
 
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 15. decembra 2020 na Obecnom úrade v Abraháme 

  
Neprítomní: Ing. Igor Németh starosta obce – ospravedlnený z dôvodu karantény COVID 19, zasadnutie OZ bude 

viesť zástupkyňa starostu Ing. Jana Takáčová          

 Mgr. Mária Tomovičová – ospravedlnená z dôvodu karantény COVID 19 

Prítomní:    Poslanci OZ podľa prezenčnej  listiny 

             Občan obce Abrahám,  

Program:  podľa pozvánky. 

 Zapisovateľ: Zita Hričová – online zápis 

 Overovatelia: Mgr. Jana Hanuliaková,  Vladimír Jucha 

                    Návrhová komisia: Milan Janík, Mgr. Dávid Grosman, Marek Matloň 

 Priebeh  zasadnutia: 

1. Zástupkyňa starostu Ing. Jana Takáčová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala všetkých 
prítomných a oznámila, že na zasadnutí sú prítomní 7 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 rozpočtu na rok 2021 

6/ Prejednanie a schválenie Sadzobníka poplatkov obce Abrahám na rok 2021 

7/ Prejednanie a schválenie VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za 

drobný stavebný odpad. 

8/ Prejednanie a schválenie VZN č. 4/2020 o miestnych daniach na území obce Abrahám 

9/ Prejednanie a schválenie VZN č.5/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným 

odpadom a objemovým odpadom 

10/ Prejednanie a schválenie predaja pozemku pre Ing. Igora Bilčíka 

11/ Prejednanie a schválenie predaja pozemku pre Matúša Majerníka a manž. Soňu 

12/ Prejednanie a schválenie návrhu dodatku k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu 

13/ Rôzne 

14/ Interpelácie občanov, organizácií a poslancov 

15/ Návrh na uznesenie 

16/ Záver 

Hlasovanie: za 7 poslancov 

 

          2. Zástupkyňa starostu určila vyššie uvedeného zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
  

3. Návrhová komisia bola schválená v zložení: Milan Janík, Mgr. Dávid Grosman, Marek Matloň 
   Hlasovanie: za 7 poslancov 
 



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

5. Prejednanie a schválenie rozpočtu na rok 2021. Zástupkyňa starostu obce Ing. Takáčová prečítala 
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2023 a k návrhu rozpočtu 
obce na rok 2021. OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k navrhovanému rozpočtu na rok 
2021. OZ schválilo rozpočet obce v predloženom znení. Hlasovanie: za 7 poslancov 

6.  Prejednanie a schválenie Sadzobníka poplatkov na rok 2021.  Sadzobník poplatkov obce bol upravený 
na základe návrhov z prípravnej komisie OZ.   Hlasovanie: za 7 poslancov. 

7. Prejednanie  a schválenie VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za 
drobný stavebný odpad.  V navrhovanom VZN sa mení sadzba poplatku pre fyzické a právnické osoby. 
Hlasovanie: za 7 poslancov 

       8. Prejednanie a schválenie VZN č.4/2020 o miestnych daniach na území obce Abrahám. V 
navrhovanom VZN sa sadzby daní nemenia. Hlasovanie: za 7 poslancov  

9. Prejednanie  a schválenie VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným 
odpadom a objemovým odpadom.  Do navrhovaného VZN sa dopĺňa bod 4.8. - konečný používateľ 
pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi 
pneumatík alebo tomu, kto pneumatiky vymieňa, alebo na zbernom mieste na Školskej ulici v obci Abrahám.   
Hlasovanie: za 7 poslancov 

10. OZ prejednalo žiadosť Ing. Igora Bilčíka, bytom Abrahám č. 1 o odpredaj pozemku  evidovaného na 
LV č. 800, odčleneného z parcely registra E č. 1391/400 vodná plocha s výmerou 4774 m2 a to parcela 
registra C č.parcely 1253/17 orná pôda o výmere 280 m2 za cenu 116,95 €  podľa znaleckého posudku č. 
11/2020 vyhotoveného RNDr. Františkom Bergendim. Obec zverejní zámer o predaji pozemku, ak v zákonnej 
lehote nebudú vznesené námietky k odpredaju, bude vypracovaná kúpna zmluva. Hlasovanie: za 7 poslancov 

11. OZ prejednalo žiadosti: - Matúša Majerníka a manželky Soni o odpredaj parcely registra C 
p.č.232/10 ostatná plocha o výmere 107 m2 a žiadosť Mareka Šišku o odpredaj parcely registra C, p.č. 
232/11 ostatná plocha o výmere 78 m2 a p.č. 232/17 ostatná plocha o výmere 43 m2. V prípade kladného 
stanoviska bude zverejnený zámer o odpredaji pozemkov, po uplynutí zákonnej lehoty budú žiadatelia 
vyzvaný na doloženie znaleckého posudku. Po jeho doložení žiadateľmi bude OZ odsúhlasený predaj a kúpna 
cena. Za zverejnenie zámeru hlasovalo: 7 poslancov. 

