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          Obec Ábelová 
 

                           Obecný úrad Ábelová č.95 
                                   985 13 Ábelová 

 
 

 
Zápisnica č.7/2022 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce 
Ábelová, konaného dňa 29.12.2022 o 16:00  hod v kancelárií starostu obce 
 
Program:  
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie programu zasadnutia. 
4. Schválenie rozpočtu na roky 2023-2025 
5. Diskusia. 
6. 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 Pavla Maslena a Milana Haláka. Poslanci návrh 
jednohlasne prijali. 
 
Starosta obce Jaroslav Maslen dal hlasovať za návrh Uznesenia č.37/2022: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Ábelová schválilo za zapisovateľku Ing.A.Medekovú, za 
overovateľov zápisnice poslancov Obecného zastupiteľstva Pavla Maslena a Milana 
Haláka. 
 
Hlasovanie: 
Za - 5 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
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K bodu programu č. 3. 
 
Starosta obce Jaroslav Maslen prečítal program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
  
Starosta dal hlasovať za návrh Uznesenia č.38/2022: 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: 
Za - 5 
Proti - 0 
Zdržal sa – 0 
 
 
K bodu programu č. 4. 
 
Dňa 01.12.2022 bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 
k pripomienkovaniu návrh Rozpočtu obce na r.2023 - 2025. Žiadne pripomienky zo 
strany občanov neboli zaevidované.  

Starosta dal hlasovať za návrh Uznesenia č. 39/2022: 
 

Obecné zastupiteľstvo 

 

I. konštatuje, že návrh Rozpočtu obce na r.2023 – 2025 bol zverejnený na úradnej 

tabuli obce Ábelová a webovom sídle obce počas 15 dní pred schvaľovaním prevodu 

obecným zastupiteľstvom, pričom neboli zaznamenané žiadne pripomienky, 

 
II. schvaľuje Rozpočet obce na r.2023 -2025. 
 
Hlasovanie: 
Za – 5 
Proti – 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č.5. 
 
V rámci diskusie bol starostom obce prednesený návrh na zabezpečenie obedov pre 
občanov s trvalým pobytom v obci Ábelová, ktorí sú poberateľmi starobného 
dôchodku a zároveň navrhol, aby obec hradila sumu 3,00 Eur z celkovej ceny obeda 
(5,80 Eur). Firma AB Laz s.r.o. so sídlom v Ábelovej ponúkla bezplatnú donášku 
obedov z reštaurácie Pizzeria Talia z Detvy, odkiaľ vozia obedy pre svojich 
zamestnancov.  Poslanci návrh jednohlasne prijali. 

Starosta dal hlasovať za návrh Uznesenia č. 40/2022: 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok 3,00 Eur na obedy pre občanov s trvalým 
pobytom v obci Ábelová, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku 
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Hlasovanie: 
Za – 5 
Proti – 0 
Zdržal sa – 0 
 
K bodu programu č.6. 
 
Starosta obce Jaroslav Maslen sa poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva  
 
 
Zápisnicu zapísala: Ing.Antónia Medeková  ................................... 
Zápisnicu overili: Pavol Maslen   ................................... 
   Milan Halák    ................................... 
 
Prílohy: 

1. Prezenčná listina. 
2. Rozpočet obce na r.2023 -2025. 

 
V Ábelovej, dňa 29.12.2022 


