
 
 

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.05.2022 o 18:30 hod. 
v budove Obecného úradu v Abrahámovciach. 

 
K bodu 1 
Otvorenie zasadnutia: 
Starosta obce Ing. Stanislav Lapko, otvoril 2. 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za r.2021. 
7. Záverečný účet za r. 2021. 
8. Informácia o audite za r. 2021. 
9. Schválenie návrhu VZN č. 1/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu 

verejnej zelene. 
10. Schválenie návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Abrahámovce na 

roky 2022-2030. 
11. Schválenie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb 2022-2030. 
12. Prerokovanie realizácie projektu – Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ 

Abrahámovce. 
13. Schválenie termínu konania MDD v obci. 
14. Rôzne. 
15. Záver. 

Poslanci schválili program OZ jednohlasne. 
 

K bodu 4 
Určenie overovateľov zápisnice:  
Overovatelia: Mgr. Mária Rybková 

p. Miroslav Komiňák 
 
 



 
 
K bodu 5 
Kontrola plnenia uznesení: 
OZ skonštatovalo, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ zo dňa 04.03.2022 boli 
splnené. 
 
K bodu 6 
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za r.2021: 

- Hlavný kontrolór predniesol stanovisko k Záverečnému účtu obce Abrahámovce za rok 2021 
a odporúčal Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu za rok 2021 
a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 
 
K bodu 7 
Záverečný účet za r. 2021: 
Pani Hrebenárová predniesla návrh Záverečného účtu za r. 2021. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo 
Záverečný účet obce za rok 2021. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie bez výhrad. Prebytok hospodárenia za rok 2021 schvaľuje na tvorbu rezervného fondu 
v celej výške. 
 
K bodu 8 
Informácia o audite za r. 2021: 
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o výsledku auditu za rok 2021 a obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie správu audítora za rok 2021. 
 
K bodu 9 
Schválenie návrhu VZN č. 1/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej 
zelene: 
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh VZN č. 1/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v 
obci a ochranu verejnej zelene bez výhrad.  
 
K bodu 10 
Schválenie návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Abrahámovce na roky 2022-
2030: 
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Abrahámovce na roky 2022-2030 bez výhrad. 
 
K bodu 11 
Schválenie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb 2022-2030: 
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh Komunitného plánu sociálnych služieb 2022-2030 bez 
výhrad.  

 

 



 
 

K bodu 12 
Prerokovanie realizácie projektu – Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Abrahámovce: 
Starosta obce informoval poslancov o aktuálnej 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. 
Taktiež starosta obce informoval, že pre budúce programové obdobie je zmenená spoluúčasť 
spolufinancovania obcí pre tento druh výziev na 30%. 
Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili zapojenie sa do výzvy, vypracovanie žiadosti o NFP 
a realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Abrahámovce“. 
 
K bodu 13: 
Schválenie termínu konania MDD v obci: 
Starosta obce predniesol návrh na konanie MDD v obci s termínom 05.06.2022 v priestoroch detského 
ihriska. V prípade nepriaznivého počasia bude určený náhradný termín. Poslanci obecného 
zastupiteľstva odsúhlasili termín konania MDD. Pán Miroslav Komiňák prispeje sponzorsky na MDD 
formou sladkostí pre deti. 
 
K bodu 14: 
Rôzne: 

- Starosta obce informoval poslancov o skutočnosti, že nedošlo za strany p. Tomaškoviča 
k akceptácii mimosúdneho návrhu obce Abrahámovce na urovnanie sporu. Zúčastnený p. 
Marek Tomaškovič uviedol, že starosta poskytuje málo  informácii poslancom obce k 
predmetnej veci. Starosta uviedol, že poslanci sú dostatočne informovaní a ani zo strany 
poslancov nebola vznesená žiadna požiadavka o dodatočné informovanie. 

- Starosta obce informoval poslancov, že predpokladaný termín Komunálnych volieb je 
29.10.2022. Po doručení usmernení k voľbám bude zvolané obecné zastupiteľstvo. 

K bodu 15 
Záver: 
Starosta obce sa poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZNESENIA z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 25. mája 2022 
 

Uznesenie č. 9/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje  program zasadnutia. 
 
Za hlasovali : Roth, Rybková, Body, Komiňák 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Slivovský 
 
 
 

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

starosta obce 

 
Uznesenie č. 10/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje overovateľov zápisnice. 

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

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

       starosta obce 
 
 

Uznesenie č. 11/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie Stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2021. 
 
Za hlasovali : Roth, Rybková, Body, Komiňák 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Slivovský 
 
 

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

       starosta obce 

 
 

 



 
 
Uznesenie č. 12/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje  Záverečný účet za rok 
2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku 
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 7920,56 EUR. Obecné 
zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 91094,64 EUR. 
 
Za hlasovali : Roth, Rybková, Body, Komiňák 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Slivovský 
 
 

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

starosta obce 

 

Uznesenie č. 13/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie Správu audítora za 
rok 2021. 
 
Za hlasovali : Roth, Rybková, Body, Komiňák 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Slivovský 
 
 

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

starosta obce 

 

Uznesenie č. 14/2022:  Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje VZN č. 1/2022 o pravidlách 
na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene. 

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

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

starosta obce 

 



 
 

Uznesenie č. 15/2022:  Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Abrahámovce na roky 2022-2030. 

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

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

starosta obce 

 

Uznesenie č. 16/2022:  Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje Komunitný plán sociálnych 
služieb 2022-2030. 

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

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

starosta obce 

 

Uznesenie č. 17/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje realizáciu projektu – 
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Abrahámovce a vypracovanie žiadosti k výzve na 
spolufinancovanie projektu. 

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

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

starosta obce 



 
 

 
Uznesenie č. 18/2022: Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  termín konanie MDD na 05.06.2022. 
 

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

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

starosta obce 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice :     

Mgr. Mária Rybková   ......................................... 

p. Miroslav Komiňák    ......................................... 

 

V Abrahámovciach: 27. 05. 2022 

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

starosta obce 

 

Dochádzka poslancov  na 2. zasadaní OZ dňa  25. 05. 2022. 

Mgr. Jozef Roth – prítomný 

Mgr. Mária Rybková – prítomný 

p. Miroslav Komiňák – prítomný 

p. Vladimír Body – prítomný 

p. Tomáš Slivovský – ospravedlnený 


