch. Nakoľko firma Štukonz zahrnula do výdavkov aj reštaurovanie podstavca 
a schodov, bude potrebné, aby všetky tri firmy urobili rozpočet za rovnakých podmienok. Po dodaní  budú 
rozpočty zaslané na posúdenie poslancom elektronicky.Občianka M. Čambálová mala požiadavku na poslancov o 
úpravu okolia tejto sochy po rekonštrukcii, prerezanie okolitých drevín a jej vrátenie do pôvodného stavu. 

10.  Prejednanie a schválenie zámeny pozemkov k zriadeniu novej kanalizačnej prepojovacej šachty mimo obce 
Abrahám . Starosta jednal  so zástupcami TAVOSu o prekládke šachty a zriadení vecného bremena pre TAVOS 
Piešťany. Ďalej jednal o zámene pozemkov s Farským úradom v Abraháme a Arcibiskupským úradom v Trnave. 
Zámena pozemkov pod kostolom na parcele ckn 119 vo vlastníctve obce a parcely ekn č. 1444 vo vlastníctve 
Rímskokatolíckej cirkvi je hodná osobitného zreteľa a je vo verejnom záujme. Vzájomnou zámenou bude 
možnosť vyriešiť dlhoročný problém s kanalizáciou na ulici premiestnením kanalizačnej prepojovacej stanice z 
ulice, mimo intravilán obce a zásadne tak zlepšiť súčasné životné podmienky občanov bývajúcich na ulici od 
Základnej školy Michala Tareka až po koniec obce Abrahám smerom na Hoste. Poslanci OZ zároveň poverili 
starostu obce vykonaním všetkých potrebných úkonov súvisiacich s prevodom vlastníckych práv až po zápis do 
katastra. Hlasovanie: za 5 poslancov   

11. Rôzne 

− dňa 13.8. sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostu a zástupcov firmy Slovak Telekom týkajúce sa realizácie 
výstavby optickej siete v našej obci. Pokládka optickej siete zabezpečí vysokorýchlostný internet 1GB/s. 
Spustenie siete sa predpokladá v 1 Q 2021. 

− firma ProMinent Bratislava zabezpečila namontovanie automatického denitrifikačného filtra na odstraňovanie 
dusičnanov na čerpacej stanici vody. Dňa 15.8. zabezpečia nastavenie celého systému.   

− p. Bilčík František predložil žiadosť o odpredaj pozemku p.č.1253/14, reg. C, oddelenej geometrickým 
plánom č. 18/202  z parcely E 1391/200 vedenej na LV č. 800 v k.ú. Obce Abrahám, druh pozemku orná 
pôda, pozemok umiestnený v zastavanom území obce Abrahám, spolu s vypracovaným znaleckým posudkom 
na uvedenú parcelu. Poslanci OZ súhlasia s odpredajom pozemku o výmere 16 m2 za cenu uvedenú v 
znaleckom posudku – 36,20 €. Hlasovanie: za 5 poslancov 

− p. Zdenek Borgoš, č. 338 žiada o odpredaj pozemkov p.č. 1829 o výmere 319 m2 a p.č. 1833 o výmere 821 
m2. Keďže sa jedná o spoluvlastníctvo s p. Križanom, bytom Malá Mača, je potrebné aby p. Borgoš predložil 
písomné stanovisko spoluvlastníka. Hlasovanie: za 5 poslancov 

− Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava požiadala Obec Abrahám o zriadenie vecného bremena pre 
potreby trafostanice na dobu neurčitú na pozemky vytvorené novým Geometrickým plánom č. 34125361-



17/2020  pozemok registra KN-C p.č.267/1 o výmere 301m2 ,p.č. 284/15 o výmere 267 m2, p.č.232/8 o 
výmere 2186 m2, p.č. 232/9 o výmere 52 m2, p.č. 232/1 o výmere 1579 m2, p.č. 231 o výmere 942 m2, p.č. 
42/2 o výmere 2120 m2, p.č.42/1 o výmere 2077 m2, p.č. 41/6 o výmere 978 m2, p.č. 226 o výmere 32 728 
m2. Hlasovanie: za 5 poslancov 

− Poslankyňa Mgr. Jana Hanuliaková sa ospravedlnila a po tomto bode programu odišla. 

− Alena Hrabinská, konateľka spoločnosti Marbe,s.r.o. požiadala o prenájom priestorov po bývalej predajni 
Sovička na kancelárske účely. Poslanci so žiadosťou nesúhlasili. Hlasovanie: proti 4 poslanci 

− Starosta informoval poslancov o objednávke pre firmu Správa a údržba ciest na  dovoz brúseného asfaltu  z 
frézovania cesty v množstve 250 t, ktorý bude použitý na úpravu miestnych účelových komunikácií 
/Záhumenice, Zberné miesto/ 

− Lucia Šnóriková, bytom Abrahám č. 149 požiadala o umiestnenie kanalizačnej šachty k realizovanej stavbe 
rodinného domu na obecnom pozemku č. 231.Hlasovanie: za 4 poslanci 

− Starosta oboznámil prítomných poslancov o zasadnutí Rady školy na Základnej škole Michala Tareka v 
Abraháme. 

