
 
 

Zápisnica z2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.05.2021 o 18:00 

hod.v budove Obecného úradu v Abrahámovciach. 

 

K bodu 1 

Otvorenie zasadnutia: 

Starosta obce Ing. Stanislav Lapko, otvoril2. zasadnutie Obecnéhozastupiteľstva a privítal všetkých  

prítomných. 

 

K bodu 2 

Určenie zapisovateľa zápisnice: 

p. 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. 2020. 

7. Záverečný účet za r. 2020. 

8. Informácia o audite za r. 2020. 

9. Správa o kontrolnej činnosti za r. 2020. 

10. Odsúhlasenie zmluvy o zriadení vecného bremena na parc. C-KN č. 514/1, v prospech 

VSD, a.s. Košice na osadenie podperného bodu pre nadzemné el. vedenie podľa GP č. 

G1 200/21. 

11. Informácia o priebehu realizácie projektov na rok 2021. 

12. Schválenie úpravy rozpočtu č. 1/2021. 

13. Rôzne. 

14. Záver. 

K bodu4 

Určenie overovateľov zápisnice : 

Overovatelia : Mgr. Mária Rybková 

 

p. Tomáš Slivovský 

 

K bodu 5 

Kontrola plnenia uznesení: 

OZ skonštatovalo, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ  zo dňa 03.03.2021boli 

splnené. 



 
 

K bodu 6 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2020. 

- Hlavný kontrolór predniesol stanovisko k Záverečnému účtu obce Abrahámovce za rok 2020 

a odporúčal Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu za rok 2020 

a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 

 

K bodu 7 

Záverečný účet za r. 2020. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce za rok 2020. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Prebytok hospodárenia za rok 2020 

schvaľuje na tvorbu rezervného fondu v celej výške. 

 

K bodu 8 

Informácia o audite za r. 2020 

Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo s výsledkom auditu za rok 2020 a obecné 

zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020. 

 

K bodu 9 

Správa o kontrolnej činnosti za r. 2020. 

Hlavný kontrolór obce predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje správu o kontrolnej činnosti. 

 

K bodu 10 

Odsúhlasenie zmluvy o zriadení vecného bremena na parc. C-KN č. 514/1, v prospech VSD, a.s. 

Košice na osadenie podperného bodu pre nadzemné el. vedenie podľa GP č. G1 200/21: 

Starosta obce informoval poslancov o osadení podperného bodu pre nadzemné el. vedenie, ktoré 

zrealizovala VSD, a.s., Košice, na parc. C-KN č. 514/1, k. ú. Abrahámovce. 

Na základe vypracovaného Geometrického plánu zo dňa 08.03.2021, autorizačne overeného Ing. 

Michalom Majerčíkom, úradne overeného príslušným katastrálnym odborom dňa 16.03.2021, pod č. 

G1-200/21, poslanci schválili Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 0721/VSD/2021 v prospech 

oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 

IČO: 3659936, preumiestnenie elektro-energetického zariadenia na parc. C-KN č. 514/1, k. ú. 

Abrahámovce. 

 

K bodu 11 

Informácia o priebehu realizácie projektov na rok 2021: 

Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o realizáciách projektov v obci v roku 2021. 

- Úprava priestranstva OcÚ Abrahámovce a nový asfaltový koberec na križovatke k cintorínu: – 

realizácia ukončená. 

- Nový živicový koberec na ceste III/3091 cez obec v dĺžke 900m: - realizácia ukončená. 

- Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahamovce - smer Vlková, vetva A: - prebieha realizácia, 

ukončenie jún 2021. 

 



 
 

- Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahamovce - smer Jánovce, vetva A, B: predpokladaná 

realizácia r. 2021/2022. 

- Výstavba detského ihriska v obci: - realizácia jún 2021. 

- PD zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Abrahámovce: - prebiehajú práce na vypracovaní 

PD, následne bude podaná žiadosť o NFP. 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomieinformáciu o ukončených a plánovaných realizáciách v obci 

v roku 2021. 

 

K bodu 12 

Schválenie úpravy rozpočtu č. 1/2021: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 1/2021 – Návrh na použitie rezervného fondu 

obce Abrahámovce podľa priloženého návrhu. 

 

K bodu 13 

Rôzne: 

- Starosta obce predniesol poslancom OZ potrebu výmeny autobusovej zastávky na križovatke 

z dôvodu zlého technického stavu a potrebu úpravy spevnenej plochy pod zastávkou. 

