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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ABRAHÁME
30.10.2009

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce
Marian Vrbovský. Oznámil počet prítom-
ných poslancov a vyhlásil, že zasadnutie
je uznášaniaschopné.
     Určil overovateľov zápisnice, zapiso-
vateľa a predložil program zasadnutia,
ktorý poslanci bez  pripomienok schválili.
Za hlasovalo 6 poslancov.

2. Poslanci schválili zloženie návrhovej
komisie. Za hlasovalo 6  poslancov.

3. Kontrola plnenia uznesení z pred-
chádzajúceho zasadnutia OZ.
    a) Čerpanie rozpočtu obce za obdobie
od 1.1.2009 do 30.6.2009. Schválené čer-
panie rozpočtu obce pokračuje.
    b) Vysporiadanie pozemkov podľa zák.
66/2009 sa realizuje.
    c) Vypracovanie projektu kanalizácie
v Družstevnej ulici je objednané u firmy
Hydrocoop.
    d) Vypracovanie projektu pre územné
rozhodnutie pre stavbu IBV za MŠ v sú-
časnosti dodala projektantka Nomilnero-
vá.

4. Informácie o činnosti OcÚ od 28.8.
do 30.10.2009 sú uvedené pod bodom A).

5. Interpelácie poslancov:
– poslanec Anton Barčák sa pýtal na

postup vybavovania prechodu pre chod-
cov pri kostole a pri cintoríne. Starosta
odpovedal, že je treba nechať vypracovať
nový pasport dopravného značenia v obci,
ktorý by zahŕňal i prechody pre chodcov
s následným dopravným značením pri
kostole a pri cintoríne. Vypracovanie pro-
jektu podľa ponuky by stálo 1700 eur.

6. Čerpanie rozpočtu:
– starosta predložil čerpanie príjmovej

a výdavkovej časti rozpočtu za obdobie od
1.1. do 30.9.2009, vysvetlil jednotlivé po-
ložky a odpovedal na otázky. Poslanci
schválili čerpanie rozpočtu, príjmovej
a výdavkovej časti.

 Za hlasovalo 6 poslancov.
 7. Rôzne
  – Starosta informoval poslancov, že

nájomníčka bytu Zuzana Nováková dlhuje
za prenájom bytu za obdobie júl – október
2009. Bude písomne vyzvaná na zaplate-
nie dlžnej čiastky a v prípade, že dlžnú su-
mu nezaplatí do určeného termínu, bude
jej zrušený nájom a bude deložovaná.

    – Starosta predložil správu z kon-
troly  VZN  o  daniach  zo  strany  Okresnej
prokuratúry.

   Vytknuté nedostatky budú napravené
v novoprijatom VZN. Následne budú
oznámené   prijaté  opatrenia   na  Okresnú
prokuratúru.

– Starosta predložil záznam z výko-
nu štátneho zdravotného dozoru na čer-
pacej stanici a verejnom vodovode. Ne-
zistili sa vážnejšie nedostatky.

– Starosta predložil poslancom
správu o  činnosti  Základnej  školy  M.
Tareka v Abraháme a Materskej školy.
Poslanci zobrali túto správu na vedomie.

– Starosta predložil poslancom po-
nuku na prestavbu webovej stránky
našej obce. Pretože finančné náklady
prekračujú v súčasnosti možnosti obce,
poslanci s ponukou nesúhlasili. Hlasova-
lo 6 poslancov proti.

– Starosta informoval poslancov
o podaní žiadosti na URSO o vyňatie
z cenovej regulácie pre dodávku pitnej
vody z obecného vodovodu. Požiadavke
bolo vyhovené.

– Starosta informoval poslancov
o priebehu prípravy volieb do VÚC,
ktoré budú 14.11.2009.

– Starosta informoval poslancov
o vydaní územného rozhodnutia na pro-
jekt obnovenia pôdneho biotopu, ktoré
sa má realizovať v lokalite Hrúščov.

– Starosta predložil poslancom ná-
vrh na rozšírenie kompetencií pre kultú-
ru o oblasť školstva. Poslanci po krátkej
diskusii s uvedeným návrhom nesúhlasi-
li. Hlasovalo 6 poslancov proti, za 0.

– Poslanec Anton Barčák navrhol
prehodnotiť finančné náklady na ČS vo-
dy, a tým prispieť k zníženiu finančnej
náročnosti ČS.

