
 
Zápisnica z 3. Zasadnutia obecného  zastupiteľstva konaného dňa 25.05.2019 o 18.00. hod 

v budove Obecného úradu v   Abrahámovciach 

 

K bodu 1 

Otvorenie zasadnutia – starosta obce Ing. Stanislav Lapko , otvoril 3.  zasadnutie  zastupiteľstva 

a privítal všetkých  prítomných. 

 

K bodu 2 

Určenie zapisovateľa zápisnice  :  Alžbeta Hrebenárová  

 

K bodu 3 

Schválenie programu zasadnutia OZ . Poslanci schválili program OZ jednohlasne.  

- Program schôdze: 

1.  Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice. 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

4. Určenie overovateľov zápisnice. 

5. Kontrola plnenia uznesení. 

6. Odsúhlasenie odpredaja časti obecného pozemku parcelné číslo KN ,,C“ 514/2  

o celkovej výmere 440m2. Odpredávaná výmera na žiadosť Ing. Jozefa Jurčíka je 

62m2, podľa geometrického plánu a znaleckého posudku. 

7. Prejedanie žiadosti Ing. Rudolfa Kantoreka o odpredaj časti obecného pozemku 

parcelné číslo KN ,,C“ 514/2. 

8. Prejedanie výsledku ankety o budúcej výstavbe v časti obce Pikovce a návrh 

ďalšieho postupu. 

9. Informácia o projekte výstavby chodníka pri hlavnej ceste -nutnosť zámeny časti 

pozemkov pod plánovaným chodníkom v správe SUC PSK za obecný pozemok. 

10. Informácia o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu detského 

ihriska. 

11. Odsúhlasenie vypracovania PD- plynofikácia Obecného úradu. 

12. Informácia o pripojení el. rozvádzača pri cintoríne do el. sústavy. 

13. Odsúhlasenie termínu konania MDD v obci. 

14. Rôzne 

15. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
K bodu4 

Určenie overovateľov zápisnice :  Overovatelia : Mgr. Mária Rybková                 

                                                                             Vladimír Body      

             

K bodu 5 

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

zasadania OZ  zo dňa 16.03.2019 boli splnené. 

 

K bodu 6 

Odsúhlasenie odpredaja časti obecného pozemku parcelné číslo KN ,, C“ 514/2 o celkovej výmere 

440m2. Odpredávaná výmera na žiadosť p. Ing, Jozefa Jurčíka je 62m2, podľa vypracovaného 

geometrického plánu a znaleckého posudku.  

- Starosta informoval poslancov o vypracovaní ZP na pozemok, poslanci preskúmali 

žiadosť. P. Jurčíka a miestnym zistením na  tvare miesta rozhodli aby sa tento pozemok 

neodpredával, a to z dôvodu ponechania  prístupovej cesty k súkromným pozemkom. 

O tom poslanci hlasovali. 

 

K bodu 7 

Prejedanie žiadosti Ing. Rudolfa Kantoreka o odpredaji časti obecného pozemku parcelné číslo KN,,C“ 

514/2. 

- Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Ing. Kantoreka, o odpredaji časti obecného 

pozemku do vlastníctva p. Kantoreka 

- Prítomný p. Kantorek informoval poslancov s problematikou ohľadom pozemku- ktorý si 

sám upravil pretože bol v neudržiavanom stave, investoval tam finančné prostriedky, tak 

by si rád tento pozemok odkúpil do svojho vlastníctva a tým by získal aj prístupovú cestu 

na svoj pozemok, ktorú v súčasnosti nemá. 

- Starosta obce predniesol návrh, aby sa poslanci stretli na tvare miesta a dojednali 

podmienky, aby ostal prejazd na ďalšie súkromné pozemky v obci 

- Poslanci sa uzniesli že sa tento odpredaj bude prejednávať na ďalšom Obecnom 

zastupiteľstve.   

 

K bodu 8 

Prejedanie výsledku ankety o budúcej výstavbe v časti obce –Pikovce a návrh ďalšieho postupu. 

- Anketa ohľadom výstavby v Pikovciach, opýtaní reagovali za výstavbu: 5opýtaných , 

proti výstavbe: 28 opýtaných. 

- P. Dlugoš Jozef osobne  – majiteľ pozemkov v extraviláne – ma záujem o rozpredaj 

pozemkov na stavebné pozemky , starosta vyzval pána Dlugoša o splnenie všetkých 

podmienok, aby sa starosta mohol vyjadriť k povoľovaniu stavieb v časti obce Pikovce. 

- Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo , že tento problém bude prejednávať na ďalšom OZ.  

 

 

 

 

 



 
K bodu 9 

Informácia o projekte výstavby chodníka pri hlavnej ceste- nutnosť zámeny časti pozemkov pod 

plánovaným chodníkom v správe SUC PSK za obecný pozemok. 

