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POĎAKOVANIE NOVOZVOLENÉHO STAROSTU OBCE  

 

Vážení spoluobčania ! 

 

Dovoľte mi touto cestou poďakovať Vám za prejavenú dôveru v komunálnych 

voľbách a zároveň vysloviť úprimnú radosť nad volebnou účasťou a prejaveným záujmom o veci verejné. Účasť 66,9 % voli-

čov v našej obci je výsledkom vysoko nad celoslovenským priemerom, ktorý jednoznačne charakterizuje vysokú mieru zodpo-
vednosti a záujmu občanov o budúcnosť našej obce. 

Predvolebná kampaň vyburcovala možnosť prejaviť svoj názor a z ponúknutého spektra kandidátov zvoliť si toho, ktorý Vás 

svojou kandidatúrou oslovil najviac. Veľmi pozitívne a potešujúco vyznieva celková korektnosť a čistota volebnej kampane, za 

ktorú treba vysloviť poďakovanie všetkým kandidátom na starostu, ako aj poslancov do obecného zastupiteľstva. 

Spolu s novozvoleným obecným zastupiteľstvom chcem prevziať zodpovednosť za dobré a efektívne spravovanie našej obce. 

Podporovať všetky rozumné a racionálne riešenia výhodné pre občanov a obec. Po zložení sľubu starostu a poslancov obecné-

ho zastupiteľstva prijmem také opatrenie, ktoré dá širšiu možnosť pre všetkých na zlepšenie komunikácie a prenášanie pod-

netov na starostu a obecné zastupiteľstvo. 

 

Dovoľte mi popriať Vám všetkým šťastné a veselé vianočné sviatky a do Nového roka 2011 veľa zdravia, šťastia, osobných 

a pracovných úspechov. 

                                                                                                                        S úctou 

Ing. Igor Németh 
 

PÁR SLOV NA KONCI VOLEBNÉHO OBDOBIA...  

 

Vážení obyvatelia našej obce, 
 

                 ukončilo sa naše volebné obdobie. Veríme, že nie je potrebné opisovať všetko, čo sa počas posledného volebného 

obdobia podarilo zrealizovať na rôznych úsekoch života našej obce. S tým sa každodenne stretávate vo Vašom každodennom 

bežnom živote.  

A  je tu aj čas poďakovať sa, poďakovať všetkým, čo sa aktívne podieľali na zveľaďovaní našej obce. Ochota spoluobčanov  

zúčastňovať sa na verejnom živote v obci je veľkým prínosom pre nás všetkých. Poďakovanie patrí aj všetkým spoločenským 

organizáciám, folklórnemu súboru Jatelinka,MO MS v Abraháme, škole, materskej škole, za nezištnú spoluprácu a podporu na 

kultúrno-spoločenských podujatiach.   
 

Prajeme Vám, Abrahámčania, aby v budúcom volebnom období rozvoj nášho Abrahámu 

 čo najviac zodpovedal Vašim predstavám. 
 

Krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia a zdravia do nového roku 

Vám za samosprávu obce Abrahám želajú 
 

starosta Marian Vrbovský a poslanci OZ  Miloš Áč, Anton Barčák, Peter Čambál, Mgr. Anna Gécová,  
František Ivančík, Jozef Mišovič, Ing. Jana Takáčová 

OBECNÝ ÚRAD OZNAMUJE OBČANOM

Ustanovujúce zasadnutie OZ sa uskutoční 27. de-

cembra 2010, t.j. v pondelok o 16.00 hodine v budove Obec-

ného úradu v Abraháme. 

Ďalšie informácie 

Vývoz komunálneho odpadu z domácností bude v 

piatok 31. decembra 2010.  

Odpis vodomerov Od 13. decembra do 22. decembra 

2010 sa začína odpis vodomerov v domácnostiach. Obyvate-

lia, ktorí sa nebudú v čase odpisu zdržiavať doma, sú povinní 

nahlásiť stav vodomeru na Obecnom úrade v Abraháme 

osobne alebo telefonicky na č. t. 0317857220 do 30. decem-

bra 2010. 

Lekáreň bude zatvorená vo štvrtok 23.12.2010.   

Múzeum bude otvorené v nedeľu 26.12.2010. 

Obecná knižnica bude otvorená  31.12.2010.  

Sväté omše sú v utorok a vo štvrtok o 17.30 hod. a v ne-

deľu o 9.00 hod. 

                       Zita Hričová 

referentka OÚ 

 

 