Žiadosti
– Starosta predložil žiadosť ZŠ

Michala Tareka o prenájom autobusu ZŠ
na akcie reprezentujúce obec s tým, že
na každú akciu požiada ZŠ o autobus
písomne s časovým predstihom. Auto-
bus bude bezplatne poskytnutý výhradne
iba na podujatia, ktoré reprezentujú
obec. Hlasovali 4 poslanci za, 1 bol proti
a 1 sa zdržal hlasovania.

– Starosta predložil žiadosť MUDr.
Kovalíka a MUDr. Harušincovej na pre-
nájom priestorov ambulancií na dobu
neurčitú. Výška nájomného sa bude u-
pravovať dodatkom k zmluve. Hlasovalo
6 poslancov za.

– Poslanci prerokovali žiadosť Petra
Košku o prístup k jeho stavebnému
pozemku v NSO po obecnom pozemku
– Starý potok. Poslanci s uvedenou žia-
dosťou súhlasili. Hlasovalo 6 poslancov
za.

– Poslanci prerokovali žiadosť špor-
tového klubu Swal o prenájom kultúrne-

ho domu na štefanskú diskotéku dňa
26.12.2009. Hlasovalo 6 poslancov za.

– Poslanci prerokovali žiadosť klubu
Swal o finančný príspevok na kúpu  kr-
bových kachiel do posilňovne. Spolu-
financovanie zo strany športového klubu
bude 30 %. Hlasovalo 6 poslancov za.

– Poslanci prerokovali žiadosť klubu
Swal o silvestrovskú zábavu. Poslanci
uvedenú žiadosť posúdia na svojom
ďalšom zasadnutí s tým, že v prípade
ďalších žiadostí všetky posúdia.

– Starosta predložil žiadosť na vy-
budovanie fotovoltaickej elektrárne
v katastri obce Abrahám. Po krátkej dis-
kusii poslanci hlasovali. Proti boli 3, za
0 a zdržali sa 3.

Po vyčerpaní programu starosta poďa-
koval poslancom za aktívnu účasť a za-
sadnutie ukončil.

A) Informácie
o činnosti OcÚ od
28.8. do 30.10. 2009
29.8. –  uskutočnila  sa  Vatra  ústavy  na
futbalovom ihrisku, bolo to pekné podu-
jatie s dobrou účasťou občanov.
2.9. – uskutočnilo sa zahájenie škol-
ského roka na Základnej škole Michala
Tareka  v Abraháme. Do školy nastúpilo
119 žiakov.
3.9. – na Obecnom úrade v Abraháme sa
uskutočnilo stretnutie zostavovateľov
katalógu.
4.9. – uskutočnila sa návšteva Evy Fono
Galandovej, čestnej občianky našej
obce, v Abraháme.
5.9. – kladenie vencov a odhalenie pa-
mätnej dosky Jána Palárika v obci
Hoste. Zúčastnil sa starosta obce.
7.9. – uskutočnilo sa stretnutie vo veci
vysporiadania pozemkov v Galante.
8.9. – uskutočnilo sa stretnutie vo veci
zničených dopravných značiek s mladý-
mi občanmi z obce Hoste, ktorí sú podo-
zriví z uvedeného činu.
9.9. – uskutočnilo sa stretnutie komisie
pre kultúru za účelom usporiadania
Hodových dní 2009.
11.9. – uskutočnilo sa kladenie vencov
v Galante k pamätníku.
16.9. – uskutočnilo sa rokovanie vo veci
výstavby 2 bytových domov v našej
obci.
17.9. – pracovné stretnutie vo veci žia-
dosti o dotáciu na výstavbu bytových
domov s Mgr. Hričovou.
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21.9. – uskutočnilo sa rokovanie s pro-
jektantom Jefremovom za účelom vý-
stavby parkoviska pred bytovými doma-
mi.
27.9. – uskutočnili sa Hody v našej obci.
30.9. – uskutočnilo sa stretnutie s projek-
tantkou Nomilnerovou NSO za MŠ.
1.10. –  uskutočnil  sa  Štátny  stavebný do-
hľad na základe sťažnosti Ing. Zbončá-
kovej.
1.10. – uskutočnilo sa stretnutie vo veci
výstavby bytoviek s Mgr. Hričovou.
5.10. – uskutočnilo sa preberacie konanie
výstavby kanalizácie. Zúčastnili sa: fi
Čambál, L. Sabo, starosta obce Marian
Vrbovský
6.10. – 9.10 – uskutočnilo sa školenie
starostov obcí v Závažnej Porube. Zúčastnil
sa starosta obce

