ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo
Dňa 12.11.2020 na Obecnom úrade v Abraháme
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 5 poslancov,
2 poslanci neprítomní - ospravedlnení
Mgr. Mária Tomovičová – kontrolórka
Program: podľa pozvánky.
Zapisovateľ: Alena Debrecká
Overovatelia: Marek Matloň, Mgr. Dávid Grosman,
Návrhová komisia: predseda Ing. Jana Takáčová,
členovia:Vladimír Jucha, 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 5 poslancov a
zasadnutie je uznášaniaschopné.
Program zasadnutia 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 3.Q.2020
6. Prejednanie a schválenie rozpočtového harmonogramu obce na r. 2020-2021
7. Prejednanie žiadosti o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej opatrovateľskej služby
Sýkorka n.o. Trenčín
8. Prejednanie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia RED_constructor. s.r.o, Bratislava
9. Informácia o vytvorení nového spoločného stavebného úradu /SSÚ/.
10. Prejednanie a schválenie poskytnutia priestorov pre SSÚ
11. Informácia o možnosti zavedenia optickej infraštruktúry - zavedenie rýchleho internetu a
televízie
12 Informácia o pasporte dopravného značenia v obci Abrahám
13. Rôzne
14. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
15. Návrh na uznesenie
16. 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, členovia:Vladimír Jucha, Mgr. Hanuliaková Jana
Hlasovanie: za 5 poslancov.
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Neboli žiadne úlohy z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5. Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu za 3.Q.2020
Starosta informoval o zakúpení nového plynového kotla do kultúrneho domu a vysvetlil
nutnosť jeho výmeny. Schválenie zmeny položiek v čerpaní rozpočtu za 3.Q. 2020
Hlasovanie: za 5 poslancov.
6. Prejednanie a schválenie rozpočtového harmonogramu obce na r. 2020-2021.
Hlasovanie: za 5 poslancov.
7. Prejednanie žiadosti o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej opatrovateľskej
služby Sýkorka n.o. Trenčín.
OZ doporučuje zabezpečiť starostlivosť rodinnými príslušníkmi, ktorí môžu požiadať
o príspevok na opatrovanie. OZ nesúhlasí s poskytnutím finančného príspevku vo výške
9.081,06 eur.
Hlasovanie: za 5 poslancov.
8. Prejednanie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia RED_constructor s.r.o,
Bratislava
OZ berie na vedomie žiadosť o výdanie územného rozhodnutia pre RED_constructor s.r.o
Bratislava . Obec nevydá územné rozhodnutie v tejto veci a odstupuje uvedenú žiadosť SSÚ.
9. Informácia o vytvorení nového spoločného stavebného úradu /SSÚ/.
Starosta obce informoval o zrušení spoločného stavebného úradu mestom
Sládkovičovom k 31.12.2020 a o zriadení nového spoločného stavebného úradu obcami
Abrahám, Pusté Úľany, Malá Mača, Hoste od 1.1.2021, ktorý bude pokrytý pracovníkmi
p. Dókovou a novým pracovníkom. Dočasne obec poskytne SSÚ priestory v multifunkčnej
budove.
OZ uvedené informácie berie na vedomie.
10. Informácia o možnosti zavedenia optickej infraštruktúry - zavedenie rýchleho
internetu a televízie.
Starosta informoval o žiadosti o spoluprácu firmy Airnet Siladice , ktorá ponúka na
vlastné náklady vybudovať novú optickú infraštruktúru, / zavedenie vysokorýchlostného
internetu, TV/. OZ súhlasí s vybudovaním a umiestnením optickej infraštruktúry na konzolách
obecného rozhlasu.
Hlasovanie: za 5 poslancov.

