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          Obec Ábelová 
 

                           Obecný úrad Ábelová č.95 
                                   985 13 Ábelová 

 
 

Zápisnica č.6/2022 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Ábelová, konaného dňa 22.11.2022 o 16:00  hod v kancelárií starostu 
obce 
 
Program:  
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a   

odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
6. Vystúpenie starostu. 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 
8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 
9. Diskusia. 
10. Záver. 

 
K bodu programu č. 1. 
 
Starosta obce Jaroslav Maslen privítal poslancov Obecného zastupiteľstva. 
Konštatoval, že na riadnom zasadnutí sú prítomní: 
 
poslanci: Anton Gašpar, Milan Halák, Michaela Kiapešová, Ján Kováč, Pavol Maslen,  
ďalší prítomní: Ing.Antónia Medeková, Vladimír Klonga, 
neprítomní: - 
(príloha prezenčná listina). 
 
Starosta obce Jaroslav Maslen skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci 
Obecného zastupiteľstva a rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Ábelová je 
uznášaniaschopné. 
 
K bodu programu č. 2. 
 
Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing.A.Medekovú, za overovateľov zápisnice 
poslancov Obecného zastupiteľstva Jána Kováča a Michaelu Kiapešovú. Poslanci 
návrh jednohlasne prijali. 
 
Starosta obce Jaroslav Maslen dal hlasovať za návrh Uznesenia č.34/2022: 
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Obecné zastupiteľstvo obce Ábelová schválilo za zapisovateľku Ing.A.Medekovú, za 
overovateľov zápisnice poslancov Obecného zastupiteľstva Jána Kováča a Michaelu 
Kiapešovú. 
 
Hlasovanie: 
Za - 5 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č. 3. 
Predseda volebnej komisie Vladimír Klonga oboznámil prítomných s výsledkami 
volieb do obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali 29.10.2022 a odovzdal 
novozvoleným poslancom a starostovi obce Osvedčenia o zvolení. 
 
K bodu programu č. 4. 
 
Novozvolený starosta obce Jaroslav Maslen prečítal a podpísal Sľub starostu. 
 
K bodu programu č.5. 
 
Za novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva prečítala Sľub poslancov 
obecného zastupiteľstva Michaela Kiapešová a následne ho všetci poslanci 
podpísali. 
 
K bodu programu č.6. 
Starosta obce zablahoželal poslancom a poprial veľa úspechov v nasledujúcom 
volebnom období. Vo svojom príhovore zbilancoval uplynulé volebné obdobie 
a načrtol plány na nasledujúce.   
 
K bodu programu č.7. 
Starosta obce Jaroslav Maslen prečítal program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
  
Starosta dal hlasovať za návrh Uznesenia č.35/2022: 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: 
Za - 5 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č.8. 
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na Zriadení komisie pre ochranu verejného záujmu 
a zvolilo predsedu a členov. Zapisovateľka Ing.Medeková oboznámila poslancov 
s hlavnou náplňou činnosti komisie. 

Starosta dal hlasovať za návrh Uznesenia č.36/2022: 
 
Obecné zastupiteľstvo: 

a. Zriaďuje komisiu pre ochranu verejného záujmu 



3 

 

b. Určuje náplň práce komisie v zmysle ústavného zákona č.357/2004 
Z.z.o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov 

c. Volí 
i. Predsedu komisie:  Bc.Pavol Maslen 
ii. Členov komisie: Michaela Kiapešová, Ján Kováč 

 
K bodu programu č.9. 
 
Diskusia - neboli žiadne príspevky zo strany poslancov. 
 
K bodu programu č.10. 
 
Starosta obce Jaroslav Maslen sa poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva  
 
 
Zápisnicu zapísala: Ing.Antónia Medeková  ................................... 
Zápisnicu overili: Ján Kováč    ................................... 
   Michaela Kiapešová  ................................... 
 
Prílohy: 

1. Prezenčná listina. 
2. Výsledky volieb do samosprávy obce Ábelová zo dňa 29.10.2022. 
3. Sľub starostu obce Ábelová. 
4. Sľub poslancov obecného zastupiteľstva obce Ábelová. 

 
 
V Ábelovej, dňa 22.11.2022 


