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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ABRAHÁME,
KTORÉ SA KONALO 11.12.2009

1. Zasadnutie otvoril a viedol
starosta obce Marian Vrbovský. Ozná-
mil počet prítomných poslancov a vyhlá-
sil, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Určil overovateľov zápisnice a zapisova-
teľa, predložil program zasadnutia, ktorý
poslanci bez pripomienok schválili. Za
hlasovalo 7 poslancov.

     2. Poslanci schválili zloženie ná-
vrhovej komisie. Za hlasovalo 7 poslan-
cov.
3. Kontrola plnenia uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
1. Bolo schválené čerpanie rozpočtu,
príjmová a výdavková  časť. V plnení sa
naďalej pokračuje.
2. Bezplatný prenájom autobusu pre Zá-
kladnú školu na podujatia, ktoré repre-
zentujú obec sa doteraz nevyužil.
3. Zmluva o prenájme ambulancií bude
podpísaná v najbližších dňoch, a to na
dobu neurčitú.
4. Poslanci vyjadrili súhlas s prístupom
po obecnom pozemku Starý potok k sta-
vebnému pozemku Petra Košku.
5. Kultúrny dom pre Štefanskú diskoté-
ku bude prenajatý organizácii SWAL.
6. Obec preplatila klubu SWAL 70 %
nákladov z ceny kúpeného vykurovacie-
ho telesa.
4. Informácie o činnosti OcÚ
od 1.11.2009 do 10.12.2009 predložil
starosta obce a sú uvedené pod bodom
A.
5. Interpelácie na starostu  a
poslancov:
Nové interpelácie neboli vznesené.
6. Schválenie VZN č. 1, 2, 3:
VZN č. 1 platné od 1.1.2010 – za hlaso-
valo 7 poslancov
VZN č. 2 platné od 1.1.2010 – za hlaso-
valo 7 poslancov
VZN č. 3 platné od 1.1.2010 – za hlaso-
valo 7 poslancov
7. Čerpanie rozpočtu obce za
obdobie od 1.1.2009 do 30.9.2009.
Starosta predložil poslancom na schvá-
lenie príjmovú a výdavkovú časť roz-
počtu za obdobie od 1.1.2009 do
30.9.2009. Poslanci mali uvedené mate-
riály s dostatočným predstihom na pre-
študovanie. Otázky a pripomienky k roz-
počtu zo strany poslancov boli vysvet-
lené starostom obce. Za hlasovalo 7 po-
slancov.

8. Schválenie sadzobníka po-
platkov platných od 1.1.2010 – za
hlasovalo 7 poslancov.
9. Schválenie programu roz-
voja bývania. Starosta predložil po-
slancom na schválenie program rozvoja
bývania obce Abrahám. Dokument rieši
rozvoj bývania v obci Abrahám na
obdobie rokov 2009–2015. Poslanci po
krátkej diskusii o dokumente vyslovili
s ním súhlas. Za hlasovalo 7 poslancov.
10. Schválenie financovania
nájomných bytov. Starosta obce
predložil poslancom na schválenie vý-
stavbu nájomných bytov, a to: bytový
dom č. 1 a 2 – 6B.J na pozemku parc. č.
443.17 v k.ú. obce Abrahám, ako aj roz-
počet tejto investičnej  akcie.  Za hlaso-
valo 7 poslancov.
11. Starosta predložil poslan-
com na schválenie prijatie ban-
kovej záruky, ktorou bude zaručený
úver poskytnutý z prostriedkov ŠFRB
na financovanie investičnej akcie vý-
stavby nájomných bytov, bytový dom č.
1  a  2  –  6B.J   na  pozemku  parc.  č.
443.17 v k.ú. obce Abrahám. Ďalej
predložil poslancom na schválenie za-
bezpečenie bankovej záruky vystavením
bianko zmenky obce a podpísanie doho-
dy o vyplňovacom práve bianko zmen-
ky. Za hlasovalo 7 poslancov.
12. Poslanci prerokovali a určili
výšku nájomného pre ambulancie leká-
rov a ostatné inštitúcie, ktoré pôsobia
v  obci:  MUDr.  Kovalíka,  MUDr.  Ha-
rušincovú, lekáreň, kaderníctvo, byty,
malé aj veľké garáže pri bytoch. Za hla-
sovalo 7 poslancov.
13. Rôzne:
1. Poslanec Jozef Mišovič navrhol,
aby v opodstatnených prípadoch po od-
súhlasení OZ bola poskytnutá zľava na
dopravu obecným autobusom vo výške
30 % na základe podanej písomnej
žiadosti. Za hlasovalo 7 poslancov.
Ďalej vyslovil názor, že pridelené
financie na činnosť OFK sú nízke a na
budúce zasadnutie OZ predloží náklady
na dopravu autobusom.
2. Starosta predložil poslancom návrh
zápisu do kroniky. Poslanci to zobrali
na vedomie.

