
 
 

Zápisnica z 5. Zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.11.2019 o 18.00. hod 

v budove Obecného úradu v Abrahámovciach 

 

K bodu 1 

Otvorenie zasadnutia – starosta obce Ing. Stanislav Lapko , otvoril 5. zasadnutie obecného 

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. Zrušenie uznesenia č. 32/2019. 

7. Prejednanie (odsúhlasenie) žiadosti Ing. Rudolfa Kantoreka s manželkou 

o povolenie na úpravu prístupovej cesty parc. č. C-KN 514/2, k.ú. Abrahámovce, 

z dôvodu zlepšenia prístupu k ich nehnuteľnosti na parc. č. C-KN 445/4, k.ú. 

Abrahámovce. 

8. Prejednanie (odsúhlasenie) žiadosti p. Emílie Vozárovej o odkúpenie časti 

obecného pozemku parc. Č. C-KN 507/6. Žiadosť o odkúpenie výmery 3m2, 

podľa priloženého geometrického plánu. 

9. Informácie – ukončenie plynofikácie budovy Obecného úradu. 

10. Informácia o stave vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z programu PRV pre projekty Chodník pre peších a Detské ihrisko. 

11. Prejednanie a odsúhlasenie vyvesenia návrhu VZN č. 1/2019 o nakladaní  

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

12. Prejednanie a odsúhlasenie vyvesenia návrhu VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady . 

13. Určenie členov inventarizačnej komisie. 

14. Návrh a určenie termínu spoločenských akcií v mesiaci December. 

15. Rôzne. 

16. Záver. 

 

 



 
K bodu4 

Určenie overovateľov zápisnice :  Overovatelia : Mgr. Mária Rybková                 

                                                                             Miroslav Komiňák      

             

K bodu 5 

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

zasadania OZ  zo dňa 10.08.2019 boli splnené. 

 

K bodu 6 

Zrušenie uznesenia č. 32/2019. 

Poslanci zrušili uznesenie  č. 32/2019 – z dôvodu , že p. Kantorek neprejavil záujem 

o zriadenie vecného bremena. OZ jednohlasne schválilo zrušenie uznesenia  

 

K bodu 7 

Prejednanie (odsúhlasenie) žiadosti Ing. Rudolfa Kantoreka s manželkou o povolenie na 

úpravu prístupovej cesty parc. č. C-KN 514/2, k.ú. Abrahámovce, z dôvodu zlepšenia prístupu 

k ich nehnuteľnosti na parc. č. C-KN 445/4, k.ú. Abrahámovce. 

Starosta obce vyzval p. Kantoreka, aby predniesol svoj návrh na úpravu obecného pozemku, 

ktorý vedie k jeho nehnuteľnosti, návrh bol predložený aj písomne, OZ súhlasilo s úpravou  

časti obecného pozemku p. Katorekom na jeho vlastné náklady z dôvodu zlepšenia prístupu 

k jeho pozemku p.č. C – KN 445/4, obec bude postupne podľa možnosti cestu upravovať. Pán 

Kantorek s týmto súhlasil, starosta vyzval OZ aby o tom hlasovalo. OZ jednohlasne schválilo 

žiadosť p. Kantoreka. 

 

K bodu 8 

Prejednanie (odsúhlasenie) žiadosti p. Emílie Vozárovej o odkúpenie časti obecného pozemku 

parc. Č. C-KN 507/6. Žiadosť o odkúpenie výmery 3m2, podľa priloženého geometrického 

plánu. 

Starosta informoval poslancov OZ o žiadosti p. Vozárovej Emílie o odkúpenie časti obecného 

pozemku, na ktorom je postavená veranda rodinného domu. Veranda je postavená už 50 

rokov. P. Vozárova doručila OZ aj znalecký posudok na určenie ceny. OZ schválilo odpredaj 

časti pozemku a stanovilo cenu za 1m2 a to 9,00 eur. O tomto predaji bude OZ rokovať na 

ďalšom zastupiteľstve. 

 

K bodu 9 

Informácie – ukončenie plynofikácie budovy Obecného úradu. 

Starosta informoval poslancov o ukončení plynofikácie OcÚ a poslanci toto vzali na vedomie. 

 

 

 

 

 



 
 

K bodu 10 

Informácia o stave vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu PRV 

pre projekty Chodník pre peších a Detské ihrisko. 

Starosta informoval poslancov o stave vypracovania žiadosti o NFP z PRV 7.2 – chodník  pre 

peších a 7.4 – Výstavba detského ihriska. Výzva  7.4. bola predĺžená do 15.01.2020- žiadosť 

už je vypracovaná a momentálne sa pracuje na Výzve 7.2. žiadosť by mala byť vypracovaná 

a podaná do 29.11.2019.  OZ berie na vedomie.  

