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INFORMÁCIE O ČINNOSTI OBECNÉHO ÚRADU

– 5.1. sa uskutočnilo stretnutie kvôli
výstavbe bytoviek, zúčastnili sa  Vrbov-
ský, Baláž, Hričová, Jefremov.
– 7.1.  bolo rokovanie so SPF Galanta o
vyňatí poľnohospodárskej pôdy na vý-
stavbu obecných bytoviek.
– 9.1.  bolo opravené obecné vozidlo
Kango v Pustých Úľanoch.
– 12.1. sa uskutočnilo stretnutie staros-
tov obcí, ktoré sa zúčastňujú na výstave
jedál v Pavlicicach.
– 14.1. sa uskutočnila príprava výbe-ro-
vého konania pre výstavbu bytoviek
a okien na zdravotné stredisko, zúčastnil
sa starosta a p. Baláž.
– 16.1. obec Abrahám navštívil kan-
didát na prezidenta SR prof. Melník.
– 17.1. bol ples Matice Slovenskej
v KD.
– 19.1. sa uskutočnila obhliadka poist-
nej udalosti v KD zo strany likvidátora
Komunálnej poisťovne.
– 24.1. bol v kultúrnom dome ples po-
ľovníkov.
– 26.1. uskutočnila sa kamerová kontro-
la kanalizácie po bytovku č. 440.
– 2.2. zasadala  komisia pre výber do-
dávateľa  stavby, a to bytovky a okná
pre zdravotné stredisko.
– 3.2. sa uskutočnilo rokovanie so SPF
Galanta o vyňatí poľnohospodárskej pô-
dy na nepoľnohospodárske účely –
výstavba bytoviek.
– 4.2. sa uskutočnilo rokovanie
s Hydro-melioráciami, š.p. Bratislava,
o stanovis-ku  k odkúpeniu majetku
štátu v správe Hydromeliorácií, š.p., a to
závlahového systému, ktorý sa nachádza
na pozemku 443/17 určenom na
výstavbu rodinných domov.
– 5.2. sa uskutočnilo prípravné
stretnutie vystavovateľov jedál.
– 5.2. sa uskutočnilo rokovanie na KÚ
ŽP o zmene stavby pred dokončením
a to, kanalizácia po hlavnej ulici.
– 7.2. bol v KD ples ĽS HZDS.
– 9.2. sa uskutočnilo rokovanie s pro-
jektantom Müllerom o projektu Hlavná
ulica.
– 11.2. sa uskutočnilo stretnutie na ObÚ
Galanta s prezidentom SR Ivanom
Gašparovičom, zúčastnil sa Vrbovský,
Barčák.
– 14.2.  bola obecná zakáľačka.
– 16.2. bol na Ministerstve pôdohos-
podárstva v Bratislave odovzdaný pro-
jekt so žiadosťou na financovanie re-
konštrukcie knižnice a obecného múzea.
– 21.2.  bola výstava a ochutnávka jedál
v Pavlicicach.

– 21.2. sa uskutočnil ples FS Jatelinka
v KD.
– 23.2. sa uskutočnilo ďalšie rokovanie
na KÚ ŽP v Trnave o zmene stavby
pred dokončením kanalizácie na hlavnej
ulici.
– 25.2. sa uskutočnilo 1. zasadnutie
OVK Abrahám, predseda Anton Bar-
čák, podpredseda Bohumil Čambál,
členovia: Anna Klementová, Peter Ho-
rník, Oľga Sisková, zapisovateľka: Zita
Hričová.
– 28.2. sa uskutočnila  výročná  členská
schôdza MO MS v kultúrnom dome,
zúčastnil sa starosta a Ing. Takáčová.
– 1.3. sa uskutočnila VČS PZ Abrahám,
zúčastnil sa starosta.
– 3.3. sa uskutočnila na Obecnom úrade
štvrťročné stretnutie jubilantov obce
Abrahám, a to 70–, 80– a 90–ročných.
– 5.3. bol Maduniciach snem združenia
obcí Jaslovské Bohunice.
– 9.3. sa uskutočnilo zasadnutie komisie
pre kultúru.
– 11.3. sa uskutočnilo stretnutie k pri-
pravovaným projektom, zúčastnila sa
Hričová M. a starosta.
– 12.3. sa uskutočnila krajská  progra-
mová konferencia ĽS HZDS – zúčastnil
sa starosta.
– 13.3. pre obyvateľov Abrahámu bol
zorganizovaný výlet do Podhájskej, zú-
častnilo sa 14 záujemcov.
– 16.3. sa uskutočnil v obci výrub stro-
mov najmä na Družstevnej ulici, výrub
uskutočnili pracovníci POD.
– 19.3. sa uskutočnilo pracovné stretnu-
tie poslancov OZ k problematike liečeb-
ne Abrahám.
– 20.3. sa uskutočnilo pracovné stretnu-
tie k úseku kanalizácie budovanej v ré-
žii obce, zúčastnil sa pracovník TAVOS
p. Horváth a starosta.
– 21.3. sa uskutočnili v obci prezident-
ské voľby v klube.
– 23.3. firma Križan začala budovať prí-
strešok pre autobus vo dvore obecného
úradu.
– 24.3. sa uskutočnil výlet na termálne
kúpalisko Podhájska, zúčastnilo sa 19
záujemcov.
– 25.3. bola podpísaná zmluva s Hydro-
melioráciami, š.p. Bratislava, na kúpu
časti závlahového systému, ktorý sa
nachádza  na pozemku par.č. 443/17
určenom na výstavbu bytoviek.
– 25.3. sa uskutočnila v kultúrnom do-
me beseda s poetkou Beatou Vargovou
Kuracinovou.
– 26.3. sa uskutočnilo rokovanie s pro-
jektantom Müllerom o projekte Hlavná

ulica a pracovníkom  Západoslovenskej
energetiky. Dostali sme informáciu, že
v obci Abrahám sa bude kompletne
rekonštruovať rozvodná elektrická sieť
do kábla. a to v roku 2010–2011.

M. Vrbovský, starosta obce

NA PREDAJ
Dlhé roky obci  dobre slúžiaca Avia
skončila svoju dráhu.  Je na predaj za
2000 €. Je v dobrom technickom stave,
má nové pneumatiky, opravený motor,
novú batériu, nové brzdy. Mohla by ešte
dobre slúžiť na prepravu osôb na kratšie
vzdialenosti možnému záujemcovi. Kto
má záujem o kúpu, môže volať na
obecný úrad Abrahám na telefónne číslo
031/7857220.

DANE
Oznamujeme občanom, že od 15. apríla
2009 dostanú do svojich domácností
platobné výmery na zaplatenie dani
z nehnuteľnosti na rok 2009 a daň za
psa na rok 2009. Daň z nehnuteľnosti
a daň za psa možno zaplatiť priloženou
poštovou poukážkou, alebo
bezhotovostným prevodom z účtu. Pri
platbe z účtu je potrebné ako variabilný
symbol uviesť číslo platobného výmeru
ale-bo rodné číslo daňovníka. V zmysle
VZN  obce  Abrahám  č.  1,  §  14  je
vyrúbená daň splatná do 31. mája
bežného roka. Upozorňujeme obča-nov,
ktorí daň nezaplatia v stano-venom
termíne, že im bude vyrúbe-né penále
vo výške 0,1 % z nedo-platku dane.
Penále sa počíta za každý deň
omeškania odo dňa na-sledujúceho po
dni splatnosti. Pená-le sa dlžníkom
vyrúbi platobným výmerom.

Zita Hričová
pracovníčka OcÚ


