
 
 

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.08.2020 o 18,30. hod 

v budove Obecného úradu v Abrahámovciach. 

 

K bodu 1 

Otvorenie zasadnutia – starosta obce Ing. Stanislav Lapko, otvoril 3. 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. Prerokovanie realizácie projektu: „Chodník pre peších, cesta II/536 - smer Vlková - Vetva 

A“. 

7. Schválenie úveru pre financovanie projektu: „Chodník pre peších, cesta II/536 - smer 

Vlková - Vetva A“ a stanovisko hlavného kontrolóra obce k čerpaniu úveru. 

8. Návrh na použitie rezervného fondu Obce Abrahámovce v roku 2020 – kapitálové výdavky. 

9. Úprava rozpočtu č. 2/2020. 

10. Voľba inventarizačnej komisie na r. 2020. 

11. Odsúhlasenie vecného bremena na parc. C-KN č. 514/1, 514/2 v prospech VSD, a.s. Košice 

na osadenie podperných bodov pre nadzemné el. vedenie. 

12. Prerokovanie žiadosti Ing. Rudolfa Kantoreka o umiestnenie podzemného el. vedenia na 

parc. C-KN č. 514/2. 

13. Schválenie dokumentu: Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta 

Spišská Belá. 

14. Informácia o ukončení realizácie projektu: „Modernizácia a prekládka obecného rozhlasu“, 

termíne opravy cesty cez obec č. III/3091 a stave legalizácie stavby Športová plocha. 

15. Rôzne 

16. Záver 

 

 

 

 

 



 
 

Do programu schôdze bol doplnený bod č. 7. Schválenie úveru pre financovanie projektu: 

„Chodník pre peších, cesta II/536 - smer Vlková - Vetva A“ a stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k čerpaniu úveru, ako aj zmena poradia bodov programu OZ. 

Za zmenu programu schôdze hlasovali prítomní poslanci. 

 

K bodu 4 

Určenie overovateľov zápisnice:  Overovatelia: Mgr. Jozef  Roth                 

                                                                            Vladimír Body       

             

K bodu 5 

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

zo dňa 07.05.2020 boli splnené. 

 

K bodu 6 

Prerokovanie realizácie projektu: „Chodník pre peších, cesta II/536 - smer Vlková - Vetva A“. 

Starosta obce informoval poslancov, že vzhľadom na prieťahy a nečinnosť kontrolného organu PRV, 

podaná žiadosť doteraz nie je schválená, ale prísľub od riadiaceho orgánu je, že do konca roka 2020 

budú žiadosti vyhodnotené. Vzhľadom na skutočnosť, že dodávateľ garantuje dodržanie cien, 

z ponuky maximálne do konca rok 2020, a potom je predpoklad, že ceny budú navýšené, navrhujem 

uskutočniť realizáciu projektu v tomto roku. Podobne postupujú aj iné obce, ktoré podali žiadosti 

o NFP. Poslanci schválili realizáciu projektu  „Chodník pre peších, cesta II/536 - smer Vlková - Vetva 

A“. Návrh na prefinancovanie realizácie projektu je 30000,00 eur úver, 25000,00 eur rezervný fond 

obce. 

K bodu 7 

Schválenie úveru pre financovanie projektu: „Chodník pre peších, cesta II/536 - smer Vlková - Vetva 

A“ a stanovisko hlavného kontrolóra obce k čerpaniu úveru. 

Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k čerpaniu úveru, ktorým odporúča financovanie projektu 

„Chodník pre peších, cesta II/536 - smer Vlková - Vetva A“. Úver poskytne Prima banka Slovensko, 

jedná sa o Municipálny úver, so platnosťou na 10 rokov, úrokové rozpätie 1%, použiteľný aj na bežné 

výdavky v prípade potreby. Poslanci schválili poskytnutie a čerpanie úveru na daný projekt. 

