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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 2. FEBRUÁRA a 2. MARCA 2011
2. februára 2011 Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing.
Igor Németh. Oznámil, ţe na zasadnutí je
prítomných 7 poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné.
Interpelácie poslancov, organizácií
a občanov:
Ing. Jana Takáčová – mala otázku pre starostu, ako sa rieši ţiadosť Zuzany Leţovičovej,
Abrahám č.d. 217 vo veci vody stekajúcej po
chodníku zo zvodov rodinných domov, ktoré
sú vyvedené na chodník. Starosta odpovedal,
ţe urobil obhliadku miesta, bude potrebné
riešenie tejto situácie odborníkom.
Starosta obce predložil poslancom:
 návrh čerpania rozpočtu na rok 2011 Návrh bol prerokovaný podľa jednotlivých poloţiek s tým, ţe presuny boli urobené v časti
príspevok na činnosť obecného futbalového
klubu, dobrovoľného hasičského zboru. Ing.
Jana Takáčová navrhla zvýšiť výdavky pre
MŠ, čerpaciu stanicu vody a spoločný stavebný úrad a zníţiť odmenu pre starostu
a pracovníčku OcÚ pri ţivotnom jubileu – 50
rokov ţivota. Návrh rozpočtu bude vyvesený
po dobu 15 dní na úradnej tabuli pred obecným úradom na pripomienkovanie občanom
a schvaľovať sa bude na budúcom zasadnutí
OZ.
 návrh a zdôvodnenie na vstup Obce Abrahám do zdruţenia regiónu Galantsko – Šaliansko.
 návrh na zloţenie jednotlivých komisií:
a) komisia na ochranu verejného poriadku:
predseda Ing. Lukáš Kopáčik, členovia: Milan Siska, František Ivančík a Dušan Bartoš,
b) komisia finančná a správy majetku: predseda Anna Klementová, členovia: Zita Hričová, Milan Janík a Peter Čambál,
c) komisia pre kultúru, šport, vzdelávanie,
sociálne veci a zdravotníctvo: predseda Mgr.
Anna Gécová, členovia: Ing. Jana Takáčová,
Zdena Sisková, Oľga Matloňová.
Starosta informoval poslancov:
a) o moţnosti výstavby bytových domov
a o zmenách zákona pri výstavbe bytoviek,
b) o potrebe zmien v územnom pláne obce,
c) o moţnosti riešenia elektrického vedenia
v obci a prekládky trafostanice.
Poslanci OZ rozhodli o zmene otváracích
hodín v zbernom dvore nasledovne: sobota
od 800 do 1200 a v stredu od 1700 do 1900 h.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) schválenie pracovných komisií a ich zloţenie,
b) vstup Obce Abrahám do regionálneho
zdruţenia miest a obcí Galantsko – Šaliansko.
Návrhovú komisiu v zloţení: Ing. Jana Takáčová, Milan Janík a František Ivančík.
Štatút obce, rokovací poriadok, organizačný
poriadok obce, zásady hospodárenia, zásady
odmeňovania poslancov OZ a pracovný poriadok vrátane pripomienok a doplnkov.

Čerpanie rozpočtu za rok 2010 – príjmová
a výdavková časť.
Sadzobník poplatkov na rok 2011.
Zloţenie pracovných komisií.
Uverejnenie ponuky na predaj pozemku pri
COOP Jednota min. za cenu 20 000,- eur.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, ţe:
bol prerokovaný návrh rozpočtu na rok 2011.
2. marca 2011 Priebeh zasadnutia: Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing.
Igor Németh. Oznámil, ţe na zasadnutí je
prítomných 7 poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné Zasadnutia zúčastnili zástupcovia ObÚ ŢP Galanta p. Antal a Ing. Masný.
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Ţiadosť Zuzany Leţovičovej o odvodnenie
ulice sa zabezpečí v priebehu roka 2011.
Orezávanie, výrub a výsadba stromov v obci
Abrahám. K tomuto bodu programu starosta
obce pozval pracovníkov ObÚ ŢP Galanta.
