
 
 

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.05.2020 o 18:00 hod. 
v budove Obecného úradu v Abrahámovciach – neverené zastupiteľstvo z dôvodu pandémie 

COVID 19 

 
K bodu 1 
Otvorenie zasadnutia – starosta obce Ing. Stanislav Lapko, otvoril 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
/neverejné/ 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 k záverečnému účtu za r. 2019. 
7. Záverečný účet za r. 2019. 
8. Správa o kontrolnej činnosti za r. 2019. 
9. Informácia o audite za rok 2019. 
10. Informácia o realizácii projektu: „Modernizácia a prekládka obecného rozhlasu“. 
11. Informácia o priebehu projektu: PD športová plocha“. 
12. Informácia o rokovaniach ohľadom zriadenia kompostoviska a požiadavky na opravu mosta 

cez potok pri dome č.23. 
13. Informácia o dohode s SUC PSK Prešov o vyčlenení finančných prostriedkov na kompletnú 

opravu cesty cez obec č. III/3091.  
14. Rôzne. 
15. Záver. 

Do programu schôdze bol doplnený bod č. 9 Informácia o audite za rok 2019. Za zmenu programu 
schôdze  hlasovali prítomný poslanci. 

K bodu4 
Určenie overovateľov zápisnice :  Overovatelia : p. Miroslav Komiňák                 
                                                                              p. Tomáš Slivovský     
             
K bodu 5 
Kontrola plnenia uznesení – OZ skonštatovalo, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ  
zo dňa 07.02.2020 boli splnené. 
 
 



 
 
K bodu 6 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Abrahámovce za rok 2019. 
-Kontrolór predniesol stanovisko k Záverečnému účtu obce Abrahámovce za rok 2019 a odporúčal 
Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu za rok 2019 a celoročné 
hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 
-Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 
  
K bodu 7 
Záverečný účet obce za rok 2019. 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce za rok 2019. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Prebytok hospodárenia za rok 2019 
schvaľuje na tvorbu rezervného fondu v celej výške.  
 
K bodu 8 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019. 
Hlavný kontrolór obce predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje správu o kontrolnej činnosti. 
 
K bodu 9 
Informácia o audite za rok 2019. 
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo s výsledkom auditu za rok 2019 a Obecné 
zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019. 
 
K bodu 10 
Informácia o realizácii projektu: „Modernizácia a prekládka obecného rozhlasu“. 
Starosta informoval poslancov o projekte „Modernizácia a prekládka obecného rozhlasu“. Verejné 
obstarávanie na dodávateľa bolo ukončené, bol vybraný dodávateľ stavby. Bola podpísaná zmluva 
s VSD, a.s. na prenájom podperných bodov. Projekt sa môže realizovať. Termín realizácie máj - jún 
2020. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.  
 
K bodu 11 
Informácia o priebehu projektu: ,,PD športová plocha“. 
Projekt je vyhotovený, ešte sú potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov na dodatočné povolenie 
stavby, predbežná kolaudácia jún - júl 2020. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.  
 
K bodu 12 
Informácia o rokovaniach ohľadom zriadenia kompostoviska a požiadavky na opravu mosta cez potok 
pri dome č.23. 
Keďže majitelia pozemkov, nie sú naklonený predaju svojich pozemkov, tak sa realizácia 
kompostoviska momentálne odkladá. 
Starosta informoval, že na opravu mosta je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, 
odhadovaná cena je 3 000 – 4 000 tis. Eur. Realizácia by stála 25 000 – 35 000 tis. Eur. Číže, bolo to 
vyhodnotené, že sú to pre obec z vlastných zdrojov veľmi vysoké výdavky.   
 



 
 

 
K bodu 13 
Informácia o dohode s SUC PSK Prešov o vyčlenení finančných prostriedkov na kompletnú opravu 
cesty cez obec č. III/3091. 
Starosta obce informoval poslancov o dohode s SUC PSK Prešov, že v priebehu roka 2020 bude 
opravená časť cesty č. III/3091 (nový asfaltový koberec), v dĺžke cca 1,2 km a v roku 2021 bude 
opravená zostávajúca časť cesty smer Pikovce.  
 
K bodu 14 
Rôzne. 
Výsadba stromčekov na cintorín – bola dohodnutá výsadba 5 ks tují. 
 
K bodu 15 
Záver. Starosta sa poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 

UZNESENIA  z  2. zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 07.05.2020. 
 

Uznesenie č.7/2020: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje  program zasadnutia 
a doplnenie bodu č. 9 Informácia o audite za rok 2019.    
   
Za hlasovali : Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 
 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný:  Body 
                                                                                                                                 .................................. 

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

Uznesenie č.8/2020: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  berie na vedomie  Stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2019. 
 
Za hlasovali :  Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Body 

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

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 



 
 

Uznesenie č.9/2020: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje Záverečný účet obce za rok 
2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku 
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 13 795,23 Eur. 

Za hlasovali :  Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Body 
 
 
                                                                                                                                 .................................. 

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

Uznesenie č.10/2020: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje správu o kontrolnej činnosti 
za rok 2019. 

Za hlasovali :  Roth, Komiňák, Rybková, Slivovský 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania:  
Nehlasoval : 
Neprítomný: Body 
                                                                                     

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

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

Uznesenie č.11/2020: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie Správu audítora za 
rok 2019. 

Za hlasovali : Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Body 
 
 
                                                                                                                            ........................................                                          

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

 

 



 
 

Uznesenie č.12/2020: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie Informáciu o 
realizácií projektu „Modernizácia a prekládka obecného rozhlasu“. 

Za hlasovali : Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný:  Body  
 
 
                                                                                                                            ........................................                                          

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

Uznesenie č.13/2020: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie Informáciu o 
realizácií projektu ,,PD športová plocha“. 

Za odpredaj hlasovali : ,Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 
Proti odpredaju hlasovali:  
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný:  Body    
 
 
                                                                                                                            ........................................                                          

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

 

Uznesenie č.14/2020: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie ,,Informáciu  
o rokovaniach ohľadom zriadenia kompostoviska a požiadavky na opravu mosta cez potok pri dome 
č.23. 
 
Za hlasovali :   Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 
Proti  hlasovali:  
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Body     
 
 
                                                                                                                            ........................................                           

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

 

 



 
 

Uznesenie č.15/2020: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie ,,Informáciu 
o dohode s SUC PSK Prešov o vyčlenení finančných prostriedkov na kompletnú opravu cesty cez obec 
č. III/3091. 
 
Za hlasovali :   Roth, Slivovský, Komiňák, Rybková 
Proti  hlasovali:  
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Body     
 
 
                                                                                                                            ........................................                                          

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

 

 

 

                                                                              
 

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

Overovatelia zápisnice :    p. Miroslav Komiňák                 ......................................... 

                                           p. Tomáš Slivovký                     ......................................... 

 

 

 

 

V Abrahámovciach:  07.05.2020 

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

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

 

 

 



 
 

 

 

Dochádzka poslancov  na 2. zasadaní  OZ dňa 07.05.2020 

Ing. Jozef Roth – prítomný 

Mgr. Mária Rybková – prítomná 

p. Miroslav Komiňák – prítomný 

p. Vladimír Body – ospravedlnený 

p. Tomáš Slivovský – prítomný   

 