Materiál v prílohe  – stanovisko kontrolóra 

                            ponuka Prima banky 

 

 

K bodu 8 

Návrh na použitie rezervného fondu Obce Abrahámovce v roku 2020 – kapitálové výdavky. 

Poslanci schválili použitie rezervného fondu na financovanie projektu „Chodník pre peších, cesta 

II/536 - smer Vlková - Vetva A“. 

Materiál v prílohe 

 



 
 

K bodu 9 

Úprava rozpočtu č. 2/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili úpravu rozpočtu č. 2 podľa priloženého návrhu. 

Materiál v prílohe. 

 

K bodu 10 

Voľba inventarizačnej komisie na r. 2020 

Do inventarizačnej komisie boli navrhnutý:  Alžbeta Hrebenárová - člen, Eva Tomaškovičová - člen, 

a Mgr. Jozef Roth - predseda. Poslanci schválili inventarizačnú komisiu. 

 

K bodu 11 

Odsúhlasenie vecného bremena na parc. C-KN č. 514/1, 514/2 v prospech VSD, a.s. Košice na 

osadenie podperných bodov pre nadzemné el. vedenie. 

Na základe žiadosti VSD a.s. Košice na zriadenie vecného bremena na parcelách  C-KN 514/1, 514/2 , 

ktoré bude slúžiť pre umiestnenie 2 ks podperných bodov pre nadzemné elektrické vedenie. Poslanci 

odsúhlasili zriadenie vecného bremena v prospech VSD Košice a.s. 

K bodu 12 

Prerokovanie žiadosti Ing. Rudolfa Kantoreka o umiestnenie podzemného el. vedenia na parc. C-KN č. 

514/2. 

Na základe žiadosti a podkladov od Ing. Rudolfa Kantoreka pre zriadenie prípojky, poslanci schválili 

uloženie podzemného el. vedenia na parc. C-KN č. 514/2. 

 

K bodu 13 

Schválenie dokumentu: Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá. 

Starosta obce informoval poslancov o vypracovanom dokumente Regionálna nízkouhlíková stratégia 

pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá. Poslanci schválili dokument.  

 

K bodu 14 

Informácia o ukončení realizácie projektu: „Modernizácia a prekládka obecného rozhlasu“, termíne 

opravy cesty cez obec č. III/3091 a stave legalizácie stavby Športová plocha. 

Starosta informoval poslancov, že realizácia projektu „Modernizácia a prekládka obecného rozhlasu“, 

je ukončená. Starosta informoval poslancov o termíne opravy cesty cez obec č.III/3091. V auguste 

2020 bude realizovaná oprava cesty cez obec v celej dĺžke. Starosta informoval, že kolaudácia 

a dodatočné povolenie stavby Športová plocha bude v termíne 26.08.2020. 

 

K bodu 15 

Rôzne 

-Starosta informoval, že od 01.01.2021 je obec povinná vykonávať zber biologického kuchynského 

odpadu, vzhľadom na skutočnosť, že je možné využiť prechodné obdobie do roku 2023 bude obec 

uplatňovať výnimku ohľadom likvidácie tohto odpadu, kde 100 % nehnuteľnosti likviduje tento odpad 

na domácich kompostovyskách. Poslanci súhlasili s  

týmto riešením. Do  každej nehnuteľnosti bude zaslané čestné prehlásenie o takejto likvidácií odpadu. 

-Poslanec Tomáš Slivovský predniesol opätovný návrh na opravu mosta cez potok pri dome č. 23, kde 

predložil aj cenovú ponuku na realizáciu v sume cca 4 900,00 eur. Vzhľadom na vysokú cenu 



 
realizácie sa oprava nebude realizovať. Obec odporúča most nepožívať, z dôvodu zlého technického 

stavu ako aj z dôvodu, že tento most nie je určený pre prejazd motorovými a nemotorovými vozidlami. 

-Poslanec Mgr. Jozef Roth navrhol zvýšenie platu starostovi obce, poslanci o tom hlasovali.  

