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          Obec Ábelová 
 

                           Obecný úrad Ábelová č.95 
                                   985 13 Ábelová 

 
 

Zápisnica č. 5/2021 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce 
Ábelová, konaného dňa 12.05.2021 o 16:00  hod v kancelárií starostu obce 
 
Program:  
 
1. Otvorenie Obecného zastupiteľstva. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie programu zasadnutia. 
4. Vyhodnotenie „Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností – pozemkov 

obce Ábelová“ 
4.1. Schválenie kúpnych zmlúv z obchodnej verejnej súťaže na základe splnenia 

podmienok Účastníkov súťaže – Manželia Cvikovci. 
4.2. Schválenie kúpnych zmlúv z obchodnej verejnej súťaže na základe splnenia 

podmienok Účastníkov súťaže – Manželia Cvikovci. 
4.3. Schválenie kúpnych zmlúv z obchodnej verejnej súťaže na základe splnenia 

podmienok Účastníkov súťaže – Manželia Cvikovci. 
4.4. Schválenie kúpnych zmlúv z obchodnej verejnej súťaže na základe splnenia 

podmienok Účastníkov súťaže –  pán Jaroslav Maslen. 
4.5. Schválenie kúpnych zmlúv z obchodnej verejnej súťaže na základe splnenia 

podmienok Účastníkov súťaže – pán Ing. Michal Kulich 
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku v časti Nedelište – J.Fogaraši. 
6. Rôzne. 
7. Záver. 

 
 

K bodu programu č. 1. 
 
Starosta obce Jaroslav Maslen privítal poslancov Obecného zastupiteľstva. 
Konštatoval, že na riadnom zasadnutí sú prítomní: 
poslanci : 
ďalší prítomní: 
neprítomní: 
(príloha prezenčná listina). 
 
Starosta obce Jaroslav Maslen skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina 
poslancov Obecného zastupiteľstva a rokovanie Obecného zastupiteľstva obce 
Ábelová je uznášaniaschopné. 
 
K bodu programu č. 2. 
 
Za zapisovateľa navrhol starosta obce Jaroslav Maslen Ing.A.Medekovú, za 
overovateľov zápisnice poslancov Obecného zastupiteľstva Jána Sokola a Jána 
Kováča. Poslanci návrh jednohlasne prijali. 
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Starosta obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.25/2021: 
Obecné zastupiteľstvo obce Ábelová schválilo za zapisovateľa Ing.A.Medekovú, za 
overovateľov zápisnice poslancov Obecného zastupiteľstva Jána Sokola a Jána 
Kováča. 
 
Hlasovanie: 
Za - 3 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č. 3. 
 
Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili program zasadnutia. 
 
Starosta obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.26/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: 
Za - 3 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č. 4. 
Pred poslancami obecného zastupiteľstva boli otvorené ponuky do „Obchodnej 
verejnej súťaže na predaj nehnuteľností – pozemkov obce Ábelová“, ktoré boli 
doručené na obecný úrad v Ábelovej do uzávierky na predkladanie ponúk 
06.05.2021 12:00. 
 
K bodu programu č. 4.1. 
 
Starosta obce Jaroslav Maslen oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva 
s víťaznými návrhmi kúpnych zmlúv a so znením kúpnych zmlúv na základe splnenia 
podmienok z verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej 
zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. 
(príloha víťazné návrhy kúpnych zmlúv). 
 
Starosta obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.27/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh Kúpnej zmluvy zo dňa 5.5.2021, na základe 
ktorej Obec Ábelová predáva nehnuteľnosti v katastrálnom území Madačka, obec 
Ábelová, okres Lučenec, ktoré sú katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec 
vedené na liste vlastníctva č. 323, v podiele 1/2, žiadateľom Ing. Marekovi Cvikovi 
a Ing. Veronike Cvikovej v celkovej sume 104,00,- Eur, ako :  
 
LV č. 323 parcela CKN 

a) Pozemok, parcela registra „C“ parcelné číslo 1372/3 o výmere 208 m2 – trvalý 
trávny porast. 
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Hlasovanie: 
Za - 3 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č. 4.2. 
 
Starosta obce Jaroslav Maslen oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva 
s víťaznými návrhmi kúpnych zmlúv a so znením kúpnych zmlúv na základe splnenia 
podmienok z verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej 
zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. 
(príloha víťazné návrhy kúpnych zmlúv). 
 