Ing. Masný navrhol postupný výrub zelene
riešiť spracovaním projektov, aby zeleň neohrozovala majetok občanov. ObÚ ŢP obdrţal od obce Abrahám 30 ţiadostí na výrub
stromov, čo je veľké mnoţstvo. Je potrebné
vytipovať lokalitu, kde je najhoršia situácia
a túto postupne riešiť, no zároveň nájsť
vhodnú lokalitu, resp. parcelu na náhradnú
výsadbu. Ing. Masný odporučil OZ dať čo
najskôr vypracovať odborné stanovisko. Starosta dal o vypracovaní odborného stanoviska.hlasovať. Za 7 poslancov, proti 0, zdrţal
sa 0. Interpelácie občanov, organizácií
a poslancov: Klaudia Palšovičová mala poţiadavku na vyhradenie miestnosti pre mladých ľudí, pretoţe sa mládeţ v našej obci
nemá kde stretávať. Starosta navrhol riešiť
tento problém buď premiestnením priestorov
kniţnice do ZŠ Michala Tareka, alebo pouţívať priestory v športovom areáli. Milan Siska
mal pripomienku k uţívaniu priestorov
v športovom areáli, v utorok, štvrtok, piatok
sú tréningy, v sobotu a v nedeľu sa hrajú zápasy. Starosta uviedol, ţe preskúma moţnosť
riešenia tohto dlhotrvajúceho problému. Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdrţal sa 0.
Lukáš Kopáčik mal pripomienku k napájaniu
na vybudovanú kanalizáciu. Je potrebné zistiť, kto má záujem o pripojenie na kanalizáciu, kde nie je vybudovaná, a v tej lokalite,
kde je vybudovaná kanalizácia, je potrebné
napojiť sa.
Schválenie návrhu VZN o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení na území obce.
Hlasovanie za 7 poslancov, proti 0, zdrţal sa
Starosta obce predloţil návrh rozpočtu na rok
2011. navrhol zmeny – financie na opravu
múrika a ţalúzie pre ZŠ M. Tareka presunúť
do časti Rozvoj obce–vybudovanie detského
Starosta sa vzdal odmeny pri ţivotnom jubileu, ktorú rozdelil v prospech spoločenských
organizácií, ZŠ M.Tareka a opravy Kanga.

Pretoţe návrh rozpočtu bol podľa poloţiek
prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 2.2.2011
a poslanci nenavrhli iné zmeny, starosta dal
o návrhu rozpočtu na rok 2011 hlasovať.
Hlasovanie:za 7 poslancov,proti 0,zdrţal sa
0. Starosta informoval poslancov o:
a) zrušení výberového konania na Revitalizáciu ul. Hviezdoslavova, zároveň je potrebné vyhlásiť nové výberové konanie b/
o rokovaniach ohľadom rekonštrukcie elektriny v našej obci,
c) o rokovaní s p. Krupovou a p. Poloncom –
vo veci zapracovania zmien do Územného
plánu obce Abrahám,
d) o rokovaniach o výstavbe bytoviek,
e) o ţiadosti Petra Horníka – vrátenie dane
z nehnuteľnosti,
f) ponuky firmy Štukoncz – práce na ZŠ Michala Tareka, ktoré neboli zahrnuté v projekte „Obnova obalových konštrukcií ZŠ
M.Tareka Abrahám“,
g) reklamácie MŠ vo veci odstránenia závad
na vybudovaní kanalizačnej prípojky v MŠ,
h) ţiadosti Pavla Paráka, výstavba oplotenia
rodinného domu č. 136 na obecnom pozemku, ch) ţiadosti p. Heleny Štefunkovej, bytovka č. 144, plesne v byte podľa fotodokumentácie Ing. Jana Takáčová informovala OZ
o finančnom zúčtovaní obecnej zabíjačky.
Anna Klementová, predseda finančnej komisie mala poţiadavku spracovať vyúčtovanie
písomne, priloţiť doklady a zisk odviesť do
pokladne obecného úradu. Starosta na záver
poďakoval všetkým poslancom, členom kultúrnej komisie, hasičom a ostatným občanom, ktorí sa podieľali na uvedenej akcii,
a FS Jatelinka za pripravený kultúrny program. Po vyčerpaní všetkých bodov programu
starosta zasadnutie ukončil.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
doplnený
o bod
„Orezávanie,
výrub
a výsadba stromov v obci Abrahám“. Návrhovú komisiu v zloţení: Peter Čambál, Mgr.
Anna Gécová, Ing. Lukáš Kopáčik. Rozpočet
na rok 2011 – príjmová a výdavková časť.
VZN obce Abrahám č. 1/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území
obce Abrahám. Vypracovanie odborného
stanoviska úpravy a výsadby zelene v obci
Abrahám. Odvodnenie rodinných domov na
Druţstevnej ulici na základe ţiadosti Zuzany
Leţovičovej, Abrahám č. 217.
Vybudovanie detského ihriska v obci Abrahám. Zaslanie odpovede Pavlovi Parákovi,
Abrahám č. 136 vo veci vybudovania oplotenia na obecnom pozemku.
Zápisnice sú uverejnené v skrátenej forme.
Kompletné zápisnice zo zasadnutí OZ
sa nachádzajú na internetovej stránke obce
www.obecabraham.sk

