
 
 

Zápisnica z 6. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.1.2019 o 17.30. hod 

v budove Obecného úradu v Abrahámovciach 

 

K bodu 1 

Otvorenie zasadnutia – starosta obce Ing. Stanislav Lapko , otvoril 6. 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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2020,2021,2022 

7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021, 2022. 

8. Schválenie úpravy rozpočtu č. 3/2019. 

9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020. 

10. Schválenie odpredaja časti obecného pozemku par. č.  C KN 507/6 o výmere 451  

m 2, zastavané plochy a nádvoria , k. ú. Abrahámovce z dôvodu osobitého zreteľa. 

Odpredaj novovytvorenej parcely č. C KN 507/13 o výmere 3m2, zastavané 

plochy a nádvoria, k.ú. Abrahámovce, GP č. 4810962229/2019 zo dňa 04.09.2019 

na základe žiadosti Emílie Vozárovej. Kúpna cena je stanovená : 9,00 eur/m2, 

spolu 27 eur. 

11. Schválenie návrhu VZN č. 1/2019 o nakladaní  s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi. 

12. Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady . 

13. Rôzne. 

14. Záver. 

 

 

 

 



 
K bodu4 

Určenie overovateľov zápisnice :  Overovatelia : Tomáš Slivovský                 

                                                                             Mgr. Jozef Roth      

             

K bodu 5 

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

zasadania OZ  zo dňa 8.11.2019 boli splnené. 

 

K bodu 6 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2020,2021,2022.- Na základe 

uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu obce Abrahámovce predložený Návrh 

rozpočtu na rok 2020 schváliť ako celkovo vyrovnaný a výhľadové rozpočty na roky 2021 - 2022 

zobrať na vedomie.  

K bodu 7 

Schválenie rozpočtu obce na rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021, 2022 

Predloženie návrhu rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na 

rok 2020 a berie na vedomie rozpočet na rok 2021 a 2022,  

 

K bodu 8 

Schválenie úpravy rozpočtu č. 3/2019 

Poslanci schválili úpravu rozpočtu č. 3/2019 podľa priloženého návrhu.  

 

K bodu 9 

Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce 

na rok 2020. 

 

K bodu 10 

Schválenie odpredaja časti obecného pozemku par. č.  C KN 507/6 o výmere 451  m 2, 

zastavané plochy a nádvoria , k. ú. Abrahámovce z dôvodu osobitého zreteľa. Odpredaj 

novovytvorenej parcely č. C KN 507/13 o výmere 3m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. 

Abrahámovce, GP č. 4810962229/2019 zo dňa 04.09.2019 na základe žiadosti Emílie 

Vozárovej. Kúpna cena je stanovená : 9,00 eur/m2, spolu 27 eur. Poslanci odsúhlasili 

odpredaj pozemku. 

 

K bodu 11 

Schválenie návrhu VZN č. 1/2019 o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi. Poslanci schválili  VZN č.1/2019 

 

 



 
K bodu 12 

Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi. Poslanci schválili  VZN č.2/2019 

K bodu 13 

- Verejná zbierka pre mesto Prešov pre dotknutých postihnutých tragédiou zo dňa 

06.12.2019 – Poslanci schválili sumu 200,00 eur pre mesto Prešov 

- Návrh starostu na vytvorenie kompostoviska v obci – poslanci schválili 

vybudovanie  kompostoviska v obci a poverili starostu s riešením ako vybudovať 

kompostovisko. 

- Maľovanie strechy na budove Ocú – ostáva v platnosti. 

- Vyplácanie odmien poslancov – poslanci sa vyjadria na budúcom zastupiteľstve , 

nakoľko neboli všetci prítomný. 

 
  
K bodu 14 

Starosta sa poďakoval poslancom za spoluprácu v roku 2019 a ukončil schôdzu. 

 

 

UZNESENIA  zo  6. zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.12.2019 

 

Uznesenie č. 47/2019: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje  program zasadnutia.    

   

Za hlasovali : Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 

 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  Body 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č.48/2019:  Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  berie na vedomie  Stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2020,2021 a 2022. 

 

Za hlasovali :  Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Body 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 



 
 

 

Uznesenie č. 49/2019: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje   rozpočet na rok 2020 bez  

programovej štruktúry a berie na vedomie rozpočet na roky 2021, 2022 

Za hlasovali :  Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Body 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č.50/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje úpravu rozpočtu č. 3/2019 

podľa priloženého návrhu. 

Za hlasovali :  Roth, Komiňák, Rybková, Slivovský 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania:  

Nehlasoval : 

Neprítomný: Body 

                                                                                     

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č.51/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie Plán kontrolnej 

činnosti Hlavného kontrolóra obce na rok 2020. 

Za hlasovali : Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Body 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 



 
Uznesenie č.52/2019 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku par. č.  

C KN 507/6 o výmere 451  m 2, zastavané plochy a nádvoria , k. ú. Abrahámovce z dôvodu 

osobitého zreteľa. Odpredaj novovytvorenej parcely č. C KN 507/13 o výmere 3m2, 

zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Abrahámovce, GP č. 4810962229/2019 zo dňa 04.09.2019 

na základe žiadosti Emílie Vozárovej. Kúpna cena je stanovená : 9,00 eur/m2, spolu 27 eur. 

Osobitý zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je susedným pozemkom 

k pozemku vo vlastníctve kupujúceho. Kupujúci má na uvedenom pozemku dlhodobo 

postavený vstup do nehnuteľnosti, čiže ho dlhodobo užíva. Nehnuteľnosť kupujúceho nie je 

možné užívať bez využitia tohto pozemku. 

Za hlasovali : Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  Body  

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č.53/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje  VZN č. 1/2019 

o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Abrahámovce. 

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

Proti odpredaju hlasovali:  

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  Body    

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č.54/2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje  VZN č. 2/2019 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Abrahámovce. 

Za hlasovali :   Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 

Proti  hlasovali:  

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Body     

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 



 
 

 

 

 

Uznesenie č.55 /2019 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje príspevok do verejnej 

zbierky pre Mesto Prešov - pre ľudí postihnutých tragédiou zo dňa 06.12.2019 vo výške 200,00 eur. 

 

Za hlasovali :   Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 

Proti  hlasovali:  

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Body     

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

 

                                                                              

 

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

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

                                           Tomáš Slivovký                     ......................................... 

V Abrahámovciach:  11.12.2019 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Dochádzka poslancov  na 6. zasadaní  OZ dňa 09.12.2019 

Ing. Jozef Roth – prítomný 

Mgr. Mária Rybková – prítomná 

Miroslav Komiňák – prítomný 

Vladimír Body – ospravedlnený 

Tomáš Slivovský – prítomný   

 