Starosta obce informoval poslancov z prácami ohľadom výstavby chodníka, momentálne prebieha 

územné konanie, je nutnosť do kolaudácie  uskutočniť zámenu časti pozemkov pod chodníkom, ktoré 

sú v správe SUC PSK,  za časť obecnej cesty v obci č.p. KN,,C“ 511/1 . jedná sa približne o výmeru 

500m2. Upresnená výmera bude podľa geometrického plánu.  Poslanci odsúhlasili predbežnú zámenu 

pozemkov. 

 

K bodu 10 

Informácia o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu detského ihriska. 

Starosta informoval poslancov o zamietnutí dotácie.  

 

K bodu 11 

Odsúhlasenie vypracovania PD- plynofikácia Obecného úradu. 

Nakoľko obec dostala dotáciu Z MF – z výjazdového rokovania vlády SR v roku 2018 , použitie na 

kapitálové výdavky z účelom použitia – plynofikácia Ocú vo výške 4000,00 eur , starosta obce 

navrhol aby tieto prostriedky boli účelne využité a aby sa začala plynofikácia čo v najkratšom čase, 

s tým že dofinancovanie plynofikácie by bolo hradené s prostriedkov rezervného fondu obce- o čom 

bude ešte OZ zasadať. Poslanci schválili vypracovanie projektovej dokumentácie – plynofikácia Ocú.  

 

K bodu 12 

Informácia o pripojení el. rozvádzača pri cintoríne do el. sústavy. 

Starosta oboznámil poslancov, že el. rozvádzač je funkčný a plne k dispozícii pre občanov obce, pri 

potrebných úpravách na cintoríne. 

 

K bodu 13 

Odsúhlasenie termínu konania MDD v obci. 

Poslanci odsúhlasili termín konania MDD  a to na 02.06.2019 / nedeľa/ o 14.00 hod na detskom 

ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia sa termín posunie. 

 

K bodu 14 

Rôzne 

-informácia o vytvorení pracovného miesta na údržbu verejných priestranstiev financovaného 95% 

dotácia MPSVaR  SR  a 5% obec od 01.08.2019 

-žiadosť občanov o prekládku obecného rozhlasu z rodinných domov, poslanci navrhli riešiť 

prekládku na stĺpy, ktoré budú umiestnené na súkromných pozemkoch, nutný súhlas majiteľov 

pozemkov, potrebné riešiť 

- brigáda na cintoríne – termín 15.06.2019 

- vývoz veľkoobjemového kontajnera, na podnet pána poslanca Slivovského  požiadavka zvýšenia 

počtu vývozov z 2 x ročne – bolo dohodnuté zvýšenie na 3x ročne ( sledovanie ) 

 

K bodu 15 

Záver. 

Starosta sa  poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadanie OZ. 



 
 

 

UZNESENIA  z 3 . zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.05,.2019 

 

Uznesenie č. 18/2019: 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.19/2019: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  neschvaľuje  odpredaj časti pozemku 

KN ,,C“514/2 o výmere 62 m2 pre pána Ing. Jozefa Jurčíka.  

 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č. 20/2019: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie, žiadosť o odpredaj 

časti obecného pozemku KN ,,C“514/2 pre p. Rudolfa Kantoreka, bytom Kežmarok  a navrhuje  

ďalšie prejedanie tejto žiadosti na nasledujúcom zasadaní Obecného zastupiteľstva. 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 



 
 

Uznesenie č.21/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje prípravné práce pre 

zrealizovanie zámeny časti pozemkov SUC PSK za obecné pozemky. 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

                                                                                     

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.22/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje  vypracovanie projektovej 

dokumentácie ,,Plynofikácia budovy Obecného úradu“. 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:                                                                                      

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.23/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje  termín konania Dňa detí 

na 02.06.2019 ( nedeľa ) o 14. 00 na detskom ihrisku. 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:                                                                                      

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 



 
 

Uznesenie č.24/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje  termín brigády na 

cintoríne  na 15.06.2019  o 9.00 hod. 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:                                                                                      

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Zapisovateľ: Alžbeta Hrebenárová                           ......................................... 

Overovatelia zápisnice :    Mgr. Mária Rybková      ......................................... 

                                            Vladimír Body               ......................................... 

 

 

V Abrahámovciach:  29.05.2019 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Dochádzka poslancov  na 3. zasadaní  OZ dňa 25.05.2019 

Ing. Jozef Roth – prítomný 

Mgr. Mária Rybková – prítomná 

Miroslav Komiňák – prítomný 

Vladimír Body – prítomný 

Tomáš Slivovský – prítomný   

 


