ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo
dňa 10.3.2021 v Kultúrnom dome v Abraháme
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 6 poslancov,
1 poslanec neprítomný - ospravedlnený
Mgr. Mária Tomovičová – kontrolórka
Program: podľa pozvánky
Zapisovateľ: Alena Debrecká
Overovatelia: Vladimír Jucha, Mgr. Dávid Grosman,
Návrhová komisia: predseda Ing. Jana Takáčová,
členovia: Marek Matloň, Mgr. Hanuliaková Jana
Priebeh zasadnutia:
Starosta obce upozornil Mgr. Hanuliakovú , že z dôvodu nariadení v súvislosti s pandémiou
COVID-19 nie je možné, aby sa zasadnutia OZ zúčastnilo jej maloleté dieťa.
Mgr. Hanuliaková odmietla rešpektovať návrh starostu, aby dieťa odviedla z rokovacej sály.
Starosta podal návrh, aby poslanci hlasovali, či otvorí zasadnutie OZ aj v prípade, že
prítomnosťou dieťaťa sú porušené platné zákonné nariadenia a vyhlášky.
Hlasovanie poslancov: za 1, 4 poslanci proti otvoreniu zasadnutia
Po hlasovaní Mgr. Hanuliaková odviedla svoje dieťa z rokovacej sály.
Po krátkej prestávke 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. Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca
6. Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu za 4.Q.2020
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020
8. Rôzne
9. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov.
10. Návrh na uznesenie
16. Záver
Hlasovanie: za 5 poslancov.

1. Starosta určil vyššie uvedeného zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Návrhová komisia bola schválená v zložení:
Predseda: Ing. Jana Takáčová, členovia: Marek Matloň, Mgr. Hanuliaková Jana
Hlasovanie: za 5 poslancov.
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Neboli žiadne úlohy z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5. Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca
Po zložení sľubu poslanca obecného zastupiteľstva sa stal Ing. Peter Koška PhD
poslancom Obecného zastupiteľstva v Abraháme.
OZ berie na vedomie
6. Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu za 4.Q.2020
Mgr. Hanuliaková sa informovala na zvýšené náklady na spotrebu elektrickej energie.
Bude žiadať ekonómku p. Hričovú o predloženie spotreby elektrickej energie v kW za r.
2019 a rok 2020.
Ing. Takáčová upozornila, že v Novej ulici boli navýšené počty uličného osvetlenia.
Mgr. Hanuliaková sa informovala na osvetlenie, ktoré bolo zriadené pri parkovisku
a ktoré nedostatočne osvetľuje cestu. Poslanci sa dohodli, že nasmerovanie svetla sa
bude riešiť po dobudovaní parkoviska.
Hlasovanie: za 5 poslancov

zdržal sa: 1

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020
Hlavná kontrolórka Mgr. Tomovičová predniesla OZ správu o svojej kontrolnej
činnosti za rok 2020. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Doporučila OZ prijať
VZN o poskytnutí dotácií na mzdy a prevádzku školských zariadení.
OZ berie na vedomie
8. Rôzne
Starosta obce informoval o nutnosti zakúpenia nového jazdeného motorového vozidla pre
ŠJ pri MŠ na prevoz jedla do jedálne ZŠ, nakoľko motorové vozidlo felícia neprešlo STK
a oprava vozidla by vysoko presahovala jeho zostatkovú hodnotu. Predložil poslancom
niekoľko modelov áut. Bol navrhnutý limit ceny nového jazdeného motorového vozidla vo
výške 7.000,- eur.
Hlasovanie: za 6 poslancov
Starosta obce navrhol nepojazdné vozidlo felícia ekologicky zlikvidovať.
Hlasovanie: za 6 poslancov