3. Starosta predložil ponuku
Františka Mezeja z Hoste, ktorý
ponúkol obci zimné práce pri
odpratávaní snehu. Doteraz obci
zimné práce zabezpečuje POD
a poslanci vyslovili s prácami
spokojnosť, nebudeme meniť
dodávateľa prác.
4. Starosta informoval poslancov,
že Ministerstvo financií SR zaslalo
obci 19550 eur na dofinancovanie
výpadku podielu dane z príjmu fy-
zických osôb za rok 2009.

Žiadosti:

1. Športová organizácia SWAL
žiada o prenájom kultúrneho domu
na 31.12.2009. Poslanci vyslovili
s prenájmom súhlas. Za hlasovalo 7
poslancov.

2. Detská lekárka MUDr. Haru-
šincová požiadala o príspevok na
nové osvetľovacie telesá do am-
bulancie. Poslanci schválili príspe-
vok do výšky max. 100 eur. Za hla-
sovalo 7 poslancov.

Informácie o činnosti OcÚ
od 1.11. do 10.12 2009

2.11. – kupujúci z Horných Orešian
a Košíc uskutočnili obhliadku obec-
nej Avie. Aviu kúpila f. z Košíc za
1350 eur.
3.11. – uskutočnila sa obhliadka
trasy kanalizácie po Družstevnej
ulici  firmou Hydrocoop v zastúpe-
ní Ing. Pappom. Projekt pre výstav-
bu kanalizácie bude hotový začiat-
kom roka 2009. Následne sa bude
pracovať na vydaní stavebného po-
volenia.
7.11. – sa v kultúrnom dome usku-
točnila oslava 45. výročia založenia
FS Jatelinka.
9.11. – prebiehala príprava volieb
do VÚC. Prvýkrát sa voľby usku-
točnili v kultúrnom dome.
11.11. – bol objednaný dokument –
program rozvoja bývania pre obec
Abrahám.
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12.11. – vyskytla sa porucha vodovodnej
siete na obecnom vodovode. Vodovod
bol mimo prevádzky od 8.00 do 11.00
hod. Porucha bola v šachte pri obecnom
múzeu.
12.11. – sa uskutočnilo pracovné stret-
nutie k problematike výstavby obecných
bytov. Zúčastnila sa: M. Hričová a sta-
rosta.
14.11. – uskutočnili sa voľby do Trnav-
ského samosprávneho kraja. Voľby pre-
behli bez  mimoriadnych udalostí.
16.11. – začala sa rekonštrukcia strechy
klubu.
19.11 – 21.11. – uskutočnilo sa školenie
poslancov OZ

25.11.  – sa uskutočnilo pracovné stret-
nutie k projektu výstavba VN k nájom-
ným bytovkám.
26.11. – bola do vodnej nádrže Hliník
napustená voda v objeme 200 m3.
27.11. – bol objednaný geometrický
plán na oddelenie pozemku pre VN
trafo pre budúce bytovky.
4.12. – bola odovzdaná odmena za vý-
chovu abrahámskej športovej mládeže
trénerovi M. Hrbánovi. Prítomní: p.
Barčák a starosta.
7.12. – uskutočnilo sa rokovanie s pra-
covníčkou banky vo veci bankovej záru-
ky pre výstavbu nájomných bytov.

7.12. – uskutočnilo sa pracovné
stretnutie vo veci výstavby nájom-
ných bytov a bankovej záruky
a ďalších náležitostí k výstavbe ná-
jomných  bytov.  Na  stretnutí  sa  zú-
častnili: M. Hričová a starosta.
9.12. – sa uskutočnilo zasadnutie
Rady obrany okresu v obci Košúty.
Za obec Abrahám sa zúčastnil sta-
rosta.
10.12. – sa uskutočnili práce na o-
prave fasády kostola – vymaľova-
nie.