12.Prejednanie a schválenie návrhu dodatku zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu. Na 
prípravnej komisii bola navrhnutá úprava zmluvy a doplnená o financovanie spoločného stavebného úradu. S 
touto úpravou súhlasili všetky zúčastnené strany. OZ schválilo dodatok k zmluve o zriadení spoločného 
stavebného úradu. Hlasovanie: za 7 poslancov 

13. Rôzne 

-  Zástupkyňa starostu Ing. Takáčová predložila zápisnicu z vyhodnotenia zákazky na vybudovanie parkoviska 
pri Materskej škole v Abraháme. Po vyhodnotení cenových ponúk bolo zistené že najnižšiu cenu má firma 
Renstav, s.r.o. Abrahám – 5617,42 € /vrátane DPH/ Poslanci  odsúhlasili vybudovanie investície parkovisko 
pri MŠ za uvedenú cenu.  Hlasovanie: za 7 poslancov. 

- Zástupkyňa starostu predložila v neprítomnosti p. kontrolórky plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. 
polrok 2021. Poslanci OZ schválili plán činnosti. Hlasovanie: za 7 poslancov   

- poslanci Vladimír Jucha a Marek Matloň upozornili na potrebu riešenia havarijného stavu komínov na 
obecnom bytovom dome č. 144. Je potrebné zistiť možnosti odstránenia havarijného stavu, rozsah prác a 
predpokladané náklady na práce s tým spojené a tieto podklady  predložiť OZ k ďalšiemu rozhodnutiu. OZ 
berie na vedomie informáciu o havarijnom stave komínov na bytovom dome a o ďalšom postupe rozhodne po 
doložení možností na realizáciu.  

− Zástupkyňa starostu Ing. Takáčová navrhla, aby poslanci všetky svoje interpelácie zaslali minimálne 7 dní 
pred konaním OZ na obecný úrad, ktorý zabezpečí ich doručenie všetkým poslancom. Na zasadnutí OZ budú 
prednesené a prerokované len interpelácie poslancov, s ktorými boli poslanci vopred oboznámení. Poslanci 
OZ tento návrh prijali a schválili. Hlasovanie: za 7 poslancov 



14.Interpelácie občanov, organizácií a poslancov 

− poslankyňa Jana Banášová ako bývala predsedkyňa finančnej komisie  podala vysvetlenie v súvislosti s 
podaním trestného oznámenia a čerpaním mimorozpočtových položiek v r. 2019 

− -poslankyňa Jana Banášová sa oficiálne vzdala mandátu poslanca OZ v Abraháme 

− poslankyňa Mgr. Jana Hanuliaková upozornila na absenciu stretnutí komisie pre ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

− poslankyňa Mgr. Jana Hanuliaková upozornila na vhodný výber slov pri písaní zápisnice OZ 

−  poslankyňa Mgr. Jana Hanuliaková sa informovala o  verejnom obstarávaní na výstavbu kanalizácie  v našej 
obci.  Túto otázku jej zodpovedie starosta obce na najbližšom zasadnutí OZ. 

− Poslankyňa Jana Hanuliaková sa informovala o rekonštrucii sochy sv. Jána Nepomuckého. Zástupkyňa 
odpovedala, že firmu reštauruje firma Privozník Šúrovce, socha bola odvezená do ich dielne. 

− Poslankyňa Jana Hanuliaková upozornila na zákon, ktorý nariaďuje obciam likvidáciu bioodpadu. Naša obec 
získala projektom kompostéry,  ktoré boli rozdané do domácností a slúžia na likvidáciu bioodpadu. 

− Poslankyňa Jana Hanuliaková  sa dotazovala na pálenie drevín po oreze stromov za zberným miestom. 
Zástupkyňa Ing. Takáčová odpovedala, že pálenie bolo riadne nahlásené na ORHaZZ Galanta, pálilo sa za 
priaznivých poveternostných podmienok. 

