
1 

 

          Obec Ábelová 
 

                           Obecný úrad Ábelová č.95 
                                   985 13 Ábelová 

 
 

Zápisnica č.2/2022 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce 
Ábelová, konaného dňa 25.04.2022 o 16:00  hod v kancelárií starostu obce 
 
Program:  
 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie programu. 
4. Schválenie VZN č.1/2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii 

miestneho referenda. 
5. Schválenie VZN č.2/2022, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty 

v obci a ochrany verejnej zelene. 
6. Schválenie VZN č.3/2022 o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky 

služieb. 
7. Schválenie VZN č.4/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 
8. Rôzne  
9. Záver. 

 
 

K bodu programu č. 1. 
 
Starosta obce Jaroslav Maslen sa kvôli vážnym pracovným povinnostiam nemohol 
na zasadnutí OZ zúčastniť. Vedením schôdze poveril zástupcu starostu obce Jána 
Sokola, ktorý 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). 
 
Zástupca starostu obce Ján Sokol 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 zástupca starostu obce Ján Sokol Ing.A.Medekovú, za 
overovateľov zápisnice poslancov Obecného zastupiteľstva Petra Čunderlíka a Pavla 
Maslena. Poslanci návrh jednohlasne prijali. 
 
Zástupca starostu obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.11/2022: 
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Obecné zastupiteľstvo obce Ábelová schválilo za zapisovateľa Ing.A.Medekovú, za 
overovateľov zápisnice poslancov Obecného zastupiteľstva Jána Sokola a Jána 
Kováča. 
 
Hlasovanie: 
Za - 4 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č. 3. 
 
Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili program zasadnutia. 
 
Zástupca starostu obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.12/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: 
Za - 4 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č. 4. 
 
Schválenie VZN č.1/2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho 
referenda.  
Zástupca starostu obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.13/2022: 
 
Obecné zastupiteľstvo  
I. konštatuje, že návrh VZN č.1/2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
organizácii miestneho referenda, bol zverejnený na úradnej tabuli obce Ábelová a 
webovom sídle obce počas 15 dní pred schvaľovaním obecným zastupiteľstvom, 
II. schvaľuje VZN č.1/2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii 
miestneho referenda. 
 
Hlasovanie: 
Za – 4 
Proti – 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č.5. 
 
 
Schválenie VZN č.2/2022, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci 
a ochrany verejnej zelene. 
Zástupca starostu obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.14/2022: 
 
Obecné zastupiteľstvo  
I. konštatuje, že návrh VZN č.2/2022, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie 
čistoty v obci a ochrany verejnej zelene, bol zverejnený na úradnej tabuli obce 
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Ábelová a webovom sídle obce počas 15 dní pred schvaľovaním obecným 
zastupiteľstvom, 
II. schvaľuje VZN č.2/2022, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v 
obci a ochrany verejnej zelene. 
 
Hlasovanie: 
Za – 4 
Proti – 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č.6. 
 
Schválenie VZN č. 3/2022 o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb. 
 
Zástupca starostu obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.15/2022: 
 
Obecné zastupiteľstvo  
I. konštatuje, že návrh VZN č. 3/2022 o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky 
služieb, bol zverejnený na úradnej tabuli obce Ábelová a webovom sídle obce počas 
15 dní pred schvaľovaním obecným zastupiteľstvom, 
II. schvaľuje VZN č. 3/2022 o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb. 
 
Hlasovanie: 
Za – 4 
Proti – 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č.7. 
 
Schválenie VZN č.4/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov 
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. 
Zástupca starostu obce informoval poslancov, že dňa 11.04.2022 bolo obci Ábelová 
doručené upozornenie prokurátora na porušovanie zákona č. 85/2005 Z. z. o 
politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o volebnej kampani“) v ust.§ 16 v spojení s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 
Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom 
zriadení“) v ust. § 6 odsek 1, ku ktorému došlo nečinnosťou obce Ábelová pri 
neaplikovaní citovaných ustanovení zákona do výkonu svojej pôsobnosti. Vzhľadom 
na to, že s nápravou tohto stavu bolo začaté ešte pred doručením upozornenia, boli 
poslanci len informovaní o tomto upozornení.  
 
Zástupca starostu obce dal hlasovať za návrh Uznesenia č.16/2022: 
 
Obecné zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie upozornenie prokurátora zo dňa 11.04.2022 na porušovanie 
zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) v ust.§ 16 v spojení s § 
6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) v ust. § 6 odsek 1, ku ktorému došlo 
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nečinnosťou obce Ábelová pri neaplikovaní citovaných ustanovení zákona do výkonu 
svojej pôsobnosti. 
II. konštatuje, že návrh VZN č. 4/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane, bol 
zverejnený na úradnej tabuli obce Ábelová a webovom sídle obce počas 15 dní pred 
schvaľovaním obecným zastupiteľstvom, 
III. schvaľuje VZN č. 4/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných 
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. 
 
Hlasovanie: 
Za – 4 
Proti – 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č.8. 
 
Rôzne – neboli žiadne príspevky.  
 
K bodu programu č.9 
 
Zástupca starostu obce Ján Sokol 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 25.04.2022 


