
 
 

Zápisnica zo 4. Zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.08.2019 o 18.00. hod 

v budove Obecného úradu v Abrahámovciach 

 

K bodu 1 

Otvorenie zasadnutia – starosta obce Ing. Stanislav Lapko , otvoril 4. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva a privítal všetkých  prítomných. 

 

K bodu 2 

Určenie zapisovateľa zápisnice  :  Mgr. Mária Rybková  

 

K bodu 4 

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 Pracovného poriadku obce. 

7. Odsúhlasenie Organizačného poriadku obce. 

8. Odsúhlasenie realizácie plynofikácie budovy Obecného úradu. 

9. Úprava rozpočtu č. 2/2019. 

10. Informácia o vytvorení pracovného miesta na obci, na základe schváleného 

finančného príspevku v rámci národného projektu – „Cesta na trh práce 2“ 

11. Prejednanie (odsúhlasenie) odpredaja časti obecného pozemku parcelné číslo KN 

„C“ 514/2 na základe žiadosti Ing. Rudolfa Kantoreka s manželkou o celkovej 

výmere 440m2. Plánovaná odpredávaná výmera na žiadosť Ing. Rudolfa 

Kantoreka je 119 m2, podľa vypracovaného geometrického plánu. 

12. Informácia o možnostiach postupu upravujúceho budúcu výstavbu v časti obce 

Pikovce. 

13. Výber konkrétnej časti na realizáciu a odsúhlasenie vypracovania žiadosti 

a podkladov na čerpanie finančných prostriedkov nenávratného príspevku z PRV 

pre projekt výstavby chodníka pri hlavnej ceste. 

14. Odsúhlasenie odkúpenia časti pozemkov pre projekt výstavby chodníka pri hlavnej 

ceste od SUC PSK Prešov. 

15. Odsúhlasenie vypracovania žiadosti a podkladov na čerpanie finančných 

prostriedkov nenávratného príspevku z PRV pre projekt vybudovania detského 

ihriska. 

16. Rôzne 

17. Záver 



 
 

K bodu4 

Určenie overovateľov zápisnice :  Overovatelia : Tomáš Slivovský                 

                                                                             Jozef Roth      

             

K bodu 5 

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

zasadania OZ  zo dňa 25.05.2019 boli splnené. 

 

K bodu 6 

Odsúhlasenie Pracovného poriadku obce Abrahámovce. 

K bodu 7 

Odsúhlasenie Organizačného poriadku obce Abrahámovce. 

 

K bodu 8 

Odsúhlasenie realizácie plynofikácie budovy Obecného úradu.  

- Starosta oboznámil poslancov s realizovaním projektu plynofikácie Obecného úradu, nakoľko 

sú finančné prostriedky z MF SR dotácia , ktorá sa musí vyčerpať do konca roka 2020. 

Projektová dokumentácia je vypracovaná, prebehne ešte výberové konanie dodávateľa 

samotná realizácia by mala byť v priebehu mesiaca september 2019. 

 

K bodu 9 

Úprava rozpočtu č.2/2019 

Poslanci schválili úpravu rozpočtu č. 2/2019 podľa priloženého návrhu. A poslanci obce schválili 

použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 7000,00 eur na dofinancovanie rekonštrukcie 

vykurovania plynofikácie budovy obecného úradu. 

 

K bodu 10 

Informácia o vytvorení pracovného miesta na obci – schválený finančný príspevok v rámci národného 

projektu – Cesta na trh práce č. 2 

- Starosta obce informoval poslancov obce o vytvorení jedného pracovného miesta z projektu 

Cesta na trh práce č. 2   

- Vytvorené pracovné miesto je na dobu jedného roka. 

 

K bodu 11 

Prejednanie (odsúhlasenie) odpredaja časti obecného pozemku parcelné číslo KN „C“ 514/2 

na základe žiadosti Ing. Rudolfa Kantoreka s manželkou o celkovej výmere 440m2. 

Plánovaná odpredávaná výmera na žiadosť Ing. Rudolfa Kantoreka je 119 m2, podľa 

vypracovaného geometrického plánu 

- Na žiadosť p. Kantoreka s manželkou bol prerokovaný odpredaj časti obecného pozemku 

podľa priloženého návrhu . V diskusií sa väčšina poslancov zhodla na tom, že časť pozemku 

sa odpredávať nebude a to z dôvodu ponechania celej šírky prístupovej komunikácie pre 

využívanie ostatných pozemkov. K argumentácií p. Kantoreka, že nemá prístup k svojmu  



 
pozemku bol podaný návrh,  aby bolo zriadené vecné bremeno na časti obecného  pozemku, 

ktorú chcel p. Kantorek odkúpiť . 

