
 
 

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.03.2021 o 18:00 hod. 
v budove Obecného úradu v Abrahámovciach. 

 
K bodu 1 
Otvorenie zasadnutia: starosta obce Ing. Stanislav Lapko, otvoril 1. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva a privítal všetkých  prítomných. 
 
Starosta obce predniesol žiadosť p. Jozefa Tomaškoviča o vyhotovenie obrazovo-zvukového záznamu 
zo zasadnutia, ktorá bola doručená na obec dna 03.03.2021 o 16:35 hod. Poslanci sa zhodli, že 
rokovací poriadok neukladá povinnosť vykonávať takýto záznam, ak je Obecné zastupiteľstvo verejné 
a ani z technického hľadiska to nie je možné, keďže žiadosť bola doručená cca 1,5 hod. pred 
zasadnutím Obecného zastupiteľstva (obec nemá zabezpečené techn. zariadenie). 
 
K bodu 2 
Určenie zapisovateľa zápisnice: Mgr. Jozef Roth 
 
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. Odsúhlasenie vypracovania PD – Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU 

Abrahámovce. 
7. Prejednanie úpravy priestranstva pri OcÚ Abrahámovce. 
8. Prejednanie odstránenia náletových drevín z areálu cintorína a vybudovania 

odvodňovacieho kanála z cesty pri cintoríne. 
9. Informácia o termínoch realizácie projektov na rok 2021. 
10. Rôzne. 
11. Záver. 

K bodu4 
Určenie overovateľov zápisnice :  Overovatelia : p. Vladimír Body 

      p. Miroslav Komiňák 
 
K bodu 5 
Kontrola plnenia uznesení: OZ skonštatovalo, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ  
zo dňa 09.12.2020 boli splnené. 
 
 
 



 
 
K bodu 6 
Odsúhlasenie vypracovania PD – Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU Abrahámovce: 
Starosta obce predniesol návrh na vypracovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy 
OcU Abrahámovce“.  Hlavným dôvodom je potreba zateplenia budovy OcÚ (podlahy, stropy, 
obvodový plášť, obnova strechy).  Po vypracovaní PD obec podá žiadosť o NFP na základe vydaných 
výziev. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie PD – Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU 
Abrahámovce a následné vypracovanie žiadosti o NFP jednohlasne. 
 
K bodu 7 
Prejednanie úpravy priestranstva pri OcÚ Abrahámovce: 
Starosta obce predniesol návrh na úpravy priestranstva pri budove Obecného úradu Abrahámovce, 
parc. č. 12/13. Poslanci diskutovali o potrebných úpravách a dohodli sa nasledovne: 
- osadenie obrubníkov pre asfaltovanie vjazdu a parkoviska pri OcU Abrahámovce 
- položenie nového asfaltového koberca vjazdu a parkoviska pri OcU Abrahámovce 
- nový chodník so schodiskom od cesty III/3091 k vstupu do budovy OcU 
- nové exteriérové schodisko k zadnému vstupu do sály OcU 
- osadenie odvodňovacieho žľabu 
- odvodnenie stien budovy OcÚ pri parkovisku + šachta dažď. vôd 
- terénne úpravy 
Starosta obce zabezpečí vyžiadanie ponúk pre výber zhotoviteľa a vyhodnotenie doručených ponúk na 
základe najnižšej ceny a požadovaného termínu ukončenia prác do 31.03.2021. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravy priestranstva pri OcU Abrahámovce jednohlasne. 
 
K bodu 8 
Prejednanie odstránenia náletových drevín z areálu cintorína a vybudovania odvodňovacieho kanála 
z cesty pri cintoríne: 
Starosta obce predniesol návrh na potrebu odstránenia náletových drevín z priestorov cintorína 
a potrebu vybudovania odvodňovacieho kanála z cesty pri cintoríne z dôvodu stekania vody 
a naplavenín na miestnu komunikáciu pri topení snehu a pri dažďoch. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odstránenie náletových drevín z priestorov cintorína a vybudovanie 2 
ks odvodňovacích kanálov z cesty pri cintoríne jednohlasne. 
 
K bodu 9 
Informácia o termínoch realizácie projektov na rok 2021: 
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o plánovaných realizáciách v obci v roku 2021. 
- Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahamovce - smer Jánovce, vetva A,B: predpokladaná 
realizácia do konca roka 2021. 
- Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahamovce - smer Vlková, vetva A: predpokladaná 
realizácia máj 2021. 
- Nový živicový koberec na ceste III/3091 cez obec v dĺžke 900m: predpokladaná realizácia začiatok 
apríla 2021. 
- Výstavba detského ihriska v obci: predpokladaná realizácia leto 2021. 
 



 
 
Starosta obce predniesol návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu obce Abrahámovce na 
financovanie projektov v roku 2021: 
- úhrada investičných výdavkov na výstavbu chodníka pre peších, cesta II/536, Obec Abrahamovce - 
smer Vlková, vetva A: 25 000,- Eur 
- úhrada investičných výdavkov na výstavbu detského ihriska v obci: 10 000,- Eur 
- úhrada bežných výdavkov na opravu verejných priestorov okolia Obecného úradu a oprava miestnej 
komunikácie: 15 000,- Eur 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o plánovaných realizáciách v obci v roku 2021 
a schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu jednohlasne. 
 
K bodu 10 
Rôzne. 
- Starosta obce predniesol poslancom OZ potrebu čiastočnej výmeny a obnovy interiérového 
vybavenia Obecného úradu. Poslanci OZ požiadali starostu obce, aby pripravil návrh na budúce 
zastupiteľstvo. 
 
K bodu 11 
Záver: Starosta obce sa poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
 
 

UZNESENIA z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 03.03.2021. 
 
 

Uznesenie č. 1/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje  program zasadnutia. 
 
Za hlasovali : Roth, Body, Komiňák, Rybková 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Slivovský 
 
 
 
 
 
 

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

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

 



 
 
Uznesenie č. 2/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje vypracovanie PD – 
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU Abrahámovce a následné vypracovanie žiadosti o NFP. 
 
Za hlasovali :  Roth, Body, Komiňák, Rybková 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Slivovský 

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

Uznesenie č. 3/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje úpravy priestranstva pri 
OcU Abrahámovce. 

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

 

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

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

Uznesenie č. 4/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje odstránenie náletových 
drevín z priestorov cintorína a vybudovanie 2 ks odvodňovacích kanálov z cesty pri cintoríne. 

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

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

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 



 
 
Uznesenie č. 5/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie informáciu 
o plánovaných realizáciách v obci v roku 2021 a  schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu do 
rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 35 000,- Eur a použitie rezervného fondu do rozpočtu 
bežných výdavkov vo výške 15 000,- Eur. Spolu v celkovej výške 50 000,- Eur. 

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

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

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

 

 

 

Zapisovateľ: Mgr. Jozef Roth ......................................... 

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

    p. Vladimír Body ......................................... 

 

 

 

V Abrahámovciach: 10.03.2021 

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

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

 

 

 

 



 
 

Dochádzka poslancov  na 1. zasadaní OZ dňa 03.03.2021 

Mgr. Jozef Roth – prítomný 

Mgr. Mária Rybková – prítomná 

p. Miroslav Komiňák – prítomný 

p. Vladimír Body – prítomný 

p. Tomáš Slivovský – ospravedlnený  

 


