
 
 

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.06.2022 o 18:30 hod. 
v budove Obecného úradu v Abrahámovciach. 

 
K bodu 1 
Otvorenie zasadnutia: 
Starosta obce Ing. Stanislav Lapko, otvoril 3. 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. Schválenie Správnej dohody o určení spádovej materskej školy Vrbov, pre deti s trvalým 

pobytom v Abrahámovciach, v ktorej si plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 
7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce. 
8. Určenie počtu poslancov. 
9. Určenie počtu volebných obvodov. 
10. Rôzne 
11. Záver 

Poslanci schválili program OZ jednohlasne. 
 

K bodu 4 
Určenie overovateľov zápisnice:  
Overovatelia: p. Vladimír Body 

Mgr. Jozef Roth 
 
 
K bodu 5 
Kontrola plnenia uznesení: 
OZ skonštatovalo, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ zo dňa 25.05.2022 boli 
splnené. 
 
 



 
 
 
K bodu 6 
Schválenie Správnej dohody o určení spádovej materskej školy Vrbov, pre deti s trvalým pobytom v 
Abrahámovciach, v ktorej si plnia povinné predprimárne vzdelávanie.  
OZ  schválilo Správnu dohodu  o určení spádovej materskej školy Vrbov, pre deti s trvalým pobytom 
v Abrahámovciach. 
 
K bodu 7 
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce. 
Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje výkon funkcie starostu obce Abrahámovce pre 
nové volebné obdobie r. 2022-2026 v rozsahu 6 hodín denne, úväzok 0,75%.  
 
K bodu 8 
Určenie počtu poslancov. 
Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje počet poslancov obce Abrahámovce v novom 
volebnom období r. 2022- 2026 v počte 5 ( päť) poslancov. 

 
K bodu 9 
Určenie počtu volebných obvodov. 
Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje volebné obvody pre voľby poslancov do 
obecného zastupiteľstva obce Abrahámovce pre volebné obdobie r. 2022-2026 jeden volebný obvod č. 
1 (volebný obvod č.1 zahŕňa celé územie obce Abrahámovce). 
 
K bodu 10: 
Rôzne: 

- Starosta obce informoval poslancov o priebehu prípravy žiadosti o NFP projektu Zníženie 
energetickej náročnosti budovy OcÚ Abrahámovce. 

K bodu 11 
Záver: 
Starosta obce sa poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZNESENIA z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 22. júna 2022 
 

Uznesenie č. 19/2022: 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. 20/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje overovateľov zápisnice. 

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

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

       starosta obce 
 
 

Uznesenie č.21/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje Správnu dohodu  
o určení spádovej Materskej školy, Vrbov 216, 059 72 Vrbov, ktorej zriaďovateľom je obec 
Vrbov, pre deti s trvalým pobytom v obci Abrahámovce. 
 
Za hlasovali : Roth, Rybková, Body, Komiňák 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Slivovský 
 
 

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

      starosta obce 



 
 

Uznesenie č. 22/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 
písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov výkon funkcie starostu obce Abrahámovce pre nové volebné obdobie r. 2022-2026 
v rozsahu 6 hodín denne, 0,75% úväzok. 
 
Za hlasovali : Roth, Rybková, Body, Komiňák 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Slivovský 
 
 

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

starosta obce 

 

Uznesenie č. 23/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje v súlade s § 11 ods. 3 
písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov počet poslancov obce Abrahámovce v novom volebnom období r. 2022-2026 v počte 5 
(päť) poslancov. 
 
Za hlasovali : Roth, Rybková, Body, Komiňák 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný: Slivovský 
 
 

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

starosta obce 

 

Uznesenie č. 24/2022:  Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje v súlade s § 166 ods. 2 
zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov volebné obvody pre voľby poslancov do obecného 
zastupiteľstva obce Abrahámovce pre volebné obdobie r. 2022-2026 jeden volebný obvod č.1 
(volebný obvod č. 1 zahŕňa  celé územie obce Abrahámovce). 

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 :     

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

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

 

V Abrahámovciach: 27. 06.2022 

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

starosta obce 

 

Dochádzka poslancov  na 3. zasadaní OZ dňa 22. 06. 2022. 

Mgr. Jozef Roth – prítomný 

Mgr. Mária Rybková – prítomný 

p. Miroslav Komiňák – prítomný 

p. Vladimír Body – prítomný 

p. Tomáš Slivovský – ospravedlnený 