11. Informácia o vyhotovení pasportu dopravného značenia v obci Abrahám
Vybudovanie prechodu pre chodcov pri cintoríne, dopravné značenie, zníženie rýchlosti,
zrkadlo.
OZ berie na vedomie.
12. Rôzne
Predaj pozemku pod trafostanicou pre ZDIS a.s. Bratislava par. č. 42/6 o výmere 9 m2, 42/7
o výmere 21 m2 spolu 30 m2 za 870,- eur
Hlasovanie: za 5 poslancov.
Starosta informoval o doručení rozhodnutia o schválení užívania stavby školské dielne v ZŠ
M.Tareka v Abraháme.
OZ berie na vedomie.
Starosta informoval o doručení oznámenia TAVOS a.s. o začatí projektových prác na prekládku
čerpacej stanice. Následne bude vypracovaná zmluva o zámene pozemkov medzi obcou
a cirkvou.
OZ berie na vedomie.
Starosta informoval o výzve o zabezpečení ŠJ a kuchyne – obec nespĺňa podmienky.
Zakúpenie umývačky riadu do výdajne jedla v školskej jedálni z rozpočtu obce.
Starosta informoval o probléme s odpadmi - zastavený vývoz odpadu na skládky v Senci.
Navýšenie nákladov na vývoz komunálneho odpadu, ale aj objemového odpadu. Prepočet
nákladov na odpad 37.500 eur = na 1 osobu 31,7 eur. Starosta zároveň informoval poslancov
o podaní výzvy Ministerstvu životného prostredia SR všetkými dotknutými predstaviteľmi
miest a obcí k urýchlenému riešeniu krízovej situácie s odpadmi. Starosta požiadal poslancov,
aby sa touto tématikou zaoberali a predložili svoje návrhy na najbližšom zasadnutí OZ.
OZ berie na vedomie.
Starosta informoval o vyhlásení verejného obstarávania Mikroregiónom 11 PLUS - odvoz
odpadu.
OZ berie na vedomie.
Starosta informoval o spustení denitrizačnej jednotky na čerpacej stanici vody . RÚVZ
odsúhlasilo skúšobnú prevádzku do 9.2021.
OZ berie na vedomie.
Starosta informoval o žiadosti o výrub stromu p. Viery Bohunickej. Nakoľko sa jedná o lipu,
ktorá je dominantou obce, doporučuje žiadosť o výrub odstúpiť na posúdenie Okresnému
úradu, odbor ochrany ŽP v Galante.
OZ berie na vedomie.
Starosta informoval o poruche na kúrení v ZŠ M. Tareka v Abraháme - vedenie teplej vody
bolo odhnité a bolo vymenené za plastové. V lete je nutné zrealizovať vybudovanie odvodu
vody, ktorým sa bude odvádzať voda z odtokov, nakoľko dochádza k podmývaniu budovy
školy.
OZ berie na vedomie.

Starosta informoval o nutnosti opravy poškodenej strechy na MŠ – prasknutie vrchnej
vrstvy.
Starosta informoval o nutnosti opravy elektriky v ŠA – vyhadzuje spínače a nesvietia niektoré
svetlá.
OZ berie na vedomie.
Starosta informoval o organizácii a priebehu testovania - COVID – 19. Otestovaných bolo
960 ľudí.
OZ berie na vedomie.
Starosta informoval o udelených certifikátoch detských ihrísk v MŠ a v obci. Poďakoval
rodičom, ktorí sa podielali na oprave detského ihriska v MŠ.
OZ berie na vedomie.
Starosta informoval o anonymnom podaní na starostu a časti poslancov, ktorého obsahom
bolo:
- Porušovanie rozpočtových pravidiel v obci Abrahám v roku 2019
- Čerpanie 55 622 eur vo výdavkovej časti rozpočtu mimo schválených položiek v roku
2019
- Námietka na zrušenie finančnej komisie v obci Abrahám uznesením OZ v roku 2020.
K podaniu sa vyjadrila poslankyňa Ing. Jana Takáčová, celé vyjadrenie je zverejnené na web.
stránke obce.
Podanie vychádzalo zo Stanoviska finančnej komisie obce Abrahám, ktoré obdržalo OZ v deň
konania zasadnutia OZ. Po podrobnom preskúmaní Správy finančnej komisie bolo zistené, že
nesedia súčty, do sumy boli započítané aj medzisúčty a tiež tam boli zahrnuté položky, ktoré
boli odsúhlasené v úprave rozpočtu v prvom štvrťroku 2019 a položky z rozpočtu školy, ktorá
je samostatným rozpočtovým subjektom. Tento materiál nemal žiadnu výpovednú hodnotu, bol
spracovaný narýchlo, bez poznaní súvislostí. Poslanci sa závermi stanoviska finančnej komisie
z týchto dôvodov nezaoberali a čerpanie rozpočtu za rok 2019 bez výhrad schválili.
Anonymným podaním bola znevážená práca obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Komisiami pôsobiacimi v obci sa zaoberá zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v § 15
odst. 1, OZ môže tieto komisie podľa uváženia a vymenovať alebo zrušiť. Podať trestné
oznámenie v tomto bode bolo absolútne nekompetentné a účelové.
OZ berie na vedomie
Ing. Jana Takáčová informovala o vydaní abrahámskych novín v mesiaci december.
Mgr. Jana Hanuliaková sa dotazovala na možnosť opravy cesty, dobudovanie osvetlenia
a vybudovanie parkoviska pri materskej škole. Starosta preverí umiestnenie svietidla pri MŠ,
opravu cesty návozom štrku, a vybudovanie parkoviska vedľa oplotenia MŠ.
Mgr. Jana Hanuliaková sa dotazovala na vybudovanie kanalizácie.
Starosta informoval o stave a uvoľnení možnosti na predloženie projektu na exante kontrolu
pred vyhlásením VO. Starosta požiadal o súhlasné stanovisko poslancov OZ.
Hlasovanie: za 5 poslancov

