
 
 

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.03.2022 o 18:30 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. 
 
K bodu 2 
Určenie zapisovateľa zápisnice:  
Mgr. Mária Rybková 
 
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. Správa o kontrolnej činnosti za r. 2021. 
7. Prerokovanie žiadosti OZ Pikovčan – umiestnenie šport. prvkov v časti Pikovce. 
8. Informácia o  postupe obce ohľadom neoprávnených úprav prístupovej cesty (časť Pikovce) 

parc.  KN-C č. 514/2, k. ú. Abrahámovce, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. 
9. Prerokovanie vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce. 
10. Prerokovanie realizácie projektu – Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ 

Abrahámovce. 
11. Odsúhlasenie pomoci Ukrajine z dôvodu vojnového konfliktu. 
12. Rôzne. 
13. Záver. 

Poslanci schválili program OZ jednohlasne. 
 

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 10.12.2021 boli 
splnené. 



 
 
K bodu 6 
Správa o kontrolnej činnosti za r. 2021: 
Hlavný kontrolór obce predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2021.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu o kontrolnej činnosti za r. 2021. 
 
K bodu 7 
Prerokovanie žiadosti OZ Pikovčan – umiestnenie šport. prvkov v časti Pikovce: 
Predseda OZ Pikovčan predniesol žiadosť o umiestnenie športových exteriérových prvkov v časti obce 
Pikovce na parc. KN-C č. 514/1, k.ú. Abrahámovce. Športové prvky podľa príloh žiadosti plánujú 
umiestniť v 2 lokalitách parcely č. 514/1. Na financovanie projektu plánujú využiť dotáciu poslancov 
PSK na rok 2022 v oblasti športu o ktorú sa OZ Pikovčan uchádza.  
Obecné zastupiteľstvo predbežne súhlasí s umiestnením šport. prvkov v dvoch lokalitách parc. KN-C 
č. 514/1, k.ú. Abrahámovce podľa prílohy žiadosti a vypracovaním nájomnej zmluvy na prenájom 
časti pozemku parc. KN-C č. 514/1 pre umiestnenie šport. prvkov. K zmluve je potrebné zameranie 
a oddelenie časti parcely KN-C č. 514/1, k.ú. Abrahámovce pre umiestnenie šport. prvkov, prípadne 
iná jednoznačná špecifikácia prenajímanej časti parcely. Spolufinancovanie nákladov na geodetické 
zameranie, zápis kataster, zmluva o prenájme – 50% OZ Pikovčan, 50% Obec Abrahámovce. 
 
K bodu 8 
Informácia o  postupe obce ohľadom neoprávnených úprav prístupovej cesty (časť Pikovce) parc.  

KN-C č. 514/2, k. ú. Abrahámovce, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie: 
Starosta obce informoval poslancov o stave a krokoch obce pre zabezpečenie právneho stavu (protest 
prokurátora proti vydanému územnému rozhodnutiu a ohláseniu jednoduchej stavby) na pôvodnej 
parc. KN-C č. 445/4 – stavebník R. Kantorek s manželkou z dôvodu pochybenia stavebného úradu, 
ako aj o následných krokoch pre zabezpečenie využitia celého profilu parc.  KN-C č. 514/2, k. ú. 
Abrahámovce, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie ako miestna – účelová komunikácia.  
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie informácie o postupe obce. 
 
K bodu 9 
Prerokovanie vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce: 
Starosta obce informoval poslancov o potrebe vypracovania územnoplánovacej dokumentácie obce 
a využitia spolufinancovania v prípade úspešnosti žiadosti. 
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce 
a spracovanie žiadosti v prípade vydania výzvy na spolufinancovanie vypracovania územnoplánovacej 
dokumentácie obce. 
 
