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Zápisnica č.3/2021 z mimoriadneho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva obce Ábelová , konaného dňa  16.02.2021 o 16.00 hod. 
v kancelárii starostu obce 
 
Program: 
 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie programu zasadnutia. 
4. Schválenie Kúpnej zmluvy č. 3/2021/MPO  
5. Záver. 

 
K bodu 1. 
 Zástupca starostu obce Ján Sokol privítal poslancov Obecného zastupiteľstva. 
Konštatoval, že na riadnom zasadnutí sú prítomní:  
poslanci : Ján Sokol, Peter Čunderlík, Ján Kováč 
ďalší prítomní: Ing.Antónia Medeková,  
neprítomný: Juraj Kováčik, Pavol Maslen 
(príloha č.1 – prezenčná listina).  
Zástupca starostu obce skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov 
a rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Ábelová je uznášaniaschopné. 
 
K bodu 2. 
 Za zapisovateľku navrhol zástupca starostu obce Ing.Antóniu Medekovú, za 
overovateľov zápisnice poslancov OZ Petra Čunderlíka a Jána Kováča. Poslanci 
návrh jednohlasne prijali. 
 
Zástupca starostu dal hlasovať za návrh Uznesenia č. 17/2021 : 
OZ schválilo za zapisovateľku Ing.Antóniu Medekovú a za overovateľov zápisnice 
Petra Čunderlíka a Jána Kováča. 
 
Hlasovanie: 
Za – 3 
Proti – 0 
Zdržal sa - 0 
 
K bodu 3. 
 Poslanci schválili program zasadnutia.  
 
Zástupca starostu dal hlasovať za návrh Uznesenia č. 18/2021 : 
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OZ prerokovalo a schválilo program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: 
Za – 3 
Proti – 0 
Zdržal sa - 0 
 
 
K bodu 4. 
Zástupca starostu oboznámil poslancov so znením Kúpnej zmluvy č. 3/2021/MPO. 
 
Zástupca starostu dal hlasovať za návrh Uznesenia č. 19/2021 : 

OZ v schválilo Kúpnu zmluvu č. 3/2021/MPO, na základe ktorej obec Ábelová kupuje 
nehnuteľnosti v katastrálnom území Ábelová, obec Ábelová, okres Lučenec, ktoré sú 
katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec vedené na liste vlastníctva č. 134, 
v podiele 1/1, ako: 

a) stavba – rodinný dom, súp. č. 86, postavená na parcele C KN č. 62/1,  

b) pozemok parcela C KN č. 62/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 771 
m2,  

c) pozemok parcela C KN č. 62/2 záhrada o výmere 689 m2,   

za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb – poskytovania sociálnej 
pomoci a humanitárnej starostlivosti v zmysle projektu predloženého obcou Ábelová 
dňa 03.02.2021, v súlade s §8e písm. d) zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe 
majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku 
štátu“). 

 
Hlasovanie: 
Za – 3 
Proti – 0 
Zdržal sa - 0 
 
K bodu 5. 
Zástupca starostu sa poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
Zápisnicu zapísala: Ing.Antónia Medeková ................................... 
Zápisnicu overili: Peter Čunderlík  ................................... 
   Ján Kováč   ................................... 
 
 
V Ábelovej, dňa 16.02.2021 


