
 
Zápisnica z 2. Zasadnutia obecného  zastupiteľstva konaného dňa 16.03.2019 o 17.00. hod 

v Abrahámovciach 

 

K bodu 1 

Otvorenie zasadnutia – starosta obce Ing. Stanislav Lapko , otvoril zasadnutie  zastupiteľstva a privítal 

všetkých  prítomných. 

 

K bodu 2 

Určenie zapisovateľa : Mgr. Mária Rybková,  

 

K bodu 3 

Schválenie programu zasadnutia OZ . Poslanci schválili program OZ jednohlasne.  

- Program schôdze: 

-  Otvorenie zasadnutia. 

- Určenie zapisovateľa zápisnice. 

- Schválenie programu zasadnutia OZ. 

- Určenie overovateľov zápisnice. 

- Kontrola plnenia uznesení. 

- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2018. 

- Záverečný účet za r. 2018. 

- Správa o kontrolnej činnosti za r. 2018. 

- Informácia o audite za rok 2018. 

- Úprava rozpočtu č. 1/2019. 

- Dohoda CVČ Vrbov na r. 2019. 

- Informácia o projekte výstavby chodníka pri hlavnej ceste. 

- Informácia o projekte výstavby detského ihriska. 

- Príprava zmeny VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady.  

- Zrušenie uznesenia č.3/2019 schválenie odpredaja časti obecného pozemku 

parcelné číslo KN „C“ 514/2 pre Ing. Jozefa Jurčíka z dôvodu nedodržania 

zákonom stanoveného postupu na odpredaj. 

- Odsúhlasenie predĺženia prenájmu obecného pozemku parcelné číslo KN „C“ 244 

o výmere 7167m2 orná pôda pre p. Semaňáka. 

- Rôzne 

- Záver 

 

 

K bodu4 

Určenie overovateľov zápisnice :  Overovatelia : Mgr. Jozef Rorh                 

                                                                             Tomáš Slivovský       

 

 



 
 

              

K bodu 5 

Kontrola plnenia uznesení – OZ skonštatovalo, že všetky uznesenia z predchádzajúceho 

zasadania OZ  zo dňa 16.01.2019 boli splnené. 

 

K bodu 6 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Abrahámovce k návrhu Záverečného účtu Obce Abrahámovce 

za rok 2018.  

- Kontrolór predniesol stanovisko k Záverečnému účtu obce Abrahámovce za rok 2018 

a odporúčal Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť  prerokovanie Záverečného účtu za rok 2018 

a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.  

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 

 

K bodu 7 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce za rok 2018 .Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Prebytok hospodárenia za rok 2018 

schvaľuje na tvorbu rezervného fondu v celej výške. 

 

K bodu 8 

Hlavný kontrolór obce predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2018. Obecné zastupiteľstvo toto 

berie na vedomie. 

K bodu 9 

Starosta obce Informoval Obecné zastupiteľstvo s výsledkom auditu za rok 2018 a Obecné 

zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018. 

 

K bodu 10 

Úprava rozpočtu č. 1 /2019- ekonóm obce predniesol návrh na úpravu rozpočtu obce č. 1/ 2019- 

presun položiek vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu č. 1/2019. 

K bodu 11 

Starosta informoval  o uzatvorenej dohode CVČ Vrbov a o poskytnutí finančných prostriedkov na 

činnosť CVČ Vrbov. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a súhlasí s poskytnutím finančných 

prostriedkov na činnosť CVČ Vrbov na rok 2019. 

 

K bodu 12 

Starosta obce informoval poslancov o postupe projektu výstavby chodníka pri hlavnej ceste. Projekt je 

vyhotovený a začínajú sa ďalšie práce na inžinierskej činnosti- územné konanie, stavebné povolenie 

a verejné obstarávanie. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 

 

K bodu 13 

Starosta informoval poslancov o vypracovaní projektu Detského ihriska a  podaní žiadosti o finančné 

prostriedky. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 



 
K bodu 14 

Starosta informoval poslancov o nutnosti zmeny vypracovania VZN o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, z dôvodu rapídneho zvyšovania cien za skládkovanie 

odpadov. Poslanci sa dohodli o vypracovaní nového VZN zo zmenou  výberu poplatku z osoby na rok 

- na množstvový zber. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 

 

K bodu 15 

Poslanci odhlasovali zrušenie uznesenia č. 3/2019  a následne  postupovať pri  predaji pozemku podľa 

zákonom stanoveného postupu. 

 

K bodu 16 

Poslanci odsúhlasili prenájom obecného pozemku KN C 244 o výmere 7167 m2 orná pôda pre p. 

Semaňáka – Poľovnícke združenie Vková so sídlom vo Vrbove za sumu 50,00 eur ročne. 

 

K bodu 17 

Rôzne  

- poslanci odsúhlasili vstup obce Abrahámovce do Regionálneho združenia tatranských 

a podtatranských obci – RZTPO. 

- Voľba krízového štábu obce – poslanci zvolili krízový štáb obce. 

- Voľba kontrolnej skupiny obce a členov na úseku ochrany pred požiarmi a voľba preventivára 

PO obce – poslanci zvolili členov kontrolnej skupiny. 

- Informácia o zmene účelu dotácie MF SR – poslanci súhlasili so zmenou dotácie na nový účel 

– plynofikácia budovy obecného úradu v Abrahámovciach,  je potrebný vypracovať projekt, 

berie sa na vedomie.  