 

K bodu 11 

Prejednanie a odsúhlasenie vyvesenia návrhu VZN č. 1/2019 o nakladaní  s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

Starosta informoval poslancov o návrhu VZN ž.1/2019 – o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, kde obec prechádza na množstvový zber odpadu, 

podľa členov domácnosti.  OZ schválilo návrh VZN 1/2019 

 

K bodu 12 

Prejednanie a odsúhlasenie vyvesenia návrhu VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Starosta obce informoval poslancov o návrhu VZN č. 2/2019 – o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok za 110 l, 120 l KUKA nádoba  – 2,80 

Eur/ks ,  poplatok za 240 l KUKA nádoba 5,60 Eur/ks, vrece 120 l  poplatok 2,80 za jeden/ks, 

dôchodca samostatne žijúci zľava 50% . Poslanci schválili návrh VZN č. 2/2019. 

 

 

K bodu 13 

Určenie členov inventarizačnej komisie. Členovia inventarizačnej komisie:  

Mgr. Mária Rybková – predseda 

Alžbeta Hrebenárová  - člen 

Eva Tomaškovičová - člen 

Oz berie na vedomie IK  

 
 

K bodu 14 

Návrh a určenie termínu spoločenských akcií v mesiaci December. 

Odsúhlasenie spoločenských akcií na december Mikuláš – 07.12.2019 a stavanie vianočného 

stromu, Koncoročná kapustnica 29.12.2019,  Verejná schôdza pre občanov z dôvodu zmeny 

systému zberu komunálnych  odpadov v obci – 8.12.2019. 

 

 

 

 

 



 
 

K bodu 15 

Rôzne 

- Nájomná zmluva na obecné poľnohospodárske pozemky . Agrochov Janovce – 

Mengusovce- zmena výšky nájmu, doby nájmu, výpovede – Zmluva bola prekonzultovaná 

právnikom . Podmienky budú zaslané nájomcovi Agrochov Jánovce – Mengusovce. 

- Informácia o výjazdovom rokovaní vlády podal starosta obce. 

- Interpelácia na farskú radu aby upravila farský pozemok – zabezpečenie odpadovej šachty. 

 

 

 

K bodu 16 

Záver 

 

 

 

UZNESENIA  zo  5. zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.11.2019 

 

Uznesenie č. 37/2019: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje  program zasadnutia.    

   

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

 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:   

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.38/2019:  Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje  zrušenie uznesenia č. 

32/2019 o zriadení vecného bremena pre Ing. Knatroreka na prechod a prejazd cez obecný pozemok 

KNC 514/2 zastavané plochy a nádvoria, k.u. Abrahámovce. 

 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

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

Ing. Stanislav Lapko 



 
starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 39/2019: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje   žiadosť p. Kantoreka 

o povolenie na úpravu prístupovej cesty KNC 514/2 zastavané plochy a nádvoria, ktorej vlastníkom je 

Obec Abrahámovce k parcele C-KN 445/4 na náklady p. Kantoreka. 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č.40/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje zámer o odkúpenie časti 

obecného pozemku par. č. C-KN- 507/6. O výmere 3 m2 z dôvodu hodného osobitého zreteľa, podľa 

priloženého geometrického plánu p. Emílií Vozárovej a stanovuje cenu za odpredaj 9,00 eur / 1 m2. 

Za hlasovali :  Body,Roth, Komiňák, Rybková 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: Slivovský 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

                                                                                     

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č.41/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie informáciu 

o ukončení Plynofikácie obecného úradu. 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 



 
 

 

Uznesenie č.42/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie  Stav vypracovania  

žiadosti o NFP z PRV  podopatrenie 7.2  - Chodník pre peších  a podopatrenie 7.4 – Detské ihrisko. 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:    

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č.43/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje vyvesenie návrhu VZN č. 

1/2019 o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi .  

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

Proti odpredaju hlasovali:  

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:      

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č.44/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje vyvesenie návrhu VZN č. 

2/2019 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. 

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

Proti  hlasovali:  

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:      

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

 

 



 
 

Uznesenie č.45 /2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  určuje zloženie inventarizačnej 

komisie na vykonanie inventarizácie v roku 2019 .Zloženie komisie : 

 

Predseda : Mgr. Mária Rybková, člen : Alžbeta Hrebenárová, člen Eva Tomaškovičová 

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

Proti  hlasovali:  

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:      

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č.46/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje termíny spoločenských 

akcií Mikuláš a stavanie vianočného stromčeka 07.12.2019 a koncoročná kapustnica 29.12.2019. 

Verejná schôdza s občanmi obce za účelom informovania o zmenách zberu komunálneho odpadu – 

8.12.2019 

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

Proti  hlasovali:  

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:      

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

Ing. Stanislav Lapko 

arosta obce 

 

                                                                              

 

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

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

                                            Miroslav Komiňák               ......................................... 

V Abrahámovciach:  11.11.2019 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 



 
 

 

Dochádzka poslancov  na 5. zasadaní  OZ dňa 08.11.2019 

Ing. Jozef Roth – prítomný 

Mgr. Mária Rybková – prítomná 

Miroslav Komiňák – prítomný 

Vladimír Body – prítomný 

Tomáš Slivovský – prítomný   

 