Marian Vrbovský
starosta obce Abrahám

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ABRAHÁME,
KTORÉ SA KONALO 19.2.2010

1. Zasadnutie otvoril a viedol sta-
rosta obce Marian Vrbovský. Oznámil,
že  na  zasadnutí  je  prítomných  7  po-
slancov a zasadnutie je uznášania schop-
né. Určil zapisovateľa a overovateľov
zápisnice. Predložil program zasadnu-
tia, ktorý poslanci bez pripomienok
a doplnkov schválili.
2. Poslanci schválili návrhovú
komisiu.
3. Kontrola plnenia uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia:
– Schválené uznesenie č. 1, 2, 3  nado-
budlo platnosť od 1.1.2010.
– Schválený rozpočet obce na rok 2010
sa realizuje.
– Schválená výstavba a financovanie ná-
jomných bytov sa bude realizovať až po
oznámení z KSÚ Trnava, že nám boli
pridelené financie na výstavbu bytoviek
4. Informácie o činnosti Obec-
ného úradu od predchádzajúceho zasad-
nutia OZ predložil starosta.
5. Interpelácie poslancov:
Mgr. Gécová – dala požiadavku na pre-
loženie podstavca na májový strom
spred zdravotného strediska pred kultúr-
ny dom. Starosta odpovedal, že preverí
možnosť umiestnenia  podstavca pred
kultúrny dom.
Ing. Takáčová – oznámila, že obyvatelia
sa sťažujú  na  oznamy  z obecného roz-
hlasu, že sú málo zrozumiteľné. Starosta
odpovedal, že upozorní pracovníčky,
aby podľa možnosti zvýšili hlasitosť
miestneho  rozhlasu.
6. Schválenie rozpočtu obce  za
rok  2009.
Poslanci sa oboznámili s príjmovou
a výdavkovou časťou rozpočtu. Pracov-

ný materiál mali v dostatočnom pred-
stihu na preštudovanie. Starosta na po-
ložené otázky k jednotlivým položkám
podal vysvetlenie. Následne rozpočet
schválili.
7. Starosta informoval poslan-
cov o činnosti združenia Galantsko
Šalianskeho regiónu. Poslanci sa vy-
jadrovali kriticky k činnosti združenia,
označili združenie s malým prínosom
pre obec. Navrhli zo združenia vystúpiť.
8. Rôzne
Obyvatelia nájomnej obecnej bytovky č.
144 osobne podali sťažnosť na rušenie
nočného pokoja zo strany hasičov, ktorí
sa zdržujú v klube i po 22. hodine.
Poslanci navrhli písomne upozorniť
vedenie DHZ, aby dodržiavali nočný
pokoj a poriadok v klube hasičov.
Ďalej podali žiadosť, v ktorej požadujú
nápravu súčasného stavu okolia a vnú-
torných priestorov bytovky. K tomu
podali písomný zoznam požiadaviek.
K jednotlivým požiadavkám sa vyjadro-
vali poslanci. Niektoré požiadavky sa
dajú riešiť s minimálnymi finančnými
nákladmi.  Výmena  strechy  je  veľká  in-
vestícia, ktorú nemožno v tomto roku
uskutočniť. Starosta na niektoré požia-
davky odpovedal, že je potrebná i zo
strany nájomníkov väčšia iniciatíva, aby
sa zlepšil vzhľad okolia bytovky č. 144.
Kosenie trávnika, upratanie okolia,
čistota a poriadok sú vecou nájomníkov
bytovky. Súčasná výška nájomného ne-
dovoľuje väčšie investície v tejto by-
tovke.
– Starosta informoval poslancov,  že
vyšla výzva na zriaďovanie zberných
dvorov pre separovaný zberný odpad.
Je potrebné dnešný zberný dvor pri-

