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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

  

 

Dňa 4.5.2011 sa zišlo obecné zastupi-
teľstvo, aby prerokovalo a schválilo 

úlohy vyplývajúce z jeho kompetencií. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo 

dňa  

4.5.2011-OZ schvaľuje: 

 Zrušenie užívania obecných priesto-

rov pre športovú organizáciu SWAL. 

 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kon-

trolórky obce na 2. štvrťrok 2011 

a úväzok hlavnej kontrolórky na 20 
%. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo 

dňa  

1.6.2011-OZ schvaľuje: 

 Záverečný účet obce Abrahám za rok 

2010 bez výhrad. 

 V zmysle novely zákona NR SR od 

1.6.2011 plat starostu obce. 

OZ prerokovalo: 

 Zlúčenie ZŠ Michala Tareka a Mater-

skej školy Abrahám a toto odročuje 

na ďalšie riešenie v mesiaci október 

2011.  

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo 

dňa  

22.6.2011- OZ schvaľuje: 

 Všeobecnozáväzné nariadenie o ve-

rejnom poriadku č. 2/2011. 

 Všeobecnozáväzné nariadenie o hos-

podárení a nakladaní s majetkom ob-

ce, finančnými prostriedkami obce 

a ochrane majetku obce č. 3/2011. 

 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kon-

trolórky obce na 2. polrok 2011. 

 Odpredaj pozemku v zmysle VZN za 

19 800,- Eur. 

 

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastu-

piteľstva sú v plnom znení na stránke 

obce www.obecabraham.sk. 

 

Všeobecnozáväzné nariadenia č. 2 a č. 
3/2011 sú k dispozícii občanom na 

úradnej tabuli pred obecným úradom.  

 

Anna Klementová 

zástupca starostu 

 

 
 

SČÍTANIE ĽUDU 2011 V OBCI ABRAHÁM 

 

A máme to za sebou, skončilo sa 

sčítanie ľudu, domov a bytov v roku 

2011 v našej obci. Takto si asi vydýchli 

sčítací komisári po skončení sčítania. 

A veru mali si prečo. 

Navštíviť vyše štyristo domov, ešte 

viac bytov, a to niektoré aj viackrát 

denne, vypočuť si množstvo rôznych 

názorov, pripomienok k uvedenej akcii, 

to veru dalo poriadne zabrať. Ale poď-

me pekne po poriadku. 

Na úvod by sme sa chceli poďakovať 

všetkým našim spoluobčanov, starším 

i mladším, ktorí k sčítaniu ľudu pristu-

povali zodpovedne a splnili tým zákon 

č. 263/2008 Z. z., ktorý ukladá obyva-

teľom povinnosť poskytnúť údaje 

k sčítaniu ľudu, domov a bytov. Je to 

nemalá finančná čiastka vynaložená 

štátom na sčítanie, a preto treba k tejto 

úlohe pristupovať zodpovedne. Stalo sa 
už pravidlom, že takéto sčítanie sa  robí 

každých desať rokov, čo si starší 

občania veľmi dobre pamätajú.  

A vždy sa nájdu obyvatelia, ktorí stratia 

tlačivá, tentoraz aj s identifikátormi, 

odmietnu odovzdať tlačivá, odmietnu 

vydať identifikátory, odmietnu po-

skytnúť údaje, a pritom si sčítací ko-

misári iba plnili úlohy vyplývajúce im 
zo zákona a usmernení vydaných Mi-

nisterstvom vnútra SR, Obvodným 

úradom Galanta, Štatistickým úradom  

SR. 

Nehovoriac o tom, že do niektorých 

domov, prípadne bytov museli zájsť 3 

až 5 ráz, pokiaľ sa k vyplneným 

tlačivám vôbec dostali. Našli sa i takí, 

ktorí tlačivá doručili na OcÚ, pretože 
v termíne, keď ich sčítací komisári 

zbierali, nezdržiavali sa v obci.  

A čo dodať na záver? Sčítanie na území 

SR je za nami, netrpezlivo budeme 

čakať, aké zaujímavé údaje z neho 

vzídu. 

Sčítací komisári obce Abrahám 

 

Prvé údaje po sčítaní obyvateľov, 

domov a bytov: 

Obec Abrahám mala k 21.5.2011 

 spolu 1 128 obyvateľov prihláse-

ných na trvalý pobyt, 437 domov 

a 469 bytov. 
 

 


