
 
 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.11.2022 
o 18:00 hod.v budove Obecného úradu v Abrahámovciach. 

 
K bodu 1 
Otvorenie zasadnutia: 
Starosta obce Ing. Stanislav Lapko, otvoril ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítal 
všetkých  prítomných.  
 
K bodu 2 
Určenie zapisovateľa zápisnice: 
p. Alžbeta Hrebenárová 
 
K bodu 3 
Určenie overovateľov zápisnice : 
Overovatelia : Lukáš Tomaškovič 

Lukáš Vanacký 
 

K bodu 4 
Oznámenie výsledkov volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  zo dňa 29.10.2022 
predniesla predsedníčka MVK Ing. Iveta Dlugošová, podľa zápisnice MVK –ktorá je Prílohou č.1 tejto 
zápisnice, a taktiež odovzdala osvedčenia o zvolení. 
 
K bodu 5 a 6 
Ing. Stanislav Lapko zložil sľub starostu obce. Novozvolený poslanci zložili sľub starostovi obce.   
 
K bodu 7 
Vystúpenie starostu obce. – Príloha č. 2 
 
K bodu 8 
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ: 

Program schôdze: 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa zápisnice. 
3. Určenie overovateľov zápisnice. 
4. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva. 

5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
7. Vystúpenie starostu 
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ. 



 
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu. 
10. Zriadenie komisií, určenie náplne och práce, voľba ich predsedov a členov. 
11. Určenie platu starostu 
12. Diskusia 
13. Záver. 

Poslanci schválili program OZ jednohlasne. 
 
K bodu 9 
Poslancom oprávneným zvolávať OZ bol poverený p. Mgr. Jozef Roth a za zástupcu starostu obce bol 
poverený p. Mgr. Jozef Roth. Jednohlasne schválené.  
 
K bodu 10 
Zriadenie komisie ma ochranu verejného záujmu: Lukáš Tomaškovič, Lukáš Vanancký, Vladimír 
Body. Jednohlasne schválené. 
 
K bodu 11 
Určenie platu starostu obce podľa Prílohy č. 3 – výpočet podľa zákona 253/1994 v znení neskorších 
predpisov. Jednohlasne schválené. 
 
K bodu 12 
V diskusií sa doplnil bod programu a to Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva s  
tým že odmena za vykonávanie činnosti poslanca bude vyplatená raz ročne a to na poslednom 
zasadaní v kalendárnom roku podľa účasti na zasadaniach OZ v priebehu roka. Odmena za jedno 
zastupiteľstvo je 40.00 Eur v hrubom. Príloha č. 4. Jednohlasne schválené 

- Akcia Mikuláš sa bude konať dňa 04.12.2022 
 
K bodu 13 
Záver: Starosta obce sa poďakoval poslancom a všetkým zúčastneným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZNESENIA  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.11.2022. 
 
 

Uznesenie č.29/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach berie na vedomie výsledky volieb 
starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a vystúpenie novozvoleného starostu obce. 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje že: 
l. Zvolený starosta obce Ing. Stanislav Lapko zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 
Vladimír Body, Miroslav Komiňák, Mgr. Jozef Roth, Lukáš Tomaškovič, Lukáš Vanacký. 
 
 
 

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

starosta obce 

 
Uznesenie č.30/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje program ustanovujúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Za hlasovali :  Body, Komiňák, Roth, Tomaškovič, Vanacký 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný:  
 
 

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

starosta obce 

 

Uznesenie č.31/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje overovateľov zápisnice 
Lukáš Tomaškovič, Lukáš Vanacký. 

Za hlasovali :  Body, Komiňák, Roth, Tomaškovič, Vanacký,  
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný:  
 
 
 

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

starosta obce 



 
 

Uznesenie č.32/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach poveruje poslanca Mgr. Jozef Roth 
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 odst. 2 zákona 
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
Za hlasovali :  Body, Komiňák, Roth, Tomaškovič, Vanacký,  
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný 

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

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

 

Uznesenie č.33/2022: Starosta obce si určil za zástupcu starostu p. Mgr. Jozefa Rotha. 
 
Za hlasovali :  Body, Komiňák, Roth, Tomaškovič, Vanacký,  
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný 

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

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 

 
Uznesenie č. 34/2022 : Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu, ktorej 
členmi sú: Vladimír Body, Lukáš Tomaškovič, Lukáš Vanacký. 
 
Za hlasovali :  Body, Komiňák, Roth, Tomaškovič, Vanacký,  
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný 

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

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 



 
 
Uznesenie č. 35/2022: Obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu podľa zákona č.253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami 
a navyšuje mesačný plat starostu o 20% : mesačný plat starostu obce Ing. Stanislava Lapka vo výške 
1800,00 eur mesačne. 
 
Za hlasovali :  Body, Komiňák, Roth, Tomaškovič, Vanacký,  
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný 

 

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

starosta obce 

 
Uznesenie č. 36/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nové Zásady odmeňovania poslancov OZ 
v Abrahámovciach platné od 21.11.2022. 
 
Za hlasovali :  Body, Komiňák, Roth, Tomaškovič, Vanacký,  
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasoval : 
Neprítomný 

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

Ing. Stanislav Lapko 
                                                                                                                                    starosta obce 
 
 
Zapisovateľ: p. Alžbeta Hrebenárová     ......................................... 

Overovatelia zápisnice : p. Lukáš Tomaškovič  ......................................... 

p. Lukáš Vanacký         ........................................ 

 

V Abrahámovciach: 23.11.2022 

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

Ing. Stanislav Lapko 
starosta obce 



 
 

Dochádzka poslancov  na  ustanovujúcom zasadaní OZ dňa 21.11.2022 

Vladimír Body  - prítomný 

Miroslav Komiňák – prítomný 

Jozef Roth – prítomný 

Mária Rybková – prítomná 

Tomáš Slivovský – neprítomný 

Lukáš Tomaškovič – prítomný 

Lukáš Vanacký - prtomný 

 

 