- Informácia o výpovedi Zmlúv na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu 

Abrahámovce, zmluvy boli vypovedané z dôvodu nevýhodnosti pre obec, berie sa na vedomie. 

- Informácia o nutnosti vypracovať smernicu o verejnom obstarávaní z dôvodu čerpania financií 

z projektov, berie sa na vedomie. 

- Určenie termínu Verejnej schôdze za účelom informovania občanov obce, o príprave zmeny 

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- termín schôdze 

bol stanovený na 24.03.2019 o 17.00 hod. 

- Stanovenie termínu brigády na údržbu verejných priestorov – termín bol stanovený na 

23.03.2019 o 9,00 hod. 

- Žiadosť p. Olekšáka  Bohuslava o povolenie na výstavbu pracoviska na obecnom pozemku 

v Pikovciach . Poslanci neodsúhlasili žiadosť.  

 

 

 

 

 

 



 
 

UZNESENIA  z 2 . zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.03.2019 

 

Uznesenie č. 6/2019: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje  program zasadnutia.    

   

Za hlasovali :  Roth, Rybková , Body, Komiňák, Slivovský,  

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

                                                                                                                                 .................................. 

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.7/2019: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje  Záverečný účet obce za rok 

2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku 

rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 14139,57 EUR.  

 

Za hlasovali :  Roth, Rybková , Body, Komiňák, Slivovský 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

................................. 

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

Uznesenie č.8/2019: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje  správu o kontrolnej 

činnosti za rok 2018. 

Za hlasovali :  Roth, Rybková , Body, Komiňák, Slivovský 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

                                                                                                                    .................................. 

Ing. Stanislav Lapko 



 
starosta obce 

Uznesenie č.9/2019: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje úpravu rozpočtu č.1/2019 

podľa priloženého návrhu. 

Za hlasovali :    Roth, Rybková , Body, Komiňák, Slivovský 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:   

                                                                                                                        ................................. 

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.10/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje zrušenie uznesenia 

č.3/2019 odpredaj časti obecného pozemku KNC 514/2 vo výmere 62 m2,  pre Ing. Jozefa Jurčíka . 

Za hlasovali :  Roth, Rybková , Body, Komiňák, Slivovský 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

                                                                                     

                                                                                                                            ........................................                                            

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

Uznesenie č.11/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje  predlženie prenájmu 

obecného pozemku par. Č. KNC 244 o výmere 7162m2 – orná pôda pre Poľovnícke združenie Vlková 

so sídlom vo Vrbove -p. Semaňák Ján, suma 50,00 eur ročne. 

Za hlasovali :  Roth, Rybková , Body, Komiňák, Slivovský 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:                                                                                      

                                                                                                                            ........................................                                            

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 



 
 

Uznesenie č.12/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje  vstup obce Abrahámovce 

do Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí –RZTPO. 

Za hlasovali :  Roth, Rybková , Body, Komiňák, Slivovský 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:                                                                                      

                                                                                                                            ........................................                                            

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.13/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje  členov krízového štábu 

obce Abrahámovce : vedúci štábu : Ing.Stanislav Lapko, zástupca vedúceho : Mgr. Jozef Roth 

Členovia štábu : Mgr. Mária Rybková, Miroslav Komiňák, Vladimír Body, Tomáš Slivovský. 

 

Za hlasovali :  Roth, Rybková , Body, Komiňák, Slivovský 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:                                                                                      

                                                                                                                            ........................................                                            

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.14/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje  členov kontrolnej 

skupiny na úseku Ochrany pred požiarmi  vedúci : Vladimír Body, členovia Mgr.Jozef Roth ,Miroslav 

Komiňák. OZ ustanovuje za preventivára PO obce Mgr. Martu Britaňákovú. 

Za hlasovali :  Roth, Rybková , Body, Komiňák, Slivovský 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:                                                                                      

                                                                                                                            ........................................                                            

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 



 
 

Uznesenie č.15/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje  termín verejnej schôdze 

na 24.03.2019 o 17,00 hod v budove Obecného úradu v Abrahámovciach.  

Za hlasovali :  Roth, Rybková , Body, Komiňák, Slivovský 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:                                                                                      

                                                                                                                            ........................................                                            

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.16/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje  termín brigády v obci na 

23.03.2019 o 9.00 hod. 

Za hlasovali :  Roth, Rybková , Body, Komiňák, Slivovský 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:                                                                                      

                                                                                                                            ........................................                                            

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

Uznesenie č.17/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  neschvaľuje  žiadosť. P Bohumila 

Olekšáka, na výstavbu parkoviska na obecnom pozemku v Pikovciach. 

Za hlasovali :  Roth, Rybková , Body, Komiňák, Slivovský 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:                                                                                      

                                                                                                                            ........................................                                            

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 



 
 

Zapisovateľ: Mgr. Mária Rybková                  ......................................... 

Overovatelia zápisnice :    Mgr. Jozef Roth      ......................................... 

                                            Tomáš Slivovský    ......................................... 

 

 

 

 

 

V Abrahámovciach:  20.   marca 2019 

 

.................................. 

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Dochádzka poslancov  na 2. zasadanie  OZ dňa 16.03.2019 

Ing. Jozef Roth – prítomný 

Mgr. Mária Rybková – prítomná 

Miroslav Komiňák – prítomný 

Vladimír Body – prítomný 

Tomáš Slivovský – prítomný   

 


