
Z Á P I S N I C A 
 

Zo  zasadnutia komisie pre ochranu a tvorbu životného prostredia pri obecnom zastupiteľstve 

v obci Abrahám 

___________________________________________________________________________ 

Zápisnica č.3/2018                         V Abraháme dňa 11.9.2018 

 

Prítomní členovia komisie:   

 

Predseda:  Marian Vrbovský           

Zapisovateľ:            Viktória Tarrová             

Členovia:  Jozef  Ivančík                 

   Milan Kraľovič              

   Peter Horník                   

             Tibor Ležovič   Mgr.              

                                   Marian Jucha Ing.  - ospravedlnený                        

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice  

3. Prerokovanie postúpenej sťažnosti 

4. Informácie o činnosti 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

 Zápis z priebehu rokovania komisie  podľa jednotlivých bodov programu 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie členov komisie životného prostredia otvoril predseda Marian Vrbovský, ktorý privítal 

prítomných členov komisie. 

 

 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice  

 

Zapisovateľom zápisnice poveril predseda komisie Viktóriu Tarrovú. 

 

 

3. Prerokovanie postúpenej sťažnosti 

 

 

Predseda komisie prečítal prítomným členom komisie postúpenú sťažnosť z Obecného  úradu 

Abrahám, v ktorej  sťažovateľka poukazuje na  pálenie domového odpadu susedom vo večerných 



a nočných hodinách. Jednotliví členovia sa vyjadrovali k tejto sťažnosti a konštatovali, že v tomto 

prípade ak je známy porušovateľ, tak riešenie sťažnosti spadá do kompetencie starostu obce 

a komisia odporúča, aby uvedenú sťažnosť riešil starosta vo svojej kompetencii v zmysle zákona 

o odpadoch a Všeobecno-záväzného nariadenia obce Abrahám o nakladaní s domovým odpadom. 

Taktiež bolo konštatované, že komisia má činnosť vymedzenú zákonom 369/1990 par.15 odst. 3. 

Hlasovanie: 6 členov za, zdržal sa 0,  proti 0. 

 

4. Informácie o činnosti 

 

V týchto dňoch sa činnosť členov komisie zameriava na viaceré oblasti a najmä na prípravu zábrany 

vjazdu motorových vozidiel do parku, ktorá by mohla zamedziť aj takým prípadom, aký sa stal 

v uplynulých dňoch, kedy bolo do parku vyvezené väčšie množstvo odpadu istým nezodpovedným 

občanom  pravdepodobne z Pustých Úľan. Zábrana sa bude inštalovať v najbližších dňoch a prípad 

s odpadom sme postúpili starostovi P. Úľan a Abrahámu. Pripravujú sa taktiež ďalšie info tabuľky 

do parku a obce. 

 

5. Diskusia 

 

Členovia komisie diskutovali o skládke odpadu v parku a viacerí navrhli, aby sa v uvedenom 

prípade využil na usvedčenie páchateľa kamerový systém v obci a riešil sa prípad cez políciu. 

Taktiež diskutovali o vznikajúcej čiernej stavbe pri lese čim sa porušuje stavebný zákon a územný 

plán obce Abrahám. Predseda komisie informoval členov, že túto vec oznámil starostovi obce  

a taktiež všetkým poslancom obce.  

 

6. Záver 

 

 

Predseda komisie poďakoval členom komisie a prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie 

ukončil. 

 

 

 

Zápisnicu overili: 

 

 

Jozef  Ivančík   

 

 Peter Horník   

 

 

 

 

                                                                                                                                  

Predseda  komisie  ŽP  Marian Vrbovský. 