 

K bodu 12 

Informácia o možnostiach postupu upravujúceho budúcu výstavbu v časti obce Pikovce. 

- Starosta informoval poslancov o možnostiach regulácie výstavby v časti obce Pikovce, 

poslanci sa v diskusií vyjadrili že zatiaľ sa táto problematika riešiť nebude až v prípade 

potreby. 

 

K bodu 13 

Výber konkrétnej časti na realizáciu a odsúhlasenie vypracovania žiadosti a podkladov na 

čerpanie finančných prostriedkov nenávratného príspevku z PRV pre projekt výstavby 

chodníka pri hlavnej ceste 

- Vzhľadom na odvolanie účastníkov konania k územnému rozhodnutia pre výstavbu 

chodníka smer JÁNOVCE ( predlženie termínu vydania územného rozhodnutia ) , 

sa rozhodlo, že s časových dôvodov sa  bude podávať žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok pre výstavbu chodníka smer VLKOVÁ. Poslanci odsúhlasili 

vypracovanie podkladov a podanie projektu pre získanie nenávratného finančného 

príspevku. 

 

K bodu 14 

Odsúhlasenie odkúpenia časti pozemkov pre projekt výstavby chodníka pri hlavnej ceste od SUC PSK 

Prešov 

- Starosta  informoval poslancov, že k realizácií projektu výstavby chodníka smer Vlková je 

potrebné mať pozemky pod chodníkom v majetku obce a z tohto dôvodu  je potrebné ich 

dokúpenie od vlastníka SUC PSK Prešov. Na odčlenenie pozemkov pod chodníkom je 

vypracovaný geometrický plán. Poslanci odsúhlasili odkúpenie pozemkov od vlastníka SUC 

PSK Prešov za cenu 1,00 Euro. 

 

K bodu 15 

Odsúhlasenie vypracovania žiadosti a podkladov na čerpanie finančných prostriedkov nenávratného 

finančného príspevku z PRV pre projekt vybudovania detského ihriska. 

- Starosta podal informáciu,  že je možnosť čerpanie nenávratného finančného príspevku na 

výstavbu detského ihriska.  Je potrebné doriešiť  zmluvu o dlhodobom prenájme cirkevných 

pozemkov pod ihriskom. Geometrický plán odčlenenia parciel na prenájom je vypracovaný. 

Poslanci odsúhlasili vypracovanie podkladov a podanie projektu pre získanie nenávratného 

finančného príspevku.  

 

K bodu 16 

Rôzne 

- Odsúhlasenie predaja obecných pozemkov pre SUC PSK Prešov pod cestným telesom č. 

III/3091 Abrahámovce- Pikovce ( po vypracovaní geometrického plánu ).   

Na základe dohody s SUC PSK  Prešov  a obcou o odkúpení pozemkov pod chodníkom je 

potrebné odpredať SUC PSK Prešov pozemky pod cestným telesom Abrahámovce- Pikovce 



 
č. III/3091. Poslanci odsúhlasili odpredaj obecných pozemkov pod cestným telesom ktoré je 

v správe SUC PSK Prešov , na základe vypracovania geometrického plánu, ktorým dôjde 

k odčleneniu parciel 514/1, 513, 512/1. Navrhnutá cena za odpredaj je 1,00 Euro. 

 

- Oprava vody na cintoríne je v riešení PVPS a.s. Poprad, zisťuje sa príčina. 

 

- Je potrebné riešiť vyberanie dane za ubytovanie osôb, ktorí prenajímajú nehnuteľnosti  

 

K bodu 17 

Záver 

 

 

 

UZNESENIA  zo  4. zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.08.2019 

 

Uznesenie č. 25/2019: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje  program zasadnutia.    

   

Za hlasovali :  Roth, Rybková ,  Komiňák, Slivovský,  

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  Body Vladimír 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

Uznesenie č.26/2019: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  berie na vedomie  Pracovný 

poriadok obce Abrahámovce.  

 

Za hlasovali :  Roth, Rybková ,  Komiňák, Slivovský 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Body Vladimír 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 



 
 

Uznesenie č. 27/2019: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie  Organizačný 

poriadok obce Abrahámovce. 