13. Návrh na uznesenie prečítala predsedníčka návrhovej komisie Ing. Jana Takáčová
Hlasovanie: za 5 poslancov
Starosta na záver poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a zasadnutie poslancov obecného
zastupiteľstva ukončil.

UZNESENIE

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ABRAHÁME DŇA 12.11.2020

A.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1.) Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme
2.) Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jana Takáčová, Vladimír Jucha, Mgr. Jana
Hanuliaková

3.) Schvaľuje čerpanie a úpravu rozpočtu za 3. Q.2020
4.) Schvaľuje rozpočtový harmonogram obce na r. 2020-2021
5.) Schvaľuje neposkytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej
opatrovateľskej služby Sýkorka n.o. Trenčín
6.) Schvaľuje umiestnenie optických káblov fr. Airnet Siladice na konzolách obecného
rozhlasu
7.) Predaj obecného pozemku KN-C par. č. 42/6 o výmere 9 m2 druh pozemku –zastavaná
plocha a nádvorie a par. č. 42/7 o výmere 21 m2 druh pozemku - ostatná plocha
pod trafostanicou pre ZDIS a.s. Bratislava o výmere 30 m2 za 870,- eur
30 m2 za 870,- eur
8.) Schvaľuje odstúpenie projektu kanalizácie pred VO v obci na kontrolu.
9.) Návrh na uznesenie

B.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Informácie starostu vo vyššie uvedenom texte.
Vyjadrenie Ing. Jany Takáčovej k trestnému oznámeniu

Hlasovanie poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.11.2020
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Číslo
1. Program zasadnutia OZ
2. Zloženie návrhovej komisie
3.Čerpanie a úpravu rozpočtu za 3.Q.2020
4. Rozpočtový harmonogram na r. 2020-2021
5. Neposkytnutie finančného príspevku na poskytovanie opatrovateľskej služby Sýkorka n.o. Trenčín

6. Umiestnenie optických káblov fr. Airnet Siladice na konzolách obecného rozhlasu
7. Predaj obecného pozemku KN-C par. č. 42/6 o výmere 9 m2 druh pozemku –zastavaná

plocha a nádvorie a par. č. 42/7 o výmere 21 m2 druh pozemku – ostatná plocha pod
trafostanicou pre ZDIS a.s. Bratislava o výmere 30 m2 za 870,- eur

8. Odstúpenie projektu kanalizácie v obci na kontrolu
9 Návrh na uznesenie

Overovatelia zápisnice: Marek Matloň, Mgr. Dávid Grosman
Zapísala: Alena Debrecká
V Abraháme dňa 18.11.2020
Overovatelia zápisnice:

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

Ing. Igor Németh

starosta obce Abrahám

