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          Obec Ábelová 
 

                           Obecný úrad Ábelová č.95 
                                   985 13 Ábelová 

 
 

Zápisnica č. 9/2021 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce 
Ábelová, konaného dňa 16.12.2021 o 16:00  hod v kancelárií starostu obce 
 
Program:  
 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie programu. 
4. Predaj nehnuteľnosti – schválenie 
5. Schválenie rozpočtu na r.2022-2024 
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 : Peter Čunderlík, Ján Kováč, Pavol Maslen, Ján Sokol 
ďalší prítomní: Ing.Antónia Medeková 
neprítomní: Juraj Kováčik 
(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 Petra Čunderlíka a Pavla 
Maslena. Poslanci návrh jednohlasne prijali. 
 
Starosta obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.50/2021: 
Obecné zastupiteľstvo obce Ábelová schválilo za zapisovateľa Ing.A.Medekovú, za 
overovateľov zápisnice poslancov Obecného zastupiteľstva Petra Čunderlíka a Pavla 
Maslena. 
 
Hlasovanie: 
Za - 4 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
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K bodu programu č. 3. 
 
Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili program zasadnutia. 
 
Starosta obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.51/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: 
Za - 4 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č. 4. 
 
Starosta predložil poslancom návrh kúpno-predajnej zmluvy k predaju nehnuteľností 

vo výlučnom vlastníctve obce evidovaných Okresným úradom Lučenec, katastrálny 

odbor, pre katastrálne územie: Ábelová, obec: Ábelová, okres: Lučenec, na LV č. 

398, a to: 

- 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,  

za cenu 8800;-eur, ktorá bola stanovená súdnym znalcom Ing. arch. Annou 

Václavíkovou v Znaleckom posudku č. 94/2021 zo dňa 15.12.2021. 

 
Starosta obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.52/2021: 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecných nehnuteľností -  katastrálne 

územie: Ábelová, obec: Ábelová, okres: Lučenec, na 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 predmetných nehnuteľností bola stanovená súdnym znalcom Ing. arch. Annou 
Václavíkovou v Znaleckom posudku č. 94/2021 zo dňa 15.12.2021 na sumu 8800,- 
EUR (slovom: osemtisícosemsto  eur). 
 

 

Hlasovanie: 
Za – 4 
Proti – 0 
Zdržal sa - 0 
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K bodu programu č.5. 
 
Dňa 25.11.2021 bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 
k pripomienkovaniu návrh Rozpočtu obce na r.2022 - 2024. Žiadne pripomienky zo 
strany občanov neboli zaevidované.  

Starosta dal hlasovať za návrh Uznesenia č. 53/2021 : 
OZ schválilo Rozpočet obce na r.2022 -2024. 
 
Hlasovanie: 
Za – 4 
Proti – 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č.6. 
 
Starosta obce informoval poslancov o zriadení Centra integrovanej sociálno-
zdravotnej starostlivosti v Haliči (zriaďovateľ – BBSK) a o službách, ktoré poskytuje 
občanom. 

Starosta dal hlasovať za návrh Uznesenia č. 54/2021 : 
OZ berie na vedomie informácie o zriadení Centra integrovanej sociálno-zdravotnej 
starostlivosti v Haliči (zriaďovateľ – BBSK). 
 
Hlasovanie: 
Za – 4 
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 zapísala: Ing.Antónia Medeková  ................................... 
Zápisnicu overili: Peter Čunderlík   ................................... 
   Pavol Maslen   ................................... 
 
V Ábelovej, dňa 16.12.2021 


