
 
 

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2022 o 18.30 hod 
v budove Obecného úradu v Abrahámovciach. 

 
K bodu 1 
Otvorenie zasadnutia: 
Starosta obce Ing. Stanislav Lapko, otvoril 6. 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 obce k návrhu rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025. 
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2023 a návrhu rozpočtu na rok 2024 a 2025. 
8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022. 
9. Schválenie návrhu VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Dodatok č. 2). 
10. Schválenie úpravy rozpočtu č. 2/2022. 
11. Prejednanie vypracovania projektovej dokumentácie úpravy miestnej cesty na parc. č. KN-C 

514/2, k. ú. Abrahámovce. 
12. Rôzne 
13. Záver 

 
Poslanci schválili program OZ jednohlasne. 

 
K bodu 4 
Určenie overovateľov zápisnice:  

Overovatelia: p. Miroslav Komiňák 

Mgr. Jozef Roth 
 
K bodu 5 
Kontrola plnenia uznesení: 
OZ skonštatovalo, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ  zo dňa 21.11.2022 boli 
splnené. 



 
 
K bodu 6 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025: 
Hlavný kontrolór obce na základe uvedených skutočnosti odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce 
Abrahámovce predložený Návrh rozpočtu na rok 2023 schváliť ako celkovo vyrovnaný a výhľadové 
rozpočty na roky 2024 a 2025 zobrať na vedomie. 
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025. 
 
K bodu 7 

Schválenie rozpočtu obce na rok 2023 a návrhu rozpočtu na rok 2024 a 2025: 
Predloženie návrhu rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025 - poslanci OZ nepredniesli žiadne návrhy 
a pripomienky k predloženému návrhu a súhlasili s návrhom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
rozpočet na rok 2023 a berie na vedomie rozpočet na rok 2024 a 2025.  
 
K bodu 8 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022. 
Hlavný kontrolór obce predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2022. Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje správu o kontrolnej činnosti za rok 2022. 
 
K bodu 9 
Schválenie návrhu VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Dodatok č. 2). 
Starosta obce Ing. Stanislav Lapko otvoril diskusiu o návrhu VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Dodatok č. 2). 
Hlavnými dôvodmi návrhu dodatku sú: 
- zmena sadzby za vývoz a uskladnenie odpadu z dôvodu navýšenia ceny zvozovej spoločnosti 
- zmena minimálneho počtu vývozov pre jednotlivé domácnosti 

Poslanci OZ nepredniesli žiadne návrhy a pripomienky k predloženému návrhu a súhlasili s návrhom 
VZN. 
Obecné zastupiteľstvo Obce Abrahámovce sa uznáša na VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Dodatok č. 2). 
 
K bodu 10 
Schválenie úpravy rozpočtu č. 2/2022: 
Poslanci OZ nepredniesli žiadne pripomienky a schválili úpravu rozpočtu č. 2/2022 podľa priloženého 
návrhu.  

K bodu 11 
Prejednanie vypracovania projektovej dokumentácie úpravy miestnej cesty na parc. č. KN-C 514/2, 
k.ú. Abrahámovce. 
Starosta obce oboznámil poslancov o potrebe vypracovania projektovej dokumentácie na úpravu 
miestnej cesty na parc. č. KN-C 514/2 k.ú. Abrahámovce, z dôvodu súčasného nevyhovujúceho stavu. 
Prítomní sa zhodli na potrebe vypracovania ponúk a poverili starostu obce ich zabezpečením. Starosta 



 
obce zabezpečí vypracovanie ponúk na projektovú dokumentáciu, na ich základe sa bude o ďalšom 
postupe rokovať na budúcom Obecnom zastupiteľstve. 

K bodu 12 
Rôzne: 

- Dohoda CVČ Vrbov – starosta obce oboznámil poslancov o potrebe odsúhlasenia dohody 
o financovaní a zabezpečení záujmového vzdelávania  centra voľného času vo Vrbove.  

- Vecné bremeno  – starosta obce oboznámil poslancov o prebiehajúcom stavebnom konaní 
rekreačného domu na parc. č. KN-E  336. Prístup k tejto parcele je cez obecný pozemok parc. č. KN-C 
514/1, stavebník má v projekte riešenú aj prístupovú cestu k tomuto pozemku cez pozemok parc. č. 
KN-C 514/1. Z tohto dôvodu je potrebné odčlenenie časti parcely 514/1 a zriadenie vecného bremena 
na novovytvorenej parcele slúžiacej ako prístupová cesta.  Poslanci sa zhodli na tomto postupe. 