Starosta obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.28/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh Kúpnej zmluvy zo dňa 5.5.2021, na základe 
ktorej Obec Ábelová predáva nehnuteľnosti v katastrálnom území Madačka, obec 
Ábelová, okres Lučenec, ktoré sú katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec 
vedené na liste vlastníctva č. 323, v podiele 1/2, žiadateľom Ing. Marekovi Cvikovi 
a Ing. Veronike Cvikovej v celkovej sume 850,50,- Eur, ako: 
 
LV č. 323 parcela CKN 

a) Pozemok, parcela registra „C“ parcelné číslo 1394/3 o výmere 1701 m2 – 
trvalý trávny porast. 

 
Hlasovanie: 
Za - 3 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č. 4.3. 
 
Starosta obce Jaroslav Maslen oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva 
s víťaznými návrhmi kúpnych zmlúv a so znením kúpnych zmlúv na základe splnenia 
podmienok z verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej 
zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. 
(príloha víťazné návrhy kúpnych zmlúv). 
 
Starosta obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.29/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh Kúpnej zmluvy zo dňa 5.5.2021 v znení 
Dodatku ku kúpnej zmluve zo dňa 27.05.2021, na základe ktorej Obec Ábelová 
predáva nehnuteľnosti v katastrálnom území Madačka, obec Ábelová, okres 
Lučenec, ktoré sú katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec vedené na liste 
vlastníctva č. 519 v podiele 1/2 a č. 521 v podiele 2/4, žiadateľom Ing. Marekovi 
Cvikovi a Ing. Veronike Cvikovej v celkovej sume 1281,60,- Eur, ako: 
 
LV č. 519 parcely EKN 

a) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1801 o výmere 6593 m2 – orná 
pôda 
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b) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1802/2 o výmere 1706 m2 – orná 
pôda 

 
LV č. 521 parcely EKN 

c) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1275/2 o výmere 2381 m2 – orná 
pôda 

 
Hlasovanie: 
Za - 3 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č. 4.4. 
 
Starosta obce Jaroslav Maslen oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva 
s víťaznými návrhmi kúpnych zmlúv a so znením kúpnych zmlúv na základe splnenia 
podmienok z verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej 
zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. 
(príloha víťazné návrhy kúpnych zmlúv). 
 
Starosta obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.30/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh Kúpnej zmluvy zo dňa 5.5.2021, na základe 
ktorej Obec Ábelová predáva nehnuteľnosti v katastrálnom území Nedelište, Obec 
Ábelová, okres Lučenec, ktoré sú katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec 
vedené na liste vlastníctva č. 10 v podiele 2/4, č. 11 v podiele 38/216, č. 12 v podiele 
1/6, č. 177 v podiele 10/36, č. 336 v podiele 1/1, č. 386 v podiele 2/16, č. 387 
v podiele 2/16, č. 443 v podiele 1/2, č. 8 v podiele 1/3 žiadateľovi Jaroslavovi 
Maslenovi v celkovej sume 10013,96,- Eur, ako: 
 
LV č. 10 parcely EKN 

a) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1262 o výmere 1112 m2 – trvalé 
trávne porasty 

b) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1269 o výmere 2410 m2 – trvalé 
trávne porasty 

c) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1275 o výmere 2093 m2 – trvalé 
trávne porasty 
 

LV č. 11 parcely EKN 
d) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1207 o výmere 11232 m2 – trvalé 

trávne porasty 
e) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1259 o výmere 2558 m2 – trvalé 

trávne porasty 
 

LV č. 12 parcely EKN 
f) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1150 o výmere 4869 m2 – trvalé 

trávne porasty 
g) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1153 o výmere 1830 m2 – trvalé 

trávne porasty 
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h) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1213 o výmere 5233 m2 – trvalé 
trávne porasty 

i) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1231 o výmere 3143 m2 – trvalé 
trávne porasty 

j) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1246 o výmere 978 m2 – trvalé 
trávne porasty 

k) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1251 o výmere 1161 m2 – trvalé 
trávne porasty 

l) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1270 o výmere 226 m2 – trvalé 
trávne porasty 

 
 
