
Uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce 

Ábelová, konaného dňa 13.10.2021 

 

Uznesenie č. 40/2021: 
Obecné zastupiteľstvo obce Ábelová schválilo za zapisovateľa Ing. A. Medekovú 
a za overovateľov zápisnice Jána Sokola a Jána Kováča. 
 
Hlasovanie: 
Za - 5 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
V Ábelovej, dňa 13.10.2021    Jaroslav Maslen 
          starosta obce 
 
 
Uznesenie č. 41/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: 
Za - 5 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
V Ábelovej, dňa 13.10.2021    Jaroslav Maslen 
          starosta obce 
 
 
Uznesenia č. 42/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 13.10.2021, 
ktorým sa menia ustanovenia Kúpnej zmluvy zo dňa 17.6.2021 v znení jej písomného 
Dodatku zo dňa 23.8.2021, na základe ktorého Obec Ábelová predáva nehnuteľnosti 
v katastrálnom území Madačka, obec Ábelová, okres Lučenec, ktoré sú katastrálnym 
odborom Okresného úradu Lučenec vedené na liste vlastníctva č. 564 v podiele 1/1, 
žiadateľovi Ing. Michalovi Kulichovi, a to: 
 

Parcela registra „E“ 
- E-KN parc. č. 633/1 o cel. vým. 1498m², druh pozemku orná pôda. 

 
Hlasovanie: 
Za - 5 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
V Ábelovej, dňa 13.10.2021    Jaroslav Maslen 
          starosta obce 



Uznesenie č.43/2021 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom na predaj častí obecnej parcely v 
katastrálnom území Ábelová C-KN č.2319/1, ktorá je evidovaná v katastri 
nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie za nasledovných podmienok: 
- pri určení časti parcely a vypracovaní geometrického plánu je nutné zohľadniť 
ochranné pásmo vodovodu, ktorý vedie danou parcelou, to znamená, že  
novovzniknutý pozemok sa nesmie prekrývať s ochranným pásmom vodovodu, 
- náklady na vypracovanie geometrického plánu si hradí záujemca o odkúpenie 
pozemku, 
- cena za m2 je 5,00 Eur. 
 
Hlasovanie: 
Za - 5 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
V Ábelovej, dňa 13.10.2021    Jaroslav Maslen 
          starosta obce 
 
 
Uznesenie č.44/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom na predaj časti obecnej parcely v 
katastrálnom území Ábelová C-KN č.2319/1, ktorá je evidovaná v katastri 
nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie pánovi Banskému za nasledovných 
podmienok: 
- pri určení časti parcely a vypracovaní geometrického plánu je nutné zohľadniť 
ochranné pásmo vodovodu, ktorý vedie danou parcelou, to znamená, že  
novovzniknutý pozemok sa nesmie prekrývať s ochranným pásmom vodovodu, 
- náklady na vypracovanie geometrického plánu si hradí záujemca o odkúpenie 
pozemku, 
- cena za m2 je 5,00 Eur. 
 
Hlasovanie: 
Za - 5 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
V Ábelovej, dňa 13.10.2021    Jaroslav Maslen 
          starosta obce 
 
Uznesenie č.45/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom na predaj časti obecnej parcely v 
katastrálnom území Ábelová C-KN č.2319/1, ktorá je evidovaná v katastri 
nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie Ing.Hrivnákovej za nasledovných 
podmienok: 
- pri určení časti parcely a vypracovaní geometrického plánu je nutné zohľadniť 
ochranné pásmo vodovodu, ktorý vedie danou parcelou, to znamená, že  
novovzniknutý pozemok sa nesmie prekrývať s ochranným pásmom vodovodu, 



- náklady na vypracovanie geometrického plánu si hradí záujemca o odkúpenie 
pozemku, 
- cena za m2 je 5,00 Eur. 
 
Hlasovanie: 
Za - 5 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
V Ábelovej, dňa 13.10.2021    Jaroslav Maslen 
          starosta obce 
 
 
Uznesenie č.46/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program kultúrno-spoločenských podujatí na rok 
2022: 
1. MDŽ 
2. Jánska zábava 
3. Stavanie mája 
5. Timravine dni (3 x divadlo) 
4. Váľanie mája 
5. Týždeň s Timravou - júl 
6. Mesiac úcty k starším 
7. Mikuláš 
 
Hlasovanie: 
Za - 5 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
V Ábelovej, dňa 13.10.2021    Jaroslav Maslen 
          starosta obce 
 
 
 
Uznesenie č.47/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zber použitých jedlých olejov a tukov v spolupráci 
so spoločnosťou Traffin Oil. 
 
Hlasovanie: 
Za - 5 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
V Ábelovej, dňa 13.10.2021    Jaroslav Maslen 
          starosta obce 
 
 



Uznesenie č.48/2021: 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom predaja obecných nehnuteľností -  

katastrálne územie: Ábelová, obec: Ábelová, okres: Lučenec, LV č. 398 : 

- pozemok, parc. KN „C“ č. 62/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 771 

m2, 

- pozemok, parc. KN „C“ č. 62/2, záhrada o výmere 689 m2, 

- stavba –rodinný dom, súp. č. 86, postavený na parc. KN „C“ č. 62/1, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 771 m2). 

Cena nehnuteľností bude určená súdnym znalcom. 

 
Hlasovanie: 
Za - 5 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
V Ábelovej, dňa 13.10.2021    Jaroslav Maslen 
          starosta obce 
 
 
 
Uznesenie č.49/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
a) BBSK ponúka možnosť zaočkovať sa jednodávkovou vakcínou Jansen – Johnson 
prostredníctvom mobilnej očkovacej jednotky – zisťujeme záujem. 
b) Na obecnom úrade sú na predaj pohľadnice obce (cena – 1,00€/ks) a magnetky 
(cena – 1,50€/ks). 
c) Obec zakúpila pre seniorov vitamínové balíčky v rámci mesiaca úcty k starším. 
 
Hlasovanie: 
Za - 5 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
V Ábelovej, dňa 13.10.2021    Jaroslav Maslen 
          starosta obce 
 