- Kapustnica - koncoročná kapustnica termín 30.12.2022 (piatok) čas sa ešte spresní. 

- Starosta oznámil že funkčne obdobie súčasného Hlavného kontrolóra obce sa končí k 31.12.2022. Z 
tohto dôvodu bude vyhlásené výberové konanie. 

- V bode rôzne sa prítomný p. Kantorek pýtal, prečo obec nekoná vo vecí úpravy miestnej cesty na 
parc. č. KN-C 514/2, ktorá plní funkciu prístupovej komunikácie k jeho nehnuteľnosti. Starosta obce 
oznámil p. Kantorekovi, že v tejto veci obec koná, čoho je dôkazom aj bod č. 11 aktuálneho programu 
OZ v Abrahámovciach. Starosta obce vyzval p. Kantoreka, aby sa postaral o nápravu  a odstránil 
nezákonne úpravy na predmetnej parcele a akceptoval rozhodnutie (nariadenie) obce Abrahámovce, na 
čo p. Kantorek povedal, že všetky úpravy vykonal so súhlasom obce. Starosta obce argumentoval, že 
obec nedisponuje žiadnym relevantným dokumentom na úpravy predmetného pozemku v rozsahu 
ktorý bol realizovaný po r. 2019 a ukončil tento bod. 

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

 
 

UZNESENIA zo 6. zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 12. decembra 2022 
 

Uznesenie č. 37/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje  program zasadnutia. 
 
Za hlasovali : Roth, Komiňák, Tomaškovič, Vanacký 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasovali : 
Neprítomný: Body 
 

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

starosta obce 



 
 
Uznesenie č. 38/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje overovateľov zápisnice. 

p. Miroslav Komiňák 
Mgr. Jozef Roth, 
 
Za hlasovali : Roth, Komiňák, Tomaškovič, Vanacký 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasovali : 
Neprítomný: Body 
 
 

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

       starosta obce 
 
 

Uznesenie č. 39/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  berie na vedomie  Stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025. 
 
Za hlasovali : Roth, Komiňák, Tomaškovič, Vanacký 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasovali : 
Neprítomný: Body 
 
 
 
 

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

starosta obce 

 

Uznesenie č. 40/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach  schvaľuje rozpočet na rok 2023 
a berie na vedomie rozpočet na roky 2024, 2025. 
 
Za hlasovali : Roth, Komiňák, Tomaškovič, Vanacký 
Proti hlasovali: 
Zdržali sa hlasovania: 
Nehlasovali : 
Neprítomný: Body 
 
 
 

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

starosta obce 



 
 

Uznesenie č. 41/2022: Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje Správu o kontrolnej 
činnosti za rok 2022. 

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

 
 
 

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

starosta obce 

 

Uznesenie č. 42/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Dodatok č. 2). 
 

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

                                                                                                                    
 
 

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

starosta obce 

 
Uznesenie č. 43/2022:  Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2/2022 
podľa priloženého návrhu. 

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

 
 
 

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

starosta obce 



 
 
Uznesenie 44/2022:  Obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie ponúk na vyhotovenie Projektovej 
dokumentácie na úpravu miestnej cesty na parcele č. KN-C 514/2 k.ú. Abrahámovce. 
 

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

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

starosta obce 

 
Uznesenie 45/2022: Obecné zastupiteľstvo schválilo dohodu o zabezpečení vzdelávania CVČ Vrbov 
v sume 80,00 Eur na jedno dieťa ročne. 
 

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

 
 
 

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

starosta obce 

 

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

Overovatelia zápisnice :     

p. Miroslav Komiňák 

Mgr. Jozef Roth 
 

V Abrahámovciach: 14.12.2022 

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

starosta obce 



 
 

 

Dochádzka poslancov  na 6. zasadaní OZ dňa 12.12.2022 

Mgr. Jozef Roth – prítomný 

p. Miroslav Komiňák – prítomný 

p. Lukáš Tomaškovič – prítomný 

p. Lukáš Vanacký - prítomný 

p. Vladimír Body – ospravedlnený 

 

 