 
LV č. 177 parcely EKN 
m) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1203 o výmere 1405 m2 – trvalé 

trávne porasty 
n) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1261 o výmere 2995 m2 – trvalé 

trávne porasty 
o) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1263 o výmere 10862 m2 – trvalé 

trávne porasty 
 

LV č. 336 parcely EKN 
p) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1055 o výmere 10711 m2 – orná 

pôda 
q) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1058 o výmere 24578 m2 – trvalé 

trávne porasty 
r) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1059 o výmere 303 m2 – trvalé 

trávne porasty 
s) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1060 o výmere 8420 m2 – trvalé 

trávne porasty 
t) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1204 o výmere 1158 m2 – orná 

pôda 
u) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1237 o výmere 650 m2 – orná 

pôda 
v) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1276 o výmere 2276 m2 – orná 

pôda 
w) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1553 o výmere 32186 m2 – trvalé 

trávne porasty 
x) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1880 o výmere 312 m2 – orná 

pôda 
y) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 2079 o výmere 18029 m2 – orná 

pôda 
z) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 2222 o výmere 1050 m2 – trvalé 

trávne porasty 
aa)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 2271 o výmere 1898 m2 –   orná 

pôda 
bb)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 2272 o výmere 857 m2 – trvalé 

trávne porasty 
cc) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 2273 o výmere 10932 m2 – trvalé 

trávne porasty 
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dd)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 2274 o výmere 5750 m2 – orná 
pôda 

ee)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 2690 o výmere 9104 m2 – trvalé 
trávne porasty 

ff) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 2704 o výmere 4209 m2 – trvalé 
trávne porasty 

gg)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 2705 o výmere 6095 m2 – trvalé 
trávne porasty 

hh)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 2829 o výmere 6274 m2 – trvalé 
trávne porasty 

ii) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 2830 o výmere 4626 m2 – trvalé 
trávne porasty 

jj) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 442 o výmere 270 m2 – trvalé 
trávne porasty 

kk) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 49 o výmere 2325 m2 – trvalé 
trávne porasty 

ll) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 581 o výmere 4912 m2 – trvalé 
trávne porasty 

mm) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 874 o výmere 2337 m2 – 
trvalé trávne porasty 

nn)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 877 o výmere 2448 m2 – trvalé 
trávne porasty 

oo)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 878 o výmere 7960 m2 – orná 
pôda 
 

LV č. 386 parcela EKN 
pp)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1295/1 o výmere 51554 m2 – 

trvalé trávne porasty 
 

LV č. 387 parcela EKN 
qq)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1295/2 o výmere 6238 m2 – 

trvalé trávne porasty 
 

LV č. 443 parcely EKN 
rr) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1889 o výmere 5246 m2 – trvalé 

trávne porasty 
ss) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 2078 o výmere 5717 m2 – trvalé 

trávne porasty 
 

LV č. 8 parcely EKN 
tt) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1184 o výmere 6153 m2 – orná 

pôda 
uu)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1189 o výmere 1342 m2 – orná 

pôda 
vv) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1191 o výmere 2431 m2 – orná 

pôda 
ww) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1192 o výmere 717 m2 – 

orná pôda 
xx) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1205 o výmere 1025 m2 – orná 

pôda 
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yy) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1238 o výmere 703 m2 – orná 
pôda 

zz) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1265 o výmere 1853 m2 – orná 
pôda 

aaa) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1271 o výmere 646 m2 – 
trvalé trávne porasty 

bbb) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1272 o výmere 1702 m2 – 
orná pôda 

 
Hlasovanie: 
Za - 3 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č. 4.5. 
 
Starosta obce Jaroslav Maslen oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva 
s víťaznými návrhmi kúpnych zmlúv a so znením kúpnych zmlúv na základe splnenia 
podmienok z verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej 
zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. 
(príloha víťazné návrhy kúpnych zmlúv). 
 
Starosta obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.31/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh Kúpnej zmluvy zo dňa 5.5.2021, na základe 
ktorej Obec Ábelová predáva nehnuteľnosti v katastrálnom území Madačka, obec 
Ábelová, okres Lučenec, ktoré sú katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec 
vedené na liste vlastníctva č. 380 v podiele 1/2, č. 519 v podiele 1/2, č. 521 v podiele 
2/4, č. 564 v podiele 1/1, č. 194 v podiele 5/8, č. 772 v podiele 3/560, č. 775 v podiele 
3/560 žiadateľovi Ing. Michalovi Kulichovi v celkovej sume 6964,28,- Eur, ako: 
 