Za hlasovali :  Roth, Rybková ,  Komiňák, Slivovský 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Body Vladimír 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.28/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje Modernizáciu vykurovania 

obecného úradu – Plynofikácia obecného úradu . 

Za hlasovali :  Roth, Rybková ,  Komiňák, Slivovský 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Body Vladimír 

                                                                                     

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.29/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje  úpravu rozpočtu č. 2/2019 

podľa priloženého návrhu. 

Za hlasovali :  Roth, Rybková ,  Komiňák, Slivovský 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Body Vladimír                                                                                     

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 



 
 

Uznesenie č.30/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje   Použite prostriedkov 

rezervného fondu vo výške 7000,00 eur na Modernizáciu kúrenia – Plynofikácia budovy obecného 

úradu.  

Za hlasovali :  Roth, Rybková , Komiňák, Slivovský 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:   Body Vladimír                                                                                   

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.31/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  neschvaľuje odpredaj časti pozemku 

KNC 514/2 zastavané plochy a nádvoria, k.u. Abrahámovce, na základe žiadosti Ing. Rudolfa 

Kantoreka s manželkou o celkovej výmere 440m2. Plánovaná odpredávaná výmera na 

žiadosť Ing. Rudolfa Kantoreka je 119 m2, podľa vypracovaného geometrického plánu.  

Za odpredaj hlasovali :   Roth  

Proti odpredaju hlasovali: Slivovský, Komiňák, Rybková 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:     Body Vladimír                                                                                 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.32/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje zriadenie vecného 

bremena na prechod a prejazd cez obecný pozemok KNC 514/2 zastavané plochy a nádvoria, k.u. 

Abrahámovce, pre Ing. Rudolfa Kantoreka s manželkou k ich nehnuteľnosti. Zriadenie vecného 

bremena bude na základe vypracovaného geometrického plánu.  

Za hlasovali :   Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 

Proti  hlasovali:  

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:     Body Vladimír                                                                                 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 



 
 

Uznesenie č.33/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje realizáciu projektu 

Chodník pre peších, cesta II/536, obec Abrahámovce - smer Vlková, vetva A a vypracovanie 

podkladov a žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020, podopatrenie 7.2. 

Za hlasovali :   Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 

Proti  hlasovali:  

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:     Body Vladimír                                                                                 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.34/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje odkúpenie časti 

pozemkov pre výstavbu chodníka pre peších, KNC 523/3 o výmere 384 m2 zastavané plochy a 

nádvoria a KNC 523/4 o výmere 412 m2 zastavané plochy a nádvoria v k.u. Abrahámovce vytvorené 

geometrickým plánom č. 077/2019 z pôvodných parciel 523/1 a 523/2 a 507/1 za cenu 1,00 Euro od 

SUC PSK Prešov. 

Za hlasovali :   Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 

Proti  hlasovali:  

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:     Body Vladimír                                                                                 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.35/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje realizáciu projektu 

Výstavby detského ihriska a vypracovanie podkladov a žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka 

SR 2014 -2020, podopatrenie 7.4. 

Za hlasovali :   Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 

Proti  hlasovali:  

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:     Body Vladimír                                                                                 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 



 
 

Uznesenie č.36/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje predaj časti obecných 

pozemkov, pre SUC PSK Prešov pod cestným telesom č. III/3091 Abrahámovce - Pikovce. 

Odpredávaná plocha bude na základe vytvoreného geometrického plánu , ktorým sa odčlenia obecné 

pozemky 514/1, 513, 512/1 od odpredávaného pozemku na ktorom sa nachádza cestné teleso, ktoré je 

v správe  SUC PSK Prešov. Predajná cena je stanovená na 1,00 Euro. 

 

 

Za hlasovali :   Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 

Proti  hlasovali:  

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:     Body Vladimír                                                                                 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice :    Tomáš Slivovský             ......................................... 

                                            Mgr. Jozef Roth               ......................................... 

 

 

 

V Abrahámovciach:  14.08.2019 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

 



 
 

 

Dochádzka poslancov  na 4. zasadaní  OZ dňa 10.08.2019 

Ing. Jozef Roth – prítomný 

Mgr. Mária Rybková – prítomná 

Miroslav Komiňák – prítomný 

Vladimír Body – neprítomný, ospravedlnený 

Tomáš Slivovský – prítomný   

 


