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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA  28.8.2009

Priebeh zasadnutia
1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta Marian Vrbovský.
Oznámil počet prítomných poslancov a vyhlásil, že zasad-
nutie je uznášaniaschopné. Určil  overovateľov zápisnice
a zapisovateľa, predložil program zasadnutia, ktorý poslanci
bez pripomienok schválili.
2. Poslanci schválili uvedené zloženie návrhovej komisie.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasad-
nutia OZ:
1. Schválené odkúpenie pozemkov od SR v správe SPF sa
zatiaľ nerealizovalo, pretože nadobudol platnosť nový zákon
66/2009 o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníc-
tva štátu na obce. Podľa tohto zákona je možné vysporiadať
pozemky, ktoré sme pôvodne žiadali odkúpiť od SPF. Ide
o pozemky pod športovým areálom, pod miestnymi
komunikáciami a pod čerpacou stanicou vody.
Začali sa rokovania o vysporiadaní týchto pozemkov, preto-
že však SPF nedostal vykonávacie predpisy, zatiaľ nemožno
vysporiadať tieto pozemky a odkúpenie bolo pozastavené.
2. Schválené spolufinancovanie rekonštrukcie Hlavnej ulice
sa bude realizovať až v prípade, ak dostaneme finančnú
dotáciu zo štruktúrnych fondov EÚ.
3. Preplatenie finančných nákladov na úhradu okien nájom-
níkovi Vladimírovi Ležovičovi z obecnej bytovky č. 144 sa
zatiaľ nerealizovalo, pretože menovaný nenahlásil číslo
účtu, na ktorý sa má finančná čiastka zaslať.
4. Sponzorský príspevok vo výške 50 eur na country festival
bol preplatený.
5. Sponzorský dar na kúpu zdravotníckeho prístroja pre ne-
mocnicu Galanta vo výške 300 eur sa zatiaľ nerealizoval.
4. Informácie o činnosti OcÚ od 10.7.2009 do 28.8.2009
sú uvedené pod bodom A.
5. Interpelácie poslancov. Neboli vznesené žiadne inter-
pelácie.
6. Čerpanie rozpočtu. Poslanci prerokovali jednotlivé po-
ložky rozpočtu a čerpanie rozpočtu za I. polrok 2009 schvá-
lili.
7. Rôzne:
Starosta informoval poslancov, že TTSK zaslal obci vý-
zvu na pripomienkovanie cestovných poriadkov obyvateľov
na obdobie rokov 2009–2010. Požiadavky na zmeny v ces-

tovných poriadkoch má cestujúca verejnosť možnosť zaslať
na OcÚ a následne budú zaslané na VÚC Trnava.
Starosta informoval poslancov, že je možnosť vysporiadať
pozemky pod stavbami obce v zmysle zák. 66/2009 – to
znamená, že nie je potrebná kúpa týchto pozemkov od SPF.
Firma Hydrocoop zaslala OcÚ Abrahám ponuku na vypra-
covanie projektu kanalizácie pre Družstevnú ulicu. Cena
projektu 5355 eur vrátane DPH. Vypracovanie projektu je
potrebné z dôvodu pokračovania výstavby kanalizácie v roz-
hodujúcich úsekoch, na ktoré sa následne budú pripájať boč-
né ulice.
Starosta informoval poslancov, že v čerpacej stanici vody
je nevyhnutná výmena vodomernej zostavy z dôvodu jej
úplnej nefunkčnosti. Firma Aquamont Horné Saliby zaslala
cenovú ponuku na túto zostavu za 1390 eur. Poslanci vyslo-
vili názor, že zostavu treba zakúpiť.
Starosta predložil poslancom na schválenie cenovú po-
nuku na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územ-
né rozhodnutie na stavbu „IBV pri MŠ Abrahám“, doprava
a inžinierske siete za sumu 2096 eur. Ide o predĺženie ulice
Záhumenice po dom č. 165 (vrátane). Pretože je zvýšený
záujem o výstavbu v tejto lokalite a niektorí stavebníci chcú
individuálne uskutočňovať výstavbu rodinných domov už
v najbližších mesiacoch, je potrebné územné rozhodnutie
a stavebné povolenie na uvedenú lokalitu. Starosta infor-
moval poslancov OZ o havarijnom stave fasády a nosného
múru  budovy  múzea  zo  strany  od  p.  Hričovej.  Fasáda  sa
dlhodobo neudržiavala, je úplne opadaná až po tehlu, navy-
še niektoré časti nosného múru sú vypadané, ďalšie úseky
pod strechou je nevyhnutné domurovať. Poslanci vyjadrili
predbežný súhlas s realizáciou opravy za predpokladu, že
bude predložený rozpočet na opravu.
Starosta informoval poslancov o úspešnosti projektu na
rekonštrukciu Základnej školy z Programu zníženia energe-
tickej náročnosti vo verejných budovách v réžii SIEA.
Starosta informoval poslancov o stave príprav hodových
dní, ktoré budú 27.9.2009.
Pripravuje sa tento program: nohejbalový turnaj, futbalové
zápasy, výstava výtvarných práce MŠ, výstava z maliarskej
tvorby Tibora Bilčíka, prezentácia Katalógu zbierkových
predmetov Obecného múzea, zábava, diskotéka, hudobná
produkcia pred kultúrnym domom a hodové atrakcie.
Po vyčerpaní programu zasadnutia OZ starosta poďakoval
poslancom za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.