 
LV č. 380 parcely EKN 

a) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1549/1 o výmere 132 m2 – trvalé 
trávne porasty 

b) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1590/3 o výmere 583 m2 – trvalé 
trávne porasty 

c) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1600/9 o výmere 3071 m2 – 
trvalé trávne porasty 

d) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1601/5 o výmere 259 m2 – trvalé 
trávne porasty 
 

LV č. 519 parcela CKN 
e) Pozemok, parcela registra „C“ parcelné číslo 1387/3 o výmere 794 m2 – 

ostatná plocha 
 
parcely EKN 

f) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1267/2 o výmere 2652 m2 – orná 
pôda 



8 

 

g) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1380 o výmere 1410 m2 – trvalé 
trávne porasty 

h) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1384/2 o výmere 1097 m2 – orná 
pôda 

i) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1385/1 o výmere 1673 m2 – orná 
pôda 

j) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1387/20 o výmere 18808 m2 – 
trvalé trávne porasty 

k) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1392/1 o výmere 5181 m2 – orná 
pôda 

l) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1392/3 o výmere 681 m2 – orná 
pôda 

m) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1392/4 o výmere 889 m2 – trvalé 
trávne porasty 

n) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1395/9 o výmere 2001 m2 – 
trvalé trávne porasty 

o) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1397 o výmere 1623 m2 – trvalé 
trávne porasty 

p) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1407 o výmere 3194 m2 – orná 
pôda 

q) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1654/1 o výmere 2154 m2 – 
trvalé trávne porasty 

r) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1656/8 o výmere 1587 m2 – 
trvalé trávne porasty 

s) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1658 o výmere 1365 m2 – trvalé 
trávne porasty 

t) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1663 o výmere 8872 m2 – trvalé 
trávne porasty 

u) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1721/1 o výmere 888 m2 – trvalé 
trávne porasty 

v) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1721/2 o výmere 1428 m2 – orná 
pôda 

w) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1726 o výmere 2243 m2 – orná 
pôda 

x) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1728 o výmere 4361 m2 – orná 
pôda 

y) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1734 o výmere 6364 m2 – orná 
pôda 

z) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1736/2 o výmere 770 m2 – trvalé 
trávne porasty 

aa)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1786/2 o výmere 2726 m2 – orná 
pôda 
 

LV č.521 parcely EKN 
bb)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1378/1 o výmere 2720 m2 – orná 

pôda 
cc) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1379 o výmere 3163 m2 – orná 

pôda 
dd)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1387/17 o výmere 11970 m2 – 

trvalé trávne porasty 
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ee)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1394/1 o výmere 4502 m2 – 
trvalé trávne porasty 

ff) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1394/6 o výmere 281 m2 – trvalé 
trávne porasty 

gg)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1394/8 o výmere 269 m2 – trvalé 
trávne porasty 

hh)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1394/9 o výmere 1797 m2 – orná 
pôda 

ii) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1395/10 o výmere 3137 m2 – 
orná pôda 

jj) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1395/4 o výmere 7321 m2 – orná 
pôda 

kk) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1395/6 o výmere 2790 m2 – orná 
pôda 

ll) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1427 o výmere 10412 m2 – orná 
pôda 

mm) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1624/1 o výmere 2916 m2 
– trvalé trávne porasty 

nn)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1730/2 o výmere 3954 m2 – orná 
pôda 

oo)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1755/1 o výmere 8438 m2 – orná 
pôda 

pp)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1800/1 o výmere 2089 m2 – orná 
pôda 

qq)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1808/1 o výmere 827 m2 – orná 
pôda 
 

LV č.564 parcela EKN 
rr) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1564 o výmere 5851 m2 – orná 

pôda 
ss) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1347/8 o výmere 87 m2 – trvalé 

trávne porasty 
tt) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1347/7 o výmere 384 m2 – trvalé 

trávne porasty 
uu)Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 23/1 o výmere 185 m2 – trvalé 

trávne porasty 
vv)           Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 23/2 o výmere 29 m2 – 

zastavané plochy a nádvoria 
ww) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 43 o výmere 346 m2 – 

trvalé trávne porasty 
xx)            Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 663/1 o výmere 1498 m2 – 

orná pôda 
yy)            Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 638 o výmere 1477 m2 – 

trvalé trávne porasty 
 
parcely CKN 

zz)            Pozemok, parcela registra „C“ parcelné číslo 1820/5 o výmere 315 m2 – 
záhrada 

aaa) Pozemok, parcela registra „C“ parcelné číslo 1821/6 o výmere 46 m2 – 
zastavaná plocha a nádvorie 



