
 
 

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.11.2021 o 17:00 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: 
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. Určenie členov inventarizačnej komisie. 
7. Prerokovanie opatrení prokurátora z vykonanej previerky ohľadne zachovávania 

zákonnosti pri prijímaní VZN a organizácii OZ. 
8. Informácia o vykonanom ŠSD a ďalšom postupe ohľadne úprav prístupovej cesty 

parc.  KN-C č. 514/2, k. ú. Abrahámovce, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. 
9. Rôzne 
10. Záver 

Poslanci schválili program OZ jednohlasne. 
 
 
K bodu 4 
Určenie overovateľov zápisnice : 
Overovatelia : Mgr. Mária Rybková 
 

Mgr. Jozef Roth 
 
 
K bodu 5 
Kontrola plnenia uznesení: 
OZ skonštatovalo, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ  zo dňa 11.08.2021 boli 
splnené. 



 
 
K bodu 6 

Určenie členov inventarizačnej komisie. Obecné zastupiteľstvo určuje členov inventarizačnej 
komisie: p. Body Vladimír 

p. Hrebenárová Alžbeta 
p. Tomaškovičová Eva. 

 
K bodu 7 

Prerokovanie opatrení prokurátora z vykonanej previerky ohľadne zachovávania zákonnosti 
pri prijímaní VZN a organizácii OZ. 
Starosta informoval poslancov o vykonaní previerky okresnej prokuratúry Kežmarok, 
predmetom ktorej boli VZN obce a zasadania OZ. Poslanci vzali na vedomie upozornenie 
prokurátora podľa §28 zákona číslo 153/2001 Z.z. o prokuratúre. 
 
K bodu 8 

Informácia o vykonanom ŠSD a ďalšom postupe ohľadne úprav prístupovej cesty parc.  KN-
C č. 514/2, k. ú. Abrahámovce, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. 
Starosta obce informoval poslancov o vykonanom ŠSD a o podnete na preskúmanie 
zákonnosti postupu obce Abrahámovce podaným p. Kantorekom s manželkou na Okresnú 
prokuratúru v Kežmarku. Obec bude postupovať ďalej v zmysle stavebného a cestného 
zákona pre zabezpečenie využívania parcely KN-C 514/2 – na účely prejazdu a prechodu pre 
všetkých obyvateľov obce a odstránenie nezákonnosti spočívajúcej v realizácií vykonaných 
úprav.  
 
K bodu 9 

Rôzne.  
- Prerokovanie žiadosti o súčinnosť – funkcia prísediaceho na Okresnom súde 

Kežmarok. 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Okresného súdu Kežmarok, či obec 
neeviduje záujem občanov o výkon funkcie prísediaceho. Obec neeviduje žiadosti 
a záujem občanov o výkon funkcie prísediaceho na Okresnom súde Kežmarok. 

- Sťažnosti na neporiadok v lokalite Kamenec. 
Ústne napomenutie osôb, ktoré sa tam zdržiavajú. 

- Odpadkový kôš  k autobusovej zastávke. 
Návrh nákupu nového odpadkového koša - odsúhlasený  

 
 
K bodu 10 

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



 
 

UZNESENIA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.11.2021. 
 

Uznesenie č.24/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje  program zasadnutia. 
 
Za hlasovali : Roth, Body, Rybková,  
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Komiňák, Slivovský 
 
 

................................. 
Ing. Stanislav Lapko 

  starosta obce 
 
 

Uznesenie č.25/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje overovateľov zápisnice: 
Mgr. Rybková Mária 
Mgr. Roth Jozef. 
 
Za hlasovali :  Roth, Body, Rybková,  
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Komiňák, Slivovský 
 

................................. 
Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 

 

Uznesenie č.26/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje členov inventarizačnej 
komisie :  

predseda: p. Body Vladimír 
člen:  p. Hrebenárová Alžbeta 

p. Tomaškovičová Eva. 

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

.................................. 
Ing. Stanislav Lapko 

starosta obce 



 
 

Uznesenie č.27/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie výsledky 
vykonaných previerok a upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Kežmarok. 

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

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

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

 

Uznesenie č.28/2021: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie že obec neeviduje 
záujem občanov o výkon funkcie prísediaceho na Okresnom súde Kežmarok. 
 
Za hlasovali : Roth, Body, Rybková,  
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Komiňák, Slivovský 
 
 

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

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

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

Overovatelia zápisnice: Mgr. Rybková Mária  ......................................... 

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

 

V Abrahámovciach: 10.11.2021 

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

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 



 
 

Dochádzka poslancov  na 5. zasadaní OZ dňa 10.11.2021 

Mgr. Jozef Roth – prítomný 

Mgr. Mária Rybková – prítomná 

p. Miroslav Komiňák – ospravedlnený 

p. Vladimír Body – prítomný 

p. Tomáš Slivovský– ospravedlnený 

 