INFORMÁCIE O ČINNOSTI OcÚ od 10.7.2009 do 28.8.2009

13.7. – bola podaná žiadosť na kúpu pozemkov v správe
SPF – ide o pozemky v športovom areáli a pri Hliníku.
14.7. – bolo stretnutie organizátorov Vatry ústavy.
14.7. – bol kontrolný deň na kanalizáciu – zúčastnili sa
Sabo, Čambál, Papp, Vrbovský.
16.7. – prebehla kontrola zo strany Obvodného úradu život-
ného prostredia na čerpacej stanici vody – nezistili sa nedo-
statky.
17.7. – uskutočnilo sa stretnutie redakčnej rady Abrahám-
skych novín.

18.7. – uskutočnil sa nočný futbalový turnaj. Zúčastnili sa
futbalové mužstvá: Malá Mača, Pusté Úľany, Hoste, Abra-
hám. Turnaj vyhra1 OFK Abrahám.
20.7. – uskutočnilo sa rokovanie o revitalizácii Hlavnej
ulice – zúčastnili sa Vrbovský, M. Hričová.
23.7. – uskutočnilo sa školenie k EÚ fondom.
27.7. – zasadala redakčná rada Abrahámskych novín.
27.7.  –  dostali  sme  oznámenie  od  agentúry  SIEA,  že  sme
boli úspešní a zaradení do poradovníka na realizáciu pro-
gramu zníženia energetickej náročnosti vo verejných budo-
vách.
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29.7. – bol zakúpený chlórnan sodný pre ČS v Pezinku.
31.7. – bola opravená elektrická porucha na ČS vody.
31.7. – zasadla redakčná rada Abrahámskych novín.
4.8. – sme dostali informáciu, že bola odpredaná Detská
ozdravovňa Abrahám súkromnej firme.
7.8. – boli vytlačené Abrahámske noviny v počte 250 kusov
13.8. – bol odovzdaný v kancelárii VÚC Trnava projekt na
revitalizáciu Hlavnej ulice. V projekte je riešené verejné
osvetlenie, cesta, chodníky a verejná zeleň.
13.8. – sa uskutočnilo stretnutie nového správcu farnosti
Jána Hrablaya a starostu obce. Na stretnutí boli prerokované
viaceré spoločné otázky, medziiným aj určenie termínu ho-
dov, ktoré budú v tradičnom termíne na Michala –
27.9.2009.
17.8. – uskutočnilo sa stretnutie organizátorov Vatry ústavy,
ktorá bude 29.8. Bol určený program a organizačné zabez-
pečenie podujatia.
18.8. – bola opravená švihlová kosačka a obecný automobil
Renault Kango.