12.10. – OcÚ zorganizoval stretnutie
70-  a 80-ročných jubilantov na OcÚ.
13.10. – OcÚ dostal oznámenie z Mi-
nisterstva financií o poskytnutí dotácie
na klub vo výške 13 000 eur.
14.10. – uskutočnilo sa stretnutie staros-
tu a predstaviteľov MS s T. Mikušom
v Trnave.
15.10. – uskutočnila sa konferencia
Združenia Jána Palárika v Majcichove.
Publikácia o Palárikovi sa pripravuje.
20.10. – prebieha príprava na  výberové
konanie.
23.10. – uskutočnilo sa stretnutie kul-
túrnej komisie a pracovníčok obce za
účelom prípravy stretnutia dôchodcov.
24.10. – uskutočnilo sa stretnutie dô-
chodcov starších ako 65 rokov v kul-
túrnom dome. Účasť dôchodcov bola

vysoká.  Zúčastnili  sa  aj  poslanci  A.
Gécová, A. Barčák, J. Takáčová a P.
Čambál.
25.10. – uskutočnilo sa stretnutie dô-
chodcov v Sládkovičove. Zúčastnilo sa
10 dôchodcov z Abrahámu.
26.10. – uskutočnilo sa stretnutie vo veci
programu rozvoja bývania v obci
Abrahám.
28.10. – Bola podaná žiadosť na Obvod-
ný úrad životného prostredia o stavebné
povolenie pre kanalizáciu a vodovod
k bytovkám.

Marian Vrbovský
starosta obce

  Ako dopadli voľby
Aj v našej obci sa konali 14. novembra

2009 v poradí už tretie voľby do trnavského
krajského parlamentu. Boli to veľmi dôležité
voľby. Ich dôležitosť sa ukáže už o niekoľko
mesiacov, keď začnú noví poslanci na čele so
staronovým predsedom Tiborom Mikušom
rozhodovať o dôležitých veciach. Ak chceme,
aby sa vo väčšej miere na voľbách zúčastňovali
najmä mladší voliči, je potrebná zo strany
politikov väčšia propagácia a vysvetľovanie
dôležitosti uplynulých volieb. A práve mladšia
generácia aj v našej obci voľby ignorovala.
Vysvetľovať význam volieb je potrebné už od
najmladších, aby neskôr využili svoje právo  vo
väčšej miere, a tak ovplyvnili chod vecí ve-
rejných podľa svojich predstáv.  I napriek tomu
bola  v našej obci vyššia účasť ako vo voľbách
roku 2005, keď sa zúčastnilo 206 voličov.
V týchto voľbách sa zúčastnilo 275 voličov. Ak
by sme vo väčšej miere pochopili dôležitosť
týchto volieb, potom by aj zastúpenie Slovákov
z Galantského okresu bolo vyššie a ľahšie by sa
presadzovali dôležité rozhodnutia prospešné
i pre našu obec. Z kandidátov, ktorí boli z koa-
lície proslovenských strán, sa podarilo úspešne
presadiť trom kandidátom, čo je výsledok lepší
ako v minulých voľbách, keď nás neza-
stupoval ani jeden poslanec. Všetkým, ktorí sa
na voľbách zúčastnili a odovzdali svoj hlas
proslovenským kandidátom, ďakujem za
dôveru.

M. Vrbovský

Vinšujeme Vám na vianočné sviatky i Nový rok
hojnejších, pokojnejších i zdravších rokov

dožiť, ako ste dožili.
Od Pána Boha lásku a zdravie, od susedov priazeň,

z poľa úrodu, do domu príchodu.
A všetko, čo si prajete, k svojmu žitiu potrebujete,

nech na cestách budúceho roka nájdete.
Poľnohospodársko–obchodné družstvo Abrahám

Všetkým občanom, celému učiteľskému zboru a samozrejme všetkým
detičkám želáme k blížiacim sa sviatkom veľa darčekov, veľa zdravia
a šťastia, rodinnej pohody, porozumenia a lásky. A k tomu EXTRA
želanie, aby ste všetko mali nielen cez Vianoce, ale celý rok a celý život.
A ešte žiačikovský vinš:

Nech v každom dome žiari vianočný stromček,
nech Ježiško navštívi každý abrahámsky domček.

Detský úsmev nech Vás často teší,
smútok a nepokoj nech je čo najmenší.

Nech sa vám brány šťastia otvoria
a nech vás (a hlavne nás deti) vždy všetci pochopia.

Z. Sisková
za Radu RZ pri ZŠ v Abraháme