spôsobiť súčasným požiadavkám
a rekonštruovať ploty, urobiť novú
vstupnú bránu, stojiská pre kon-
tajnery, prístupovú cestu, nové kon-
tajnery na papier, kovy a drobný
stavebný odpad. Je potrebné viac
kontajnerov pre PET fľaše a sklo.
Projekt by riešil sklad papiera
a elektroodpadu.  Poslanci vyjadrili
s týmto projektom súhlas.
– Starosta oznámil poslancom,  že
je potrebné ustanoviť komisiu na
výber dodávateľa stavebných prác
na rekonštrukciu hlavnej ulice.
V komisii musia byť odborníci zo
stavebníctva s patričným vzdela-
ním. Navrhol zloženie komisie, kto-
rú poslanci schválili.
– Starosta informoval poslancov, že
Ružena a Kvetoslav Čambálovci
darovali obci pozemok v lokalite
Záhumenice pre ulicu na základe
darovacej zmluvy, ktorá bola  za-
registrovaná Správou katastra Ga-
lanta.
– Starosta informoval poslancov, že
OO Policajného zboru Sládkovičo-
vo zaslalo obci oznámenie, v kto-
rom boli za páchateľov zničených
informačných tabúľ po obci označe-
ní páchatelia, a to V.Č. a F.Č.
z Hoste. S menovanými bude uro-
bený pohovor a riešená vzniknutá
škoda, ktorú musia nahradiť.
– Starosta vyhodnotil priebeh obec-
nej zakáľačky, poďakoval všetkým
poslancom a organizátorom za od-
vedenú prácu a vynaložené úsilie.
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Informácie o činnosti OcÚ
Abrahám od 12.12.2009 do
18.2.2010
14.12. – sa uskutočnilo zasadnutie re-
dakčnej rady Abrahámskych novín.
15.12. – sa v kultúrnom dome uskutoč-
nilo koncoročné posedenie.
18.12. – sa rokovalo o novej trase VN
kábla k bytovkám. Zúčastnil  sa: starosta
a projektant  p. Sabo.
22.12. – bola podpísaná zmluva s agen-
túrou SIEA na rekonštrukciu ZŠ –
Michala Tareka.
29.12. – sa uskutočnilo  posedenie jubi-
lantov 70- a 80-ročných na Obecnom
úrade.
5.1.2010 – nadobudlo právoplatnosť sta-
vebné povolenie pre vodovod a kanali-
záciu k bytovým domom.
5.1. – bola odovzdaná žiadosť na KSÚ
v Trnave o nenávratnú finančnú pomoc
na výstavbu bytoviek a infraštruktúry.
7.1. – sa rokovalo o pozemku  VN a NN
pre obec Abrahám s p. Bašovským.
8.1. – obec navštívila TV KREA. Zaují-
mali sa o život v obci v roku 2009.
11.1. – sa uskutočnila oprava výmaľov-
ky chodby v kultúrnom dome. Cena 62
eur.
15.1. – sa rokovalo o pozemku pod by-
tovkou č. 437 – školská bytovka. Roko-
vanie zvolal súdny znalec. Zúčastnili sa:
predseda združenia  nájomníkov p. Va-
lentová, súdny znalec, advokát obce,
súčasný majiteľ a starosta.

16.1. – sa uskutočnil reprezentačný
ples MO MS v kultúrnom dome.
18.1. – sa rokovalo s projektantom ka-
nalizácie Ing. Pappom z Hydrocoopu.
Projekčne sa pripravuje kanalizácia po
Družstevnej a Hlbokej ulici.
20.1. – sa uskutočnilo stretnutie vo
veci  prípravy výberového konania na
rekonštrukciu centrálnej časti obce.
Zúčastnili sa M. Hričová, Baláž od-
borne spôsobilá osoba  a starosta obce.
23.1. – sa v kultúrnom dome usku-
točnil reprezentačný ples poľovníkov.
26.1. – sa uskutočnilo pracovné stret-
nutie starostov okolitých obcí v bu-
dove OcÚ v Abraháme. Zúčastnili sa
starostovia obcí Veľký Grob, Pusté
Úľany, Pavlice, Hoste, Majcichov,
Opoj a Vlčkovce. Boli prerokované
tieto témy: organizácia výstavy jedál,
ktorá bude v Abraháme 17.4.2010, eu-
rofondy, kamionová doprava v obciach
po zavedení mýtneho a ďalšie aktuálne
témy.
27.1. – sa uskutočnilo rokovanie s pra-
covníkom COOP Jednota Ing.
Gappom o položení elektrického kábla
na pozemku  Jednoty.
28.1. – sa uskutočnilo v priestoroch
VÚC Trnava školenie o prípravách
a uskutočnenia výberového konania na
výber dodávateľa stavby regenerácia
centra obce.