Mgr. Hanuliaková sa dotazovala, z akej položky budú čerpané finančné prostriedky na
kúpu vozidla. Starosta informoval, že z dôvodu kúpi vozidla bude upravený rozpočet obce.
Starosta informoval o testovaní na COVID – 19 v našej obci a o finančných nákladoch na
testovanie. Finančné náklady na 7 kôl testovania predstavujú čiastku 16 076,Obci boli poukázané finančné prostriedky za 4 kolá testovania vo výške 10 765,- s prísľubom
postupného preplácania nasledujúcich kôl testovania.
OZ berie na vedomie
Ing. Koška PhD navrhol neustále nabádať občanov na dodržiavanie karantény a
vydaných opatrení k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID - 19. Starosta informoval
o ignorácii dodržovania opatrení niektorými občanmi a o úlohách PZ, ktoré vyplývajú zo
súčasných nariadení Vlády SR a ÚKŠ SR.
Starosta informoval o likvidácii kuchynského odpadu. Umiestnenie kontajnerov pri
bytovkách a v školskej jedálni pri ZŠ. Základná potreba by predstavovala 7 ks 120 l
špeciálnych kontajnerov na kuchynský odpad. Kuchynský odpad by sa likvidoval
v Spaľovni v Seredi - bioplyn.
Predložené ponuky spoločností zameraných na likvidáciu kuchynského odpadu budú
preposlané poslancom.
OZ berie na vedomie
Starosta informoval o zabezpečení 300 t asfaltu, ktorý je dočasne uložený vedľa zberného
miesta. Asfalt bude slúžiť po dobudovaní parkoviska pri materskej škole na úpravu cesty
v tejto lokalite.
OZ berie na vedomie
Starosta informoval, že v tomto období prebieha orez stromov a povolený výrub.
OZ berie na vedomie
Starosta informoval o otvorení pozemku za obecným úradom zabudovaním brány.
Vyzval poslancov, aby porozmýšľali nad možným využitím tohto pozemku.
OZ berie na vedomie
Starosta informoval o kontrole detských ihrísk, boli dobudované dopadové plochy
a v súčasnosti detské ihriská spĺňajú požadované predpisy.
OZ berie na vedomie
Starosta sa vyjadril ku komunikácii s bývalou poslankyňou p. Banášovou a informoval
o jej vyjadreniach a požiadavkách v SMS správach .
OZ berie na vedomie
Starosta informoval o prebiehajúcom súdnom spore s p. Horníkom a spol. Taktiež
informoval poslancov o súdnom spore, ktorý viedla obec s menovaným v minulosti.
OZ berie na vedomie

9. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
Interpelácie p. Dušana Dobiša
Spaľovanie orezaných konárov a zbytkov z čistenia záhrad. Nie je zakázané spaľovanie,
ale vypaľovanie. Občania majú začiatok a koniec spaľovania nahlásiť DHZ.
Vypúšťanie splaškových vôd do záhrad. Ak osoba zistí takúto činnosť je potrebné ju
nahlásiť zodpovednému orgánu.
Čierne skládky v chotári pri Gydre, v háji – nie je možné organizovanie brigád na
odstránenie nečistôt. Návštevníkom hája sa odporúča pomôct prostrediu zodvihnutím odpadku
a hodením do kontajnera na odpad.
OZ berie na vedomie
Interpelácie, ktoré neboli predložené na obecný úrad pred konaním zasadnutia Obecného
zastupiteľstva neboli prejednávané,
13. Návrh na uznesenie prečítala predsedníčka návrhovej komisie Ing. Jana Takáčová
Hlasovanie: za 5 poslancov
Mgr. Hanuliaková opustila zasadnutie OZ pred hlasovaním
Starosta na záver poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a zasadnutie poslancov obecného
zastupiteľstva ukončil.

UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ABRAHÁME DŇA 10.3.2021

A.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1.) Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme
2.) Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jana Takáčová, Marek Matloň,
Mgr. Jana Hanuliaková
3.) Schvaľuje čerpanie a úpravu rozpočtu za 4. Q. 2020
4.) Schvaľuje kúpu jazdeného motorového vozidla do ŠJ pri MŠ v limite 7.000,eur
5.) Schvaľuje ekologickú likvidáciu ojazdeného vozidla felícia
6.) Návrh na uznesenie

B.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca Ing. Petra Košku, PhD
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020
Informácie starostu vo vyššie uvedenom texte.
Interpelácie p. Dušana Dobiša

Hlasovanie poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10.3.2021
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Číslo
1. Program zasadnutia OZ
2. Zloženie návrhovej komisie
3. Schvaľuje čerpanie a úpravu rozpočtu za 4.Q.2020
4. Schvaľuje kúpu jazdeného motorového vozidla do ŠJ pri MŠ v limite 7.000,-eur
5. Schvaľuje ekologickú likvidáciu ojazdeného vozidla felícia

6. Návrh na uznesenie

Overovatelia zápisnice: Vladimír Jucha, Mgr. Dávid Grosman
Zapísala: Alena Debrecká
V

Abraháme dňa 11.3.2021

Overovatelia zápisnice:

….....................................
….....................................
Ing. Igor Németh
starosta obce Abrahám