K bodu 10 
Prerokovanie realizácie projektu – Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Abrahámovce: 
Starosta obce informoval poslancov o plánovanej výzve na spolufinancovanie zníženia energetickej 
náročnosti verejných budov a možnosti zapojenia sa do tejto výzvy pre realizáciu projektu „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy OcÚ Abrahámovce“ pri spoluúčasti obce 5% z oprávnených 
výdavkov. 
Poslanci obecného zastupiteľstva boli proti zapojeniu sa do tejto výzvy z dôvodu predpokladaného 
vysokého zaťaženia rozpočtu obce pre financovanie spoluúčasti obce a neoprávnených nákladov. 



 
 
K bodu 11 
Odsúhlasenie pomoci Ukrajine z dôvodu vojnového konfliktu: 
Poslanci obecného zastupiteľstva po diskusii jednohlasne schválili použitie sumy 500,00 € z rozpočtu 
obce, ako výdavky na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu z dôvodu vojnového konfliktu.  

K bodu 12 
Rôzne: 
Bez diskusie. 

K bodu 13 
Záver: 
Starosta obce sa poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
 
 

UZNESENIA z 1. zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 04. marca 2022 
 

Uznesenie č. 1/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje  program zasadnutia. 
 
Za hlasovali : Roth, Rybková, Body, Slivovský 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Komiňák 
 
 
 

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

starosta obce 

 
Uznesenie č. 2/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje overovateľov zápisnice. 

Mgr. Jozef Roth 
p. Vladimír Body 
 
Za hlasovali : Roth, Rybková, Body, Slivovský 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Komiňák 
 
 

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

       starosta obce 



 
 
 

Uznesenie č. 3/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje Správu o kontrolnej 
činnosti za r. 2021. 
 
Za hlasovali : Roth, Rybková, Body, Slivovský 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Komiňák 
 
 

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

       starosta obce 

 
 

Uznesenie č. 4/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje  umiestnenie športových 
prvkov v dvoch lokalitách parcely KN-C č. 514/1, k.ú. Abrahámovce podľa prílohy žiadosti 
a vypracovanie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku parc. KN-C č. 514/1 pre umiestnenie 
šport. prvkov na základe geodetického zamerania, prípadne inej jednoznačnej špecifikácie 
prenajímanej časti parcely. Spolufinancovanie nákladov na geodetické zameranie, zápis kataster, 
zmluva o prenájme – 50% OZ Pikovčan, 50% Obec Abrahámovce. 
 
Za hlasovali : Roth, Rybková, Body, Slivovský 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Komiňák 
 
 

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

starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  berie na vedomie informácie 
o postupe obce ohľadom neoprávnených úprav prístupovej cesty (časť Pikovce) parc.  KN-C č. 514/2, 
k. ú. Abrahámovce, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. 
 
Za hlasovali : Roth, Rybková, Body, Slivovský 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Komiňák 
 
 

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

starosta obce 



 
 

Uznesenie č. 6/2022:  Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje vypracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie obce a spracovanie žiadosti na spolufinancovanie. 

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

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

starosta obce 

 

Uznesenie č. 7/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach neschvaľuje realizáciu projektu – 
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Abrahámovce a vpracovanie žiadosti k výzve na 
spolufinancovanie projektu. 

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

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

starosta obce 

 
Uznesenie č. 8/2022: Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  použitie sumy 500,00 € z rozpočtu obce, ako 
výdavky na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu z dôvodu vojnového konfliktu. 
 

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

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

starosta obce 



 
 

 

 

Zapisovateľ: Mgr. Mária Rybková   ......................................... 

 

Overovatelia zápisnice :     

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

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

 

V Abrahámovciach: 07. 03. 2022 

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

starosta obce 

 

 

Dochádzka poslancov  na 1. zasadaní OZ dňa  04. 03. 2022. 

Mgr. Jozef Roth – prítomný 

Mgr. Mária Rybková – prítomný 

p. Miroslav Komiňák – ospravedlnený 

p. Vladimír Body – prítomný 

p. Tomáš Slivovský–prítomný 

 


