
 
Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.12.2020 o 18:30 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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023. 

7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 a návrhu rozpočtu na rok 2022, 2023. 

8. Schválenie úpravy rozpočtu č. 3/2020. 

9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2021. 

10. Schválenie návrhu VZN č. 1/2020,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi (Dodatok č.1). 

11. Schválenie návrhu VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Dodatok č.1). 

12. Prejednanie žiadosti odkúpenia časti obecného pozemku parcelné číslo KN „C“ 514/2 

o celkovej výmere 440m2. Odpredávaná výmera na žiadosť Ing. Jozefa Jurčíka je 62m2, 

podľa vypracovaného geometrického plánu. 

13. Prejednanie žiadosti odkúpenia (prenájmu) časti obecného pozemku parcelné číslo KN „C“ 

514/1 o celkovej výmere 6739m2. Odpredávaná výmera na žiadosť p. Milana Biroščáka je 

28m2, podľa predloženého návrhu. 

14. Rôzne 

15. Záver 

 

 

K bodu 4 

Určenie overovateľov zápisnice:  Overovatelia: Mgr. Jozef Roth 

p. Vladimír Body 

 

 

 

 

 



 
K bodu 5 

Kontrola plnenia uznesení. 

OZ skonštatovalo, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ  zo dňa 07.10.2020 boli 

splnené. 

 

K bodu 6 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023.  

Na základe uvedených skutočnosti odporúčam Obecnému zastupiteľstvu obce Abrahámovce 

predložený Návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť ako celkovo vyrovnaný a výhľadové rozpočty na 

roky 2022 – 2023 zobrať na vedomie. 

 

K bodu 7 

Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022, 2023. 

Predloženie návrhu rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na 

rok 2021 a berie na vedomie rozpočet na rok 2022 a 2023.  

 

K bodu 8 

Schválenie úpravy rozpočtu č. 3/2020 

Poslanci schválili úpravu rozpočtu č. 3/2020 podľa priloženého návrhu.  

 

K bodu 9 

Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2021. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce 

na rok 2021. 

 

K bodu 10 

Schválenie návrhu VZN č. 1/2020,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi (Dodatok č.1).  

Poslanci schválili VZN č. 1/2020,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi (Dodatok č.1).  

K bodu 11 

Schválenie návrhu VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Dodatok č.1).  

Poslanci schválili  VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Dodatok č.1). 

K bodu 12 

Prejednanie žiadosti odkúpenia časti obecného pozemku parcelné číslo KN „C“ 514/2 o celkovej 

výmere 440m2. Odpredávaná výmera na žiadosť Ing. Jozefa Jurčíka je 62m2, podľa vypracovaného 

geometrického plánu. 

Poslanci prerokovali žiadosť o odkúpenie časti pozemku od  p. Jurčíka, a neschválili odpredaj 

pozemku. 

 



 
K bodu 13 

Prejednanie žiadosti odkúpenia (prenájmu) časti obecného pozemku parcelné číslo KN „C“ 514/1 

o celkovej výmere 6739m2. Odpredávaná výmera na žiadosť p. Milana Biroščáka je 28m2, podľa 

predloženého návrhu.  

Poslanci prerokovali  žiadosť o odkúpenie alebo prenájom časti obecného pozemku p. Biroščáka 

podľa priloženej žiadosti. Predaj pozemku poslanci neschválili . Bol schválený prenájom časti 

pozemku 514/1 C – o výmere 28 m2, za ročný nájom 5,00 eur a nájomnú zmluvu  na päť rokov 

s možnosťou predlženia. 

K bodu 14  

Rôzne 

-Dohoda o zabezpečení  vzdelávania v CVČ  Vrbov poskytnutie finančných prostriedkov, poslanci 

schválili poskytnutie finančných prostriedkov podľa zmluvy 80,00 eur ročne na jedno dieťa 

- kolaudácia Športovej plochy – ukončená 

- MAS Spiš – žiadosť o NFP na chodník – opätovné podanie žiadosti v priebehu mesiaca december až 

január. 

 

K bodu 15 

Záver 

Starosta obce sa poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

 

UZNESENIA z 5 . zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 9. decembra 2020 

 

Uznesenie č.29/2020: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje  program zasadnutia. 

 

Za hlasovali : Roth Jozef, Rybková Mária , Komiňák Miroslav, Body Vladimír 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Tomáš Slivovský 

 

 

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 
 



 
 

Uznesenie č.30/2020:  Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  berie na vedomie  Stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2021,2022 a 2023. 

 

Za hlasovali : Roth Jozef, Rybková Mária, Komiňák Miroslav, Body Vladimír 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Tomáš Slivovský 

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.31/2020: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje   rozpočet na rok 2021 bez  

programovej štruktúry a berie na vedomie rozpočet na roky 2022, 2023. 

 

Za hlasovali : Roth Jozef, Rybková Mária, Komiňák Miroslav, Body Vladimír 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Slivovský Tomáš 

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č. 32/2020:  Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje úpravu rozpočtu č. 3/2020 

podľa priloženého návrhu. 

Za hlasovali : Roth Jozef, Rybková Mária, Komiňák Miroslav, Body Vladimír 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Slivovský Tomáš 

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 



 
 

Uznesenie č.33/2020: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie Plán kontrolnej 

činnosti Hlavného kontrolóra obce na rok 2021. 

Za hlasovali : Roth Jozef, Rybková Mária, Komiňák Miroslav, Body Vladimír 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Slivovský Tomáš 

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č.34/2020: Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s darobnými stavebnými odpadmi 

(Dodatok č. 1). 

Za hlasovali : Roth Jozef, Rybková Mária, Komiňák Miroslav, Body Vladimír 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Slivovský Tomáš 

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č. 35/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Dodatok č.1). 

 

Za hlasovali : Roth Jozef, Rybková Mária, Komiňák Miroslav, Body Vladimír 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Slivovský Tomáš 

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 



 
 

Uznesenie č. 36/2020: Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť p. Ing. Jozefa Jurčíka o odkúpenie 

časti obecného pozemku parcelne číslo  KN „C“ 514/2 o výmere 62 m2. 

Za odkúpenie hlasovali :  

Proti odkúpeniu hlasovali: Roth Jozef, Rybková Mária, Komiňák Miroslav, Body Vladimír 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Slivovský Tomáš 

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č. 37/2020: Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom časti obecného pozemku číslo KN 

„C“ 514/1 o výmere 28 m2, za ročný nájom 5,00 eur a nájomnú zmluvu  na päť rokov s možnosťou 

predlženia. Pre žiadateľa p. Biroščáka Milana, Abrahámovce -  Pikovce č.121. 

Za hlasovali : Roth Jozef, Rybková Mária, Komiňák Miroslav, Body Vladimír 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Slivovský Tomáš 

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č. 38/2020: Obecné zastupiteľstvo schválilo Dohodu o zabezpečení  vzdelávania  CVČ  

Vrbov v sume 80,00 eur ročne na jedno dieťa . 

Za hlasovali : Roth Jozef, Rybková Mária, Komiňák Miroslav, Body Vladimír 

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný: Slivovský Tomáš 

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 



 
 

 

 

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

Overovatelia zápisnice :     

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

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

 

 

V Abrahámovciach: 11.12.2020 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

 

Dochádzka poslancov  na 5. zasadaní OZ dňa 09.12.2020 

Mgr. Jozef Roth – prítomný 

Mgr. Mária Rybková – prítomný 

Miroslav Komiňák – prítomný 

Vladimír Body – prítomný 

Tomáš Slivovský – ospravedlnený PN 

 


