
 
 

Zápisnica z3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.08.2021 o 18:30 hod. 

v budove Obecného úradu v Abrahámovciach. 

 

K bodu 1 

Otvorenie zasadnutia: 

Starosta obce Ing. Stanislav Lapko, otvoril3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítal všetkých  

prítomných. 

 

K bodu 2 

Určenie zapisovateľa zápisnice: 

p. Alžbeta Hrebenárová 

 

K bodu 3 

Schválenie programu zasadnutia OZ: 

Program schôdze: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice. 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

4. Určenie overovateľov zápisnice. 

5. Kontrola plnenia uznesení. 

6. Prejednanie úprav prístupovej cesty, vykonávaných na obecnom pozemku parc.  KN-

C č. 514/2, k. ú. Abrahámovce, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. 

7. Zrušenie uznesenia č. 11/2011. 

8. Prijatie nového uznesenia 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 z dôvodu vyžiadania doplnenia OÚ KK katastrálny odbor. 

9. Schválenie úpravy rozpočtu č. 2/2021. 

10. Informácia o priebehu realizácie projektov v obci. 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

Poslanci schválili program OZ jednohlasne. 

 

 

K bodu4 

Určenie overovateľov zápisnice : 

Overovatelia : p. Miroslav Komiňák 

 

p. Vladimír Body 

 

 



 
 

K bodu 5 

Kontrola plnenia uznesení: 

OZ skonštatovalo, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ  zo dňa 26.05.2021boli 

splnené. 

 

K bodu 6 

Prejednanie úprav prístupovej cesty, vykonávaných na obecnom pozemku parc.  KN-C č. 

514/2, k. ú. Abrahámovce, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. 

Na základe žiadosti o zastavenie úprav prístupovej cesty na parcele  KN-C č.514/2, k. ú. 

Abrahámovce, ktorú oznámili občania a vlastníci susedných pozemkov, poslanci obce si 

vypočuli námietky sťažovateľov a argumentáciu vlastníka pozemku parc. KN-C č. 445/4, 

ktorý vykonáva predmetné úpravy na parcele KN-C č. 514/2, ktorej vlastníkom je obec. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyjadrenie vlastníka parc. KN- C č. 445/4 

a žiadosť sťažovateľov o zastavenie úprav. Predmetný podnet vlastníkov susedných 

pozemkov bude postúpený na riešenie stavebnému úradu za účelom vykonania štátneho 

stavebného dohľadu. 

 

K bodu 7 

Zrušenie uznesenia č. 11/2011. 

Starosta obce informoval poslancov, že na základe rozhodnutia Okresného úradu Kežmarok, 

katastrálny odbor o prerušení konania o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam z dôvodu 

neúplnosti údajov vo výpise z uznesenia č. 11/2021, je potrebné zrušiť uvedené uznesenie 

a prijať nové uznesenie. Poslanci hlasovali za zrušenie uznesenia č. 11/2021. 

 

K bodu 8 

Prijatie nového uznesenia 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 z dôvodu vyžiadania doplnenia OÚ KK katastrálny odbor. 

Na základe osadenia podperného bodu pre nadzemné el. vedenie, ktoré zrealizovala VSD, 

a.s., Košice, na parc. C-KN č. 514/1, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 6739 m2, k. ú. 

Abrahámovce, podľa 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 schvaľujú Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 

0721/VSD/2021 bezodplatne v prospech oprávneného z vecného bremena – 

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 3659936, pre 

umiestnenie elektro-energetického zariadenia na parc. C-KN č. 514/1, k. ú. Abrahámovce. 

 

K bodu 9 

Schválenie úpravy rozpočtu č. 2/2021.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č.2/2021, podľa predloženého návrhu. 

 

 



 
 

 

K bodu 10 

Informácia o priebehu realizácie projektov v obci. 

- Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahamovce - smer Vlková, vetva A – 

realizácia ukončená, zmluva s PPA schválená, porealizačné zameranie a GP 

vyhotovený, kolaudácia stavby 25.08.2021, po doručení zmluvy od PPA potrebné 

vypracovať ŽoP. 

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

predpokladaná realizácia r. 2022. 

- Výstavba detského ihriska v obci: realizácia ukončená, zmluva s PPA schválená, 

potrebné vyhotoviť porealizačné zameranie a zápis kataster, po doručení zmluvy od 

PPA potrebné vypracovať ŽoP. 

- PD Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Abrahámovce – projektová 

dokumentácia je vypracovaná, prebieha schvaľovací proces stavebného povolenia. 

 

K bodu 11 

Rôzne. 

- Žiadosť o povolenie na obnovu časti obecnej komunikácie na parc. KN-C č. 514/1, k. ú. 

Abrahámovce od MUDr. Kafkovej Zuzany a p. Antolíkovej Márie. 

Starosta predložil žiadosti o obnovu časti obecnej komunikácie na par. KN-C č. 514/1, kde by 

sa malo jednať o pokládku asfaltového koberca o výmere cca 70 m
2
 a úpravu časti odtokového 

rigola (existujúci). Poslanci odsúhlasili úpravu časti komunikácie financovanej zo súkromných 

zdrojov žiadateľov.  

 

K bodu 12 

Záver: Starosta obce sa poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

UZNESENIA z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.08.2021. 

 

 

Uznesenie č.17/2021: 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.18/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schválilo overovateľov zápisnice: 

p. Miroslav Komiňák 

p. Vladimír Body 

 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.19/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie vyjadrenie 

vlastníka pozemku parc. KN-C č.445/4, k. ú. Abrahámovce a žiadosť sťažovateľov susedných 

pozemkov o zastavenie úprav. Predmetný podnet vlastníkov susedných pozemkov bude 

postúpený na riešenie stavebnému úradu, za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. 

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.20/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje zrušenie uznesenia č. 

11/2021.  

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

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 



 
 

Uznesenie č.21/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného 

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

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 3659936, pre umiestnenie 

elektro-energetického zariadenia na parc. C-KN č. 514/1, druh pozemku - ostatná plocha o výmere 

6739m2 v 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.22/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2/2021 

podľa priloženého návrhu.  

Za hlasovali : Roth, Body, Komiňák, Rybková,  

Proti hlasovali: 

Zdržali sa hlasovania: Slivovský 

Nehlasoval : 

Neprítomný:  

 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.23/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje úpravu časti obecnej 

komunikácie na parcele KN-C č. 514/1, k. ú. Abrahámovce, financovanej zo súkromných zdrojov 

žiadateľov. 

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. Komiňák Miroslav ......................................... 

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

 

 

V Abrahámovciach: 13.08.2021 

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

Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Dochádzka poslancov  na 3. zasadaní OZ dňa 11.08.2021 

Mgr. Jozef Roth – prítomný 

Mgr. Mária Rybková – prítomná 

p. Miroslav Komiňák – prítomný 

p. Vladimír Body – prítomný 

p. Tomáš Slivovský–prítomný 

 


