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ZO ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V ABRAHÁME DŇA 18.6.2010

1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta
obce Marian Vrbovský. Oznámil, že na
zasadnutí je prítomných 6 poslancov
a zasadnutie je uznášania schopné. Určil
zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Predložil program zasadnutia, ktorý po-
slanci bez pripomienok a doplnkov
schválili. Za hlasovalo 6 poslancov, proti
0, zdržal sa 0.
2. Kontrola plnenia uznesenia z pred-
chádzajúceho zasadnutia:
a) Financovanie výstavby kanalizácie sa
pripravuje  zo zdrojov VUB.
b) Odkúpenie pozemku, na ktorom je
prívod VN pre obec je v rokovaní s
majiteľom.
3. Informácie o činnosti Obecného úradu
od predchádzajúceho zasadnutia OZ
predložil starosta a sú uvedené v uzne-
sení pod bodom A.
4. Interpelácie poslancov: nové neboli
vznesené.
5. Schválenie čerpania rozpočtu obce za
1. štvrťrok 2010. Starosta predložil po-
slancom na schválenie  rozpočet, a to
príjmovú a výdavkovú časť. K vznese-
ným otázkam odpovedal, na ostatné od-
povie na najbližšom zastupiteľstve. Hla-
sovanie za rozpočet: 6 poslancov za,
proti 0.
6. Úprava rozpočtu obce. Starosta pred-
ložil poslancom návrh úpravy rozpočtu
obce, ktorý zdôvodnil jednak nevy-

hnutnosťou úpravy z dôvodu zabezpe-
čenia úverových zdrojov pre výstavbu
kanalizácie, nevyhnutnosťou šetrenie fi-
nancií z dôvodu zníženia toku financií
z podielu dane z príjmu fyzických osôb
a vývojom príjmov a výdavkov za uply-
nulé obdobie. Zdôvodnil jednotlivé navr-
hované zmeny rozpočtu a každú jedno-
tlivú položku s poslancami dostatočne
prehodnotili. Hlasovanie: za zmenu roz-
počtu hlasovalo 6 poslancov, proti 0.
7. Starosta predložil poslancom na
schválenie záverečný účet obce Abrahám
za rok 2009. Vysvetlil a odpovedal po-
slancom na vznesené otázky. Hlaso-
vanie: za hlasovalo 6 poslancov, proti 0.
6. Rôzne
1. Starosta informoval poslancov, že
v zmysle rokovania, na ktorom boli prí-
tomní poslanci OZ, predkladá na schvá-
lenie kúpu pozemku od majiteľa p.
Bošanského, a to p.č. 170/3  a pozemok
p.č. 169/2 v KÚ obce Abrahám v polo-
vici pre potreby obce za cenu celkovo
8427 eur podľa znaleckého posudku č.
36/2010, ktorý vypracovala Mária Gá-
brišová – znalec. Hlasovanie: 6 poslan-
cov za, proti 0 poslancov.
2. Starosta informoval poslancov o mož-
nosti vytvoriť nový stavebný pozemok
pre budúceho záujemcu, a to kúpou
pozemku od Jednoty a následne pridaním
časti pozemku obecného za zdravotným

strediskom. F. Jednota je ochotná na
uvedený účel tento pozemok odpredať za
cenu 33,2 eur/m2. Poslanci po krátkej
diskusii vyjadrili s týmto súhlas. Hlaso-
vanie: 6 poslancov za, proti 0.
3. Starosta informoval poslancov, že pre
potrebu zabezpečenia schválenej výstav-
by  kanalizácie  po  Hlavnej  ulici  je  po-
trebné prijať investičný úver v sume
60 000 eur.
Ďalšie informácie
– Starosta informoval poslancov, že do-
stal projekt na rekonštrukciu zberného
dvora, na ktorý bude žiadať financie.
– Starosta informoval poslancov o vy-
budovaní výdajného pultu, dlažby a mu-
rárskych prác v celkovej cene 3099 eur
v športovom areáli.
– Starosta informoval poslancov o van-
dalizme v obci, a to o zničenej infor-
mačnej tabuli pri zástavke SAD, vy-
šetrovanie prebehne v najbližšej dobe,
svedkovia tohto vandalského činu
a označený  páchateľ sú známi.
– Starosta ďalej informoval poslancov
o výdavkoch na viaceré podujatia v obci,
a to rybárske preteky, stavanie mája,
výstava jedál.

Marian Vrbovský
starosta obce

VOĽBY DO NR SR

Dňa 12.6.2010 sa v našej obci uskutočnili
voľby do Národnej rady Slovenskej re-
publiky. Prípravu volieb organizačne za-
bezpečoval Obecný úrad v Abrahám
v zmysle vypracovaného harmonogramu.
Jednotlivé politické strany a hnutia de-
legovali  do okrskovej komisie  členov,
ktorá pracovala v nasledovnom zložení:
Predseda:
Helena Horváthová, delegovaná SDKÚ-
DS
Podpredseda:
Bohumil Čambál, delegovaný SNS
Členovia:
Alžbeta Dóková, delegovaná SMK
Mgr. Anna Gécová, delegovaná KDH

Anna Klementová, delegovaná ĽS
HZDS
Oľga Sisková, delegovaná SMER-SD
František Varga, delegovaný MOST
Zapisovateľka:
Zita Hričová.
Výsledky  v okrsku boli nasledovné:
Do zoznamu voličov bolo zapísaných
935 voličov.
Na hlasovaní sa zúčastnilo 622, počet
platných hlasov 614. Jeden volič hla-
soval z cudziny. Platné hlasy boli roz-
delené nasledovne: Európska demo-
kratická strana 4, Únia, strana pre Slo-
vensko 6, Paliho kapurková, veselá
po-litická strana 6, Sloboda a soli-

darita  58,  SDĽ 12,  SMK  2,  ĽS  HZDS
41, KSS 1, SNS 43, Nová demokracia 8,
Združenie robotníkov Slovenska 1, KDH
100, ĽS Naše Slovensko 4, SDKÚ-DS
92, SMER-SD 222, Most 14.
Poďakovanie patrí všetkým členom
OVK, pretože ich práca sa začala
12.6.2010 v ranných hodinách a bez
akýchkoľvek problémov počas priebehu
volieb a zároveň spracovaní výsledkov
sa skončila  nadránom druhého dňa, keď
výsledky potvrdila Obvodná volebná
komisia v Galante.