20.8. – boli na VÚC odovzdané dodatky k projektu Hlavná
ulica.
24.8. – uskutočnilo sa stretnutie projektantov k projektu
NSO II, t.j. Záhumenice. Zúčastnili sa Nomilner, Barčák,
Vrbovský.
25.8. – bol objednaný vodomer a spätná klapka na ČS vody.
27.8.–28.8. – prebiehala príprava športového areálu k Vatre
ústavy.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Program zasadnutia OZ
2. Zloženie návrhovej komisie
3. Čerpanie rozpočtu obce za 1. polrok 2009
4. Vysporiadanie pozemkov podľa zákona č. 66/2009
5. Vypracovanie projektu kanalizácie za 5355 eur.
6. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné roz-

hodnutie na stavbu IBV za MŠ.
Marian Vrbovský

          starosta obce Abrahám

VOĽBY

A opäť tu máme ďalšie voľby v tomto roku – už
tretie. Sú to voľby do krajského parlamentu. V prvom kole,
ktoré bude 14. novembra, sa bude voliť predseda kraja
a v našom Galantskom okrese aj sedem poslancov krajské-
ho parlamentu, ktorí budú zastupovať náš okres v Trnave
a presadzovať záujmy i našej obce. Doterajší poslanci z náš-
ho okresu sú výhradne z jednej politickej strany, a to SMK.
Táto  strana,  ako to  aj  sama deklaruje,  a  všetci  to  aj  vieme,
zastupuje iba záujmy našich maďarských spoluobčanov
a záujmy obcí, v ktorých žijú – teda obcí južnejšie od Abra-
hámu. Ako sa to vôbec mohlo stať, že ani jeden poslanec za
Galantský okres nie je Slovák? Veď v našom okrese žije 55
% obyvateľov slovenskej národnosti. Vysvetlenie je veľmi
jednoduché. Pokiaľ 45 % obyvateľov maďarskej národnosti
dávalo svoj hlas iba jednej politickej strane a siedmim
kandidátom na poslancov, tak 55 % obyvateľov slovenskej
národnosti dávalo svoj hlas až 11 politickým stranám a 35

kandidátom na poslancov. Hlasy slovenských voličov sa
rozdrobili medzi 35 kandidátov a ani jeden nezískal potreb-
ný počet hlasov. Tak sa stalo, že aj Slovákov zastupuje
v Trnavskom parlamente 7 poslancov zo SMK. Je veľmi dô-
ležité, aby aj nás zastupovali proslovenskí poslanci v trnav-
skom kraji, aby sa aj v obciach, ako Abrahám, Hoste, Pusté
Úľany, Veľký Grob konečne začali budovať nové cesty tak,
ako sa to doteraz výhradne deje v obciach, kde žijú poslanci
z SMK. A takýchto príkladov by bolo viac.

Pri týchto voľbách bude rozhodovať každý hlas.
Preto je dôležitá čo najväčšia účasť i z našej obce, kde býva
už tradične vysoká účasť. Druhé kolo volieb bude rozhodo-
vať už iba o predsedovi kraja. Všetkým voličom želám
šťastný výber kandidátov.

Marian Vrbovský

KATALÓG
ZBIERKOVÝCH PREDMETOV

     Obec Abrahám v týchto dňoch vydala informačnú
publi-káciu Katalóg zbierkových predmetov obecného
múzea v Abraháme. Katalóg obsahuje príhovor starostu
obce, úvod, dokumentáciu zbierkových predmetov múzea
zarade-ných do konca roku 2007 a zoznam všetkých darcov
do konca roku 2008. Záujemcovia si môžu publikáciu
zakúpiť  na Obecnom úrade v Abraháme a v Obecnom
múzeu Abrahám. Cena informačnej publikácie je 5 €.

Ľudmila Horváthová
správkyňa múzea

OBECNÉ MÚZEUM

Návštevníci obecného múzea v septembri v hodových
dňoch mali možnosť vzhliadnuť novú expozíciu, ktorá bola
čiastočne zriadená v priestoroch etnografia a história. Po
niekoľkých rokoch bola znovu vystavená zástava dobro-
voľného hasičského zboru v Abraháme a inštalovaný hasič-
ský kútik, ukážka sedliackej izby a v poľnohospodárskej
časti ukážka strojov. Touto cestou pozývame záujemcov na
prehliadku múzea v týchto otváracích dňoch.

6. december 2009     1500 h – 1800 h
26. december 2009   1500 h – 1800 h
3. január 2010          1500 h – 1800 h
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