   

    

 

 

UZNESENIA  zo  3. zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 05. Augusta 2020 

 

Uznesenie č. 16/2020: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje  program zasadnutia.    

   

Za hlasovali : Roth Jozef, Slivovský Tomáš, Komiňák Miroslav, Body Vladimír 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  Rybková Mária 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.17/2019:  Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje realizáciu projektu 

„Chodník pre peších, cesta II/536 - smer Vlková - Vetva A“. 

 

Za hlasovali : Roth Jozef, Slivovský Tomáš, Komiňák Miroslav, Body Vladimír  

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Rybková Mária 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

 

 



 
 

Uznesenie č. 18/2020: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje  prijatie úveru vo výške 

30 000,00 eur, ktorý poskytne Prima banka a.s. Slovensko na financovanie projektu „Chodník pre 

peších, cesta II/536 - smer Vlková - Vetva A“. a berie na vedomie odporúčacie  stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k prijatiu úveru od Prima banka a.s Slovensko. 

 

Za hlasovali : Roth Jozef, Slivovský Tomáš, Komiňák Miroslav, Body Vladimír  

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Rybková Mária 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č.19/2020 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje použitie rezervného fondu 

vo výške 25000,00 eur na projekt „Chodník pre peších, cesta II/536 - smer Vlková - Vetva A“. 

Za hlasovali :  Roth Jozef, Slivovský Tomáš, Komiňák Miroslav, Body Vladimír 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania:  

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

                                                                                     

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č.20/2020 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2/2020 

podľa priloženého návrhu. 

Za hlasovali : Roth Jozef, Slivovský Tomáš, Komiňák Miroslav, Body Vladimír 

Proti hlasovali:  

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Rybková Mária 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 



 
 

Uznesenie č.21/2020:  Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje inventarizačnú komisiu 

v zložení : člen Hrebenárová Alžbeta, člen Tomaškovičová Eva, predseda Mgr. Jozef Roth. 

Za hlasovali : Roth Jozef, Slivovský Tomáš, Komiňák Miroslav, Body Vladimír 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  Rybková Mária 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č.22/2020 : Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje  zriadenie vecného 

bremena na parc. C-KN č. 514/1, 514/2 v prospech VSD, a.s. Košice na osadenie podperných bodov 

pre nadzemné el. vedenie. 

 

Za hlasovali : Roth Jozef, Slivovský Tomáš, Komiňák Miroslav, Body Vladimír 

Proti odpredaju hlasovali:  

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  Rybková Mária    

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

Uznesenie č.23/2020: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje  uloženie podzemného el. 

vedenia na parcele C-KN č. 514/2, pre Ing. Rudolfa Kantoreka. 

Za hlasovali :  Roth Jozef, Slivovský Tomáš, Komiňák Miroslav, Body Vladimír  

Proti  hlasovali:  

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Rybková Mária     

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

 



 
 

Uznesenie č.24/2020: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje dokument Regionálna 

nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá.  

 

Za hlasovali :   Roth Jozef, Slivovský Tomáš, Komiňák Miroslav, Body Vladimír 

Proti  hlasovali:  

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Rybková Mára     

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.25/2020: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  neschvaľuje navýšenie platu starostu 

obce.  

 

Za navýšenie hlasovali :   Roth Jozef, Komiňák Miroslav,  

Proti  hlasovali:  

Zdržali sa hlasovania: Slivovský Tomáš, Body Vladimír 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Rybková Mára     

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

 

 

                                                                              

 

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

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

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

V Abrahámovciach:  05.08.2020 

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

Ing. Stanislav Lapko 



 
starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochádzka poslancov  na 3. zasadaní  OZ dňa 05.08.2020 

Ing. Jozef Roth – prítomný 

Mgr. Mária Rybková – ospravedlnená 

Miroslav Komiňák – prítomný 

Vladimír Body – prítomný 

Tomáš Slivovský – prítomný   

 