− Starosta a poslanci OZ sa rozhodli, že drevo, ktoré sa nachádza v šport. Areáli po orezoch stromov bude 
ponúknuté občanom. 

12. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov

- poslanec Mgr. Dávid Grosman navrhol dokúpenie plastoných krhiel do areálu cintorína. 

13. Návrh na uznesenie – prečítal predseda návrhovej komisie Milan Janík. Hlasovanie: za 4 poslanci.

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

UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ABRAHÁME  DŇA  13. AUGUSTA 

 2020 

A. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

1/ Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme dňa 13.8.2020 
2/ Zmenu programu – žiadosť firmy Red_constructor zaradiť ako bod č. 5 
3/ Návrhovú komisiu  v zložení: Milan Janík, Ing. Jana Takáčová, Mgr. Jana Takáčová 
4/ Vyžiadanie písomného stanoviska k územnoplánovacej dokumentácii k výstavbe prechodného ubytovania 
pre firmu RED_constructor 
5/ Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 
6/ Úpravu rozpočtu 
7/ Zápis do kroniky za r. 2016 a 2017 
8/ Po predchádzajúcom súhlase Rímskokatolíckej cirkvi Trnavskej arcidiecézy zámenu pozemkov pod 
kostolom na parcele ckn 119 vo vlastníctve obce a parcely ekn č.1413/5 vo vlastníctve Rímskokatolíckej 
cirkvi vo verejnom záujme hodné osobitného zreteľa. 
9/ žiadosť Františka Bilčíka č.13 o odpredaj pozemku p.č. 1253/14 reg. C, oddelenej s geometrickým plánom 
č. 18/202 z parcely reg. E 1391/200 vedenej na LV č. 800, v k.ú. Abrahám, druh pozemku orná pôda, 
pozemok je umiestnený v zastavanom území obce Abrahám,  o výmere 16m2 za cenu uvedenú v znaleckom 
posudku – 36,20 €. 
10/  zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú a.s. Bratislava pre potreby trafostanice na 
dobu neurčitú na pozemky: p.č.267/1 o výmere 301m2, 284/15 o výmere 267 m2 a p.č. 232/8 o výmere 2186 



m2, 232/9 o výmere 52 m2, p.č.232/1 o výmere 1579m2, p.č. 231 o výmere 942 m2, p.č. 42/2 o výmere 2120 
m2, p.č. 42/1 o výmere 2077 m2, p.č. 41/6 o výmere 978 m2, p.č.226 o výmere 32728 m2. 
11/ žiadosť Lucie Šnórikovej o umiestnenie kanalizačnej šachty na obecnom pozemku č. 231. 
 12/ Návrh na uznesenie 

B. 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

1/ Žiadosť p. Borgoša Zdenka č. 338 o odpredaj pozemkov p.č.1829 o výmere 319 m2 a p.č. 1833 o výmere 
821 m2. 
2/Žiadosť konateľky spoločnosti Marbe s.r.o. Aleny Hrabinskej o prenájom priestorov v bývalej predajni 
Sovička na kancelárske účely. 

Prílohy záznamu: - Hlasovanie poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 Ing. Igor Németh, starosta obce Abrahám 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Dávid Grosman, Vladimír Jucha 

Napísala: Zita Hričová 

V Abraháme dňa 17.8.2020 

Hlasovanie poslancov na obecnom zastupiteľstva dňa 13.8.2020 

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

Hanuliaková Z Z Z Z P P Z Z Z Z - - P - 

Milan Janík Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z P P 

Mgr. Dávid Grosman Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z P P 

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

Vladimír Jucha Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z P P 
Ing. Jana 
Takáčová Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z P P 

Marek Matloň - - - - - - - - - - - - - - 

Spolu 

Za (Z) 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 

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

Zdržal sa 
(ZD) 

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

Číslo návrhu/uznesenia 
1.Program zasadnutia OZ
2.Zmenu programu
3. Zloženie návrhovej komisie
4. Vyžiadanie písomného stanoviska k ÚPD
5. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020



6. Úpravu rozpočtu 
7. Zápis do kroniky r. 2016 a 2017 
8. Zámena pozemkov Rímskokatolícka cirkev a Obec Abrahám 
9. Odpredaj pozemku p. Františkovi Bilčíkovi 
10. Zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú a.s. 
11. Žiadosť Lucie Šnórikovej o umiestnenie kanalizačnej šachty 
12. Návrh na uznesenie 
13. Žiadosť p. Zdenka Borgoša o odpredaj pozemkov 
14. Žiadosť konateľky spoločnosti Marbe s.r.o. p. Aleny Hrabinskej o prenájom priestorov 
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