Anna Klementová
členka OVK
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INFORMÁCIE O ČINNOSTI OCÚ
V OBDOBÍ OD 24.4.2010 DO 15.6.2010

– 27.4. sa uskutočnilo v budove OcÚ
posedenie s vystavovateľmi jedál, ktorí
vystavovali na tradičnej ochutnávke
jedál – zúčastnilo sa 22 vystavovateľov.
Starosta poďakoval všetkým, ktorí sa
zúčastnili na príprave výstavy i vysta-
vovateľom za dôstojnú reprezentáciu
obce.

– 28.4. sa uskutočnilo stretnutie prí-
pravnej komisie rybárskych pretekov.
Zúčastnili sa: Miroslav Kopáčik, Stani-
slav  Kollár a Marian Vrbovský.
– 29.4. OcÚ zabezpečil pomocou pra-
covníkov a techniky POD májový
strom. Dňa 30.4. postavili máj členovia
DHZ pred zdravotným strediskom.
Kultúrny program zabezpečila FS
Jatelinka, občerstvenie komisia pre kul-
túru: Ing. Takáčová, Zdena Sisková,
víno – obecný úrad, hudobná produkcia
do rozhlasu – pracovníčka OcÚ.

– 1.5. sa uskutočnili tradičné rybár-
ske preteky ZŠ M. Tareka Abrahám na
vodnej nádrži Hliník – zúčastnilo sa 27
súťažiacich z Abrahámu, Hoste, Pavlíc,
Veľkých Úľan. Na príprave podujatia

a na organizovaní sa zúčastnili: Miro-

slav Kopáčik, Stanislav Kollár, Marian
Vrbovský, Anna Klementová, Terézia
Vrbovská, Darina Bartošová, Dušan
Bartoš, Eduard Haršányi.
– V popoludňajších hodinách sa usku-
točnila súťaž vo varení gulášu v špor-
tovom areáli. Zúčastnilo sa 6 súťa-
žiacich družstiev. Podujatie zabezpečo-

vali poslanci OZ.
– 4.5. sa uskutočnila povodňová hliad-
ka za prítomnosti pracovníkov Obvod-
ného úradu a pracovníkov Povodia
Váhu Šaľa.
 – 5.5. zasadala výberová komisia pre
dodávateľa stavby „Kanalizácia – úsek
hlavnej ulice“.
– 8.5. sa uskutočnil pietny akt kladenia
vencov pri pamätníku padlým v 1. a 2.
svetovej vojne.

– 9.5. prebehla oslava dňa matiek
v kultúrnom dome.
– 10.–21.5. starosta čerpal riadnu
dovolenku.
– 24.5. sa začala výstavba kanalizácie
v obci – úsek hlavnej ulice.
– 25.5. sa uskutočnilo hodnotiace
stretnutie s vedením a žiakmi Základ-

nej školy Michala Tareka. Základná
škola sa umiestnila v celoslovenskom
vedomostnom teste – monitor 9 na 1.
mieste.
– 27.5. bola podaná žiadosť o finan-
cie  na  projekt  „Futbal  to  je  hra“,  kde
žiadame 5000 eur na uvedený projekt.
– 29.5. sa uskutočnilo zábavno-
športové podujatie v športovom areáli
pri príležitosti dňa detí.

– 31.5. zasadala komisia pre kultúru
k obecnému dňu.
– V športovom areáli sa začal budovať
výdajný pult a podlaha.
– 1.6. sa uskutočnilo rokovanie medzi
majiteľom pozemku, kde je umiest-
nené VN pre obec a starostom.
– 5.6. bola  oslava 10. výročia vzniku
MO MS v športovom areáli.
– 10.6. sa uskutočnilo kolaudačné ko-
nanie vo veci kanalizácie, ktorej vý-
stavba prebiehala v réžii TAVOS, po
podpise zmluvy sa môžu jednotlivé
domácnosti pripojiť na kanalizáciu.
–  12.6.  sa  uskutočnili  voľby   do  NR
SR – Smer 222 hlasov, KDH 100
hlasov,  SDKÚ  92  hlasov,  SaS  58
hlasov, SNS 43, HZDS 41 hlasov.
– 15.6. sa uskutočnilo ďalšie rokovanie
o pozemku, na ktorom je VN a NN pre
obec, boli dohodnuté finančné pod-
mienky kúpy tohto pozemku.
– 17.6. sa uskutočnilo rokovanie medzi
predsedom COOP Jednota p. Belovi-
čom a starostom obce – rekonštrukcia
predajní COOP Jednota v Abraháme,
napojenie kanalizácie a kúpa pozemku
od COOP Jednota pre obec Abrahám.
– Daňový úrad zaslal OcÚ avízo o výš-
ke podielu na dani z príjmu fyzických
osôb vo výške  2650 eur.

Marian Vrbovský
starosta obce Abrahám




