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Rovenská, M. Kobrtková, M. Bobeková.  

15.7. – firma ANEO odobrala zo zber-

ného dvora elektronický odpad. 

19.7. – uskutočnilo sa stretnutie so 

správcom farnosti Abrahám p. farárom 

Kolpákom. Jednou z tém bol aj termín 

abrahámskych hodov. 

20.7. – bola zaslaná ţiadosť firme Jed-

nota o kúpu pozemku pri potravinách. 
28.7. – uskutočnila sa výmena regulač-

ného spínača na čerpacej stanici vody  

29.7. – zasadala komisia pre výber do-

dávateľa stavby – Centrum obce. 

30.7. – uskutočnilo sa stretnutie poslan-

cov vo veci hodov, farskej budovy, ma-

terskej školy a napojenia na kanalizáciu 

obecných budov. 

2.8. – začala rekonštrukcia vonkajších 

priestorov materskej školy.  

2.8. – bolo napustených 100 m3 vody do 
vodnej nádrţe Hliník. 

3.8. – zasadla redakčná rada abrahám-

skych novín. 

4.8. – na Okresnom súde v Galante pre-

behlo pojednávanie vo veci sporu o po-

zemok pod školskú bytovku. Rozsudok 

bude vynesený v septembri.  

5.8. – sa uskutočnilo stretnutie na OcÚ 

so správcom abrahámskej farnosti p. 

Kolpákom a zástupcom arcibiskupského 

úradu Trnava vo veci majetkoprávneho 

vysporiadania kostola a pozemku pod 
kostolom. 

6.8. – bola podpísaná úverová zmluva 

medzi obcou Abrahám a VÚB. 

9.8. – bola nainštalovaná cestná zábrana 

do lokality Nadseg. 

10.8. – začala sa rekonštrukcia strechy 

múzea.  

10. 8. – zasadla komisia pre kultúru vo 

veci abrahámskych hodov. 

11.8. – zasadala komisia pre referendum. 

Predsedom sa stal Bohumil Čambál. 

17.8. – OcÚ dostal oznámenie, ţe správ-
na rada Jednoty odsúhlasila predaj po-

zemku pre Obec Abrahám. 

18.8. – uskutočnilo sa rokovanie na 

KÚŢP vo veci kanalizácie pre obec. 

19.8. – uskutočnilo sa odovzdanie stave-

niska Základnej školy pre rekonštrukciu 

budovy. 

19.8. – sa uskutočnilo stretnutie 

obyvateľov na OcÚ vo veci informácií 

pre napojenie sa na kanalizáciu. 

28.8. – sa uskutočnilo posledné letné 
kultúrne podujatie v športovom areáli – 

Vatra ústavy. 

30.8. – bola podaná ţiadosť na KÚŢP 

o zmenu stavby pred dokončením, a to 

kanalizácia v Druţstevnej ulici. 

31.8. – uskutočnil sa kontrolný deň na 

stavbe kanalizácie v obci. 

2.9. – bol objednaný rozpočet na kanali-

záciu po Druţstevnej ul. 

2.9. – uskutočnilo sa rokovanie na OcÚ 

Malá Mača vo veci zmeny autobusových 

spojov. Na stretnutí sa zúčastnili staros-
tovia obcí Malá Mača, Abrahám 

a Hoste. 

8.9. – zasadla komisia pre organizáciu 

abrahámskych hodov, na ktorej sa zú-

častnili: A. Klementová, J. Takáčová, A. 

Gécová, M. Vrbovský, Š. Palčo st., Š. 

Palčo ml. 

10.9. – uskutočnila sa obhliadka staveb-

ného pozemku, ktorý obec kupuje od 

firmy Jednota. Boli dohodnuté hranice 

pozemkov, vypracovanie geometrického 

plánu a zmluva  o predaji. 

13.9. – sa uskutočnilo rokovanie na OÚ 
Galanta vo veci pracovnoprávneho sporu 

a rokovanie s M. Hričovou vo veci reali-

zácie projektu Centrum obce. 

14.–15.9. – sa uskutočnila príprava tra-

dičnej poboţnosti pri súsoší Sedembo-

lestnej Panny Márie. 

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

1. Program zasadnutia OZ 

2. Čerpanie rozpočtu za 2. štvrťrok 2010 

3. Počet poslancov 7 pre ďalšie volebné 
obdobie a volebný obvod v obci Abra-

hám. 

4. Úväzok starostu obce v nasledujúcom 

volebnom období. 

5. Výpoveď z nájmu bytu Zuzane 

Novákovej z dôvodu neplatenia bytu. 

6. Náter strechy budovy ZŠ Michala 

Tareka v Abraháme Vladimírom Mr-

vom. 7. Prenájom kultúrneho domu na hodové 

diskotéky pre OKF a športovú 

organizáciu SWAL a zaplatenie SBS 

sluţby 8. Rozšírenie prevádzkových hodín ka-
derníctva. 

 

Marian Vrbovský 

starosta obce Abrahám

 

VÝSTAVA  FOTOGRAFIÍ 

Obecný úrad Abrahám a komisia pre kultúru pri OZ počas 

hodovej nedele usporiadali v kultúrnom dome výstavu foto-

grafií. Rozsah bol pomerne široký z hľadiska časového ob-

dobia, ale aj pestrosti námetov, ktoré boli týmto spôsobom 
priblíţené našim spoluobčanom. Pozastaviť by som sa chcela 

najmä nad časťou, kde boli prezentované fotografie našej ob-

ce v rôznych časových obdobiach. Mám ra-

dosť, ţe sa nám takto podarilo uchovať časť 

histórie našej obce. Dúfam, ţe aj Vašou 

mocou sa bude táto zbierka rozširovať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chcela by som Vás poţiadať, ak 

máte doma rôzne fotografie 
z našej obce, o ich zapoţičanie. 

Fotky Vám po skopírovaní 

time. Zároveň by som chcela 

poďakovať za poskytnutie fo-

grafií z rodinných albumov D. 

Bartošovej, B. Čambálovi, M. Dundovej, A. Gécovej, A. 

Klementovej, S. Kollárovi a T. Vrbovskej. Vystavované 

tografie z obecných podujatí nafotili D. Kollár, J. Leţovič, 

M. Vrbovský a J. Takáčová. 

JanaT 