1.2. – sa uskutočnilo stretnutie orga-
nizátorov obecnej zabíjačky, a to
komisie pre kultúru a poslancov OZ.
3.2. – sa uskutočnilo pracovné stret-
nutie o príprave výberového konania
pre centrálnu časť obce. Zúčastnili
sa: Baláž, M. Hričová, starosta obce.
5.2. – od tohto termínu bežia lehoty
pre záujemcov o dodávku stavby –
Rekonštrukcia Hlavnej ulice.
6.2. – sa uskutočnil reprezentačný
ples FS Jatelinka v kultúrnom dome.
8.2. – uskutočnilo sa stretnutie s do-
dávateľom projektu kanalizácia pre
Družstevnú ul. s Ing. Pappom.
12.2.  –  prebehli   prípravné  práce  za-
bíjačky. Zúčastnili sa: komisia pre
kultúru, poslanci OZ, starosta a pra-
covníčka OcÚ.
13.2. – sa uskutočnil 3. ročník obec-
nej zabíjačky pred kultúrnym do-
mom.

Marian Vrbovský
starosta obce Abrahám

SPONZORING =   SPOLUPATRIČNOSŤ

Pripravujeme III. abrahámsky kultúrny deň. Finančne aj časovo je táto akcia
veľmi náročná. Organizátori  obecného dňa  venujú  príprave každoročne nemálo
svojho voľného času. Pri obmedzenom rozpočte sa snažíme pripraviť pre našich
spoluobčanov všetkých vekových kategórií príjemný deň. Tento rok sme sa
rozhodli na spestrenie  pripraviť TOMBOLU, ktorej výnos bude použitý na krytie
časti finančných nákladov na honoráre účinkujúcich umelcov. Zúčastnila som sa na
podobných akciách vo viacerých  dedinkách aj mestách na Slovensku a takmer
všade je samozrejmosťou, že domáci podnikatelia sa sponzorsky podieľajú na
akcii, a tým prejavujú svoju spolupatričnosť k  obci. Aj my sa obraciame na
podnikateľov v Abraháme, so žiadosťou o príspevok do tomboly. Myslím, že naši
podnikatelia nie sú menej úspešní a prejavia aj týmto spôsobom svoj patriotizmus.
Poďakovanie za každý príspevok bude  uverejnené  v obecných novinách. Vieme,
že kríza sa dotkla nás všetkých, preto neočakávame veľké dary, je nás veľa, a ak
prispeje každý svojou „troškou do mlyna“, určite sa to prejaví na kvalite pri-
pravovanej kultúrnej akcie, a tým aj spokojnosti nás všetkých. Vážení podnika-
telia, rozhodli sme sa osloviť listom Vás, každého osobne, a dúfame, že Vás táto
naša aktivita nebude obťažovať a že sa môžeme tešiť na vzájomnú spoluprácu.

Za komisiu pre kultúru pri OZ
Ing. Jana Takáčová

Ak sa rozhodnete akokoľvek prispieť na III. abrahámsky kultúrny deň, kontaktujte
OÚ Abrahám tel. 7857220, alebo mailom urad@obecabraham.sk,
janata@zoznam.sk

HROZÍ NÁM DIAĽNICA?

Národná dialničná spoločnosť
pozvala starostov dotknutých obcí na
stretnutie, kde im predstavila štúdiu
plánovanej rýchlostnej komunikácie
Most pri Bratislave – Vlčkovce. Uve-
dená štúdia sa dotýka aj našej obce,
a to všetky navrhované varianty. Cesta
je plánovaná buď nad Abrahámom –
za vinohradom, alebo iný variant me-
dzi Abrahámom a Malou Mačou. Pre-
tože plánovaná investícia by mala
vplyv na život obyvateľov našej obce,
ale aj okolitú prírodu, starosta obce
poslal Národnej diaľničnej spoločnosti
nasledovné stanovisko:
„Na rokovaní dňa 23. februára 2010
v Hrubej Borši bola prítomným pred-
ložená technická štúdia, v ktorej boli 3
varianty rýchlostnej cesty. Navrhuje-
me, aby rýchlostná cesta bola reali-
zovaná od Mostu pri Bratislave po
Senec v jednom z troch predložených
variantov a aby pokračovala v pôvod-
nej trase súčasnej cesty Senec –
Sládkovičovo – Sereď. Je to z nášho
pohľadu najprijateľnejšie riešenie,
ktoré by jednak spĺňalo požiadavky na
odľahčenie diaľnice Bratislava –
Trnava a jednak by z pohľadu živo-
ného prostredia bolo aj najmenej za-
ťažujúce pre životné prostredie.“

M. Vrbovský
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