Poslanci OZ schválili výmenu autobusovej zastávky. 

 

- Návrh memoranda o partnerstve a spolupráci PSK. 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh Memoranda o partnerstve a spolupráci PSK. Cieľom 

tohto memoranda je prostredníctvom zriadeného Nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny 

(jej zriaďovateľom je PSK) pomáhať rodinám pri riešení krízových situácií,  zapríčinených prírodnými 

pohromami či nepredvídateľnými udalosťami v Prešovskom kraji. 

Poslanci OZ schválili prijatie (podpis) Memoranda o partnerstve a spolupráci. 

 

- Odsúhlasenie termínu konania MDD v obci. 

Starosta obce predniesol návrh, aby sa MDD v obci konalo pri príležitosti vybudovania nového 

detského ihriska. Osadenie prvkov ihriska sa má uskutočniť v polovici júna 2021 a následne je 

potrebné zrealizovať dodatočné terénne úpravy. 

Poslanci odsúhlasili termín konania MDD a to pri príležitosti otvorenia nového detského ihriska 

koncom júna 2021. Termín bude upresnený po ukončení prác na detskom ihrisku a na základe počasia. 

 

- Návrh na zvýšenie platu starostu o 20 % . 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie základného platu starostu o 20% s účinnosťou od 

01.05.2021 podľa priloženého návrhu. 

 

-Poslanci obce dali návrh na rozšírenie cesty pri č. d. 41 a úpravu kanála pri kostole.  

 

K bodu 14 

Záver: 

Starosta obce sa poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 



 
 

UZNESENIA z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.05.2021. 

 

Uznesenie č.6/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje  program zasadnutia. 

 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

 

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenieč.7/2021:Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  berie na vedomieStanovisko hlavného 

kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2020. 

 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č.8/2021: Obecné zastupiteľstvovAbrahámovciachschvaľuje Záverečný účet za rok 2020 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku 

rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 18 358,23 EUR. 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 



 
 

Uznesenie č.9/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie Správu audítora za 

rok 2020. 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č.10/2021: Obecné zastupiteľstvo v AbrahámovciachschvaľujeSprávu o kontrolnej činnosti 

za rok 2020. 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

Uznesenie č.11/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľujeZmluvu o zriadení vecného 

bremena č. 0721/VSD/2021 v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská 

distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 3659936, preumiestnenie elektro-energetického 

zariadenia na parc. C-KN č. 514/1, k. ú. Abrahámovce, podľa GP č. G1 200/21zo dňa 08.03.2021, 

autorizačne overeného Ing. Michalom Majerčíkom, úradne overeného príslušným katastrálnym 

odborom dňa 16.03.2021, pod č. G1-200/21. 

 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

 

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 



 
 

Uznesenie č.12/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľujeúpravu rozpočtu č. 1/2021 

podľa priloženého návrhu.  

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

 

 

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.13/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľujevýmenu autobusovej 

zastávky. 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

 

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č.14/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľujepodpísanie Memoranda 

o partnerstve a spolupráci. 

 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

 

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

Starosta obce 



 
 

Uznesenie č.15/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje termín konania MDD a to 

pri príležitosti otvorenia nového detského ihriska koncom júna 2021. Termín bude spresnený po 

ukončení prác na detskom ihrisku a na základe počasia. 

 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

Starosta obce 

 

Uznesenie č.16/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľujev zmysle §11 ods.4 písm. i) 

zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1  zákona č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení 

starostovi obce Ing. Stanislavovi Lapkovi plat vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 

podľa § 4 odst. 2 obecné zastupiteľstvo plat zvyšuje o 20% s účinnosťou od 01.05.2021. 

 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

 

 

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

Starosta obce 

 

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

Overovatelia zápisnice :p. Mária Rybková ......................................... 

p. Tomáš Slivovský ....................................... 

V Abrahámovciach: 31.05.2021 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 



 
 

Dochádzka poslancov  na 2. zasadaní OZ dňa 26.05.2021 

Mgr. Jozef Roth – prítomný 

Mgr. Mária Rybková – prítomná 

p. Miroslav Komiňák – prítomný 

p. Vladimír Body – prítomný 

p. Tomáš Slivovský–prítomný 

 