− Občan Horník Peter sa obrátil na poslancov, či sú oboznámení s tým, že Obec Abrahám vedie s ním a ďalšími 
2 občanmi súdny spor. Obec Abrahám zastupuje v súdnom spore právny zástupca, ktorý predloží poslancom 
písomné stanovisko o vedenom súdnom spore na najbližšom zasadnutí OZ. 

− Návrh na uznesenie prečítal predseda návrhovej komisie Milan Janík. Hlasovanie: za 7 poslancov 

Zástupkyňa starostu na záver poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí a zasadnutie poslancov ukončil. 

 

 

                                                               UZNESENIE 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ABRAHÁME  DŇA  15. DECEMBRA 
 2020 

 

A. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

1/ Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme dňa 15.12.2020 
2/ Návrhovú komisiu  v zložení: Milan Janík, Mgr. Dávid Grosman, Marek Matloň 
3/Rozpočet obce Abrahám na rok 2021 
4/ Sadzobník poplatkov na rok 2021 
5/ VZN č. 3 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad 
6/ VZN č. 4 o miestnych daniach na území obce 
7/ VZN č. 5 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemovým odpadom. 
8/ Zverejnenie zámeru k žiadosti Ing. Igora Bilčíka, bytom Abrahám č. 1  o predaj pozemku v extraviláne k.ú. 
Abrahám na liste vlastníctva 800, odčleneného z parcely registra E č. 1391/400 vodná plocha o výmere 4774 
m2  a to parcelu registra C p.č. 1253/17 o výmere 280 m2  za cenu 116,95 € podľa znaleckého posudku č. 
11/2020.  
9/ Zverejnenie zámeru k žiadosti  Matúša Majerníka a manželky Soni o odpredaj parcely registra C p.č.232/10 
ostatná plocha o výmere 107 m2 a žiadosť Mareka Šišku o odpredaj parcely registra C, p.č. 232/11 ostatná plocha o 
výmere 78 m2 a p.č. 232/17 ostatná plocha o výmere 43 m2.  
10/ Dodatok k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu podľa predloženého návrhu s doplnením 
článku V zmluvy, bodu č. 3  a  bodu č. 4  
11/ Vybudovanie parkoviska pri MŠ v Abraháme za 5617,42 € /vrátane DPH/ firmou Renstav Abrahám. 



12/ Plán činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1. polrok 2021 
13/ Predkladanie intepelácií poslancov 7 dní pred konaním OZ na Obecný úrad v Abraháme 
14/ Návrh na uznesenie. 
 

B. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

 
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 a  roky 2022 a 2023. 
2/ Rozpočet obce na roky 2022 a 2023 
3/ Havarijný stav bytového domu č. 144 
4/ Vzdanie mandátu poslankyne Jany Banášovej 
 

 
 

Prílohy záznamu: - Hlasovanie poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva.   

                                                       

                                                                                                        Ing. Jana Takáčová, zástupkyňa starostu obce 

    
Overovatelia zápisnice: Mgr. Jana Hanuliaková, Vladimír Jucha 

Napísala: Zita Hričová 

V Abraháme dňa 16.12.2020 

Hlasovanie poslancov na obecnom zastupiteľstva dňa 15.12.2020 
 

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

Hanuliaková Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z -Z Z Z  

Milan Janík Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  

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

Jana Banášová Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  

Vladimír Jucha Z 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 Z  

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

Spolu 

Za (Z) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

Proti (P) 0 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 0  

 
 

Číslo návrhu/uznesenia 
1.Program zasadnutia OZ 
2.Zloženie návrhovej komisie 
3. Rozpočet obce Abrahám na r. 2021 
4. Sadzobník poplatkov na r. 2021 
5. VZN č. 3 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatok za drobný stavebný odpad 
6. VZN č. 4 o miestnych daniach na území obce 
7. VZN č. 5 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemovým odpadom 
8. Zverejnenie zámeru k žiadosti Igora Bilčíka, bytom Abrahám č. 1 
9. Zverejnenie zámeru k žiadosti Matúša Majerníka a manželky Soni a Mareka Šišku 



10. Dodatok k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu 
11. Vybudovanie parkoviska pri MŠ v Abraháme 
12. Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021 
13. Predkladanie interpelácií poslancov 
14. Návrh na uznesenie 
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