10 

 

bbb) Pozemok, parcela registra „C“ parcelné číslo 1821/8 o výmere 904 m2 – 
zastavaná plocha a nádvorie 

ccc) Pozemok, parcela registra „C“ parcelné číslo 1821/9 o výmere 60 m2 – 
zastavaná plocha a nádvorie 

ddd) Pozemok, parcela registra „C“ parcelné číslo 1821/10 o výmere 1274 
m2 – záhrada 
 

LV č.194 parcely CKN 
eee) Pozemok, parcela registra „C“ parcelné číslo 934/1 o výmere 24 m2 – 

zastavaná plocha a nádvorie 
fff)            Pozemok, parcela registra „C“ parcelné číslo 934/2 o výmere 213 m2 – 

zastavaná plocha a nádvorie 
ggg) Pozemok, parcela registra „C“ parcelné číslo 935/1 o výmere 192 m2 – 

zastavaná plocha a nádvorie 
 

LV č.772 parcely EKN 
hhh) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1636/4 o výmere 5758 m2 

– lesné pozemky 
iii)           Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1648/1 o výmere 1271 m2 

– lesné pozemky 
jjj)           Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1651 o výmere 213 m2 – 

lesné pozemky 
kkk) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1674/1 o výmere 416006 

m2 – lesné pozemky 
 

LV č.775 parcely EKN 
lll)            Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1648/2 o výmere 323 m2 – 

trvalé trávne porasty 
mmm) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1674/2 o výmere 1429 m2 

– trvalé trávne porasty 
nnn) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1674/88 o výmere 2149 

m2 – trvalé trávne porasty 
ooo) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1745/1 o výmere 62482 

m2 – trvalé trávne porasty 
ppp) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1745/3 o výmere 274 m2 – 

trvalé trávne porasty 
qqq) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1745/4 o výmere 662 m2 – 

trvalé trávne porasty 
rrr)            Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1749/1 o výmere 1301 m2 

– trvalé trávne porasty 
sss) Pozemok, parcela registra „E“ parcelné číslo 1749/11 o výmere 42 m2 – 

trvalé trávne porasty 
 
Hlasovanie: 
Za - 3 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č.5. 
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku v časti Nedelište – J.Fogaraši. 
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Na obecný úrad bola doručená žiadosť p.Jozefa Fogarašiho o odkúpenie obecného 
pozemku E-KN č.581 v k.ú.Nedelište. : Uvedená parcela bola ponúkaná na odpredaj 
v rámci obchodnej verejnej súťaže (zverejnená na webovej stránke a úradnej tabuli 
obce dňa 21.04.2021), ktorej sa p.Fogaraši nezúčastnil. 
Starosta obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.32/2021 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj pozemku E-KN č.581 v k.ú.Nedelište 
p.Jozefovi Fogarašimu. 
 
Hlasovanie: 
Za - 3 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č.6. 
 
Starosta obce Jaroslav Maslen informoval poslancov: 
1) o uzatvorení zmluvy o poskytovaní právnych služieb s advokátkou JUDr.Gabrielou  
Klátikovou, 
2) o príprave kultúrno-spoločenského podujatia organizovaného v obci Ábelová pri 
príležitosti 70-teho výročia úmrtia B.S Timravy, 
3) predložil návrh, aby bolo umožnené sociálne slabším občanom evidovaným na 
ÚPSVaR zapojeným do aktivačných prác, odrábať si poplatky za komunálny odpad 
(za 1 odpracovanú hodinu – 1€ z poplatku).  
 
Starosta obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.33/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  
1) berie na vedomie: 

a) informáciu o uzatvorení zmluvy o poskytovaní právnych služieb  
s advokátkou JUDr.Gabrielou  Klátikovou, 
b) o príprave kultúrno-spoločenského podujatia organizovaného v obci 
Ábelová pri príležitosti 70-teho výročia úmrtia B.S Timravy, 

2) schvaľuje návrh, aby bolo umožnené sociálne slabším občanom evidovaným na 
ÚPSVaR zapojeným do aktivačných prác, odrábať si poplatky za komunálny odpad 
(za 1 odpracovanú hodinu – 1€ z poplatku).  
 
Hlasovanie: 
Za - 3 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č. 7. 
 
Starosta obce Jaroslav Maslen sa poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva  
 
Zápisnicu zapísal : ....................                        
Zápisnicu overili : ..........................                       ............................. 
 
V Ábelovej, dňa 12.05.2021 


