
UZNESENIE 

zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Nižná Jedľová 

zo dňa 16.12.2013 

Obecné zastupiteľstvo Nižnej Jedľovej prerokovalo: 

       1.   O t v o r e n i e 
2.   Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ – predkladá Mgr. Alena 

Džupinová 
4. Schválenie dodatku VZN č. 01/2012 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2013 a nasledujúce 
-  predkladá Mgr. Alena Džupinová 

5. Návrh 2. úpravy rozpočtu obce -  predkladá Mgr. Alena Džupinová 
6. Návrh na neuplatňovanie programovej štruktúry obce – podľa § 4 ods. 5 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov -  predkladá Mgr. Alena Džupinová 

7. Návrh rozpočtu na roky 2014-2016 -  predkladá Mgr. Alena Džupinová 
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2014 – predkladá Mgr. 

Jozef Kozák 
9. Rôzne  

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

Obecné zastupiteľstvo Nižnej Jedľovej 

Uznesenie č. 19/6/2013 

schvaľuje dodatok VZN č. 01/2012 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2013 a nasledujúce s doplnením na konci 

znenia textu v § 13 (2) d)  

prítomní:  5 

za:    5                                                            proti:     0                                               zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 20/6/2013 

schvaľuje návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2013 

prítomní:  5 



za:      5                                                          proti:   0                                              zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 21/6/2013 

schvaľuje po nadobudnutí právoplatnosti novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy schválenej dňa 29.11.2013 zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez 

programovej štruktúry 

prítomní:  5 

za:   5                                                             proti:  0                                                  zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 22/6/2013 

A) berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 

Nižná Jedľová na rok 2014 

B) schvaľuje rozpočet obce Nižná Jedľová  na rok 2014 v celkovej sume:  

Bežný rozpočet 

- príjmy.......... 20 016,00 € 

- výdavky ....... 16 506,00 € 

Kapitálový rozpočet 

- príjmy.......... 0,00 € 

- výdavky ....... 2 500,00 € 

- Finančné operácie 

- príjmy.......... 0,00 € 

- výdavky ....... 1 010,00 € 

Rozpočet  SPOLU: 

- príjmy.......... 20 016,00 € 

-     výdavky ....... 20 016,00 € 

C) schvaľuje návrh rozpočtu obce Nižná Jedľová  na rok 2015-2016 

D) schvaľuje rozsah zmien rozpočtu, ktoré môže vykonávať starosta, a to presuny v rámci 

jednotlivých položiek do výšky 1 000,- € v jednotlivom prípade 

E) žiada starostu o vykonaných zmenách rozpočtu informovať poslancov na najbližšom 

zasadnutí OZ 

prítomní:  5 



za:   5                                                             proti:  0                                                  zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 23/6/2013 

berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok roku 2014 

prítomní:  5 

za:   5                                                             proti:   0                                                 zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 24/6/2013 

schvaľuje nákup reflexných pásikov pre občanov obce 

prítomní:  5 

za:    5                                                            proti:   0                                                 zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 25/6/2013 

schvaľuje nákup balíčkov na Nikolaja 

prítomní:  5 

za:    5                                                            proti:  0                                                  zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 26/6/2013 

schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení : Ing. Peter Makara 

                                                                               Mária Jadlovská 

                                                                               Mgr. Alena Džupinová 

prítomní:  5 

za:  5                                                              proti:  0                                                  zdržal sa:  0 

 

Starostka obce       Mgr. Alena Džupinová      ......................................... 

Zapisovateľka        Adriána Ondocsková        ........................................... 

 

Overovatelia          Mária Jadlovská                ........................................... 

                                

                                  Ján Červeňak                    ............................................ 

 



 ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej konaného                

dňa 16.12.2013 

 

Prítomní:   Starostka obce : Mgr. Džupinová Alena   

 

  Poslanci :      Adriána Ondocsková    

 Ján Červeňak 

 Ing. Peter Makara 

                                             Mária Jadlovská 

                                             Ing.Juraj Mihaľ 

  

                            Hosť:  Mgr. Róbert Hriž 

 

Program:  

1. O t v o r e n i e 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ – predkladá 

Mgr. Alena Džupinová 
4. Schválenie dodatku VZN č. 01/2012 o miestnych  daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny 
rok 2013 a nasledujúce -  predkladá Mgr. Alena Džupinová 

5. Návrh 2. úpravy rozpočtu obce -  predkladá Mgr. Alena Džupinová 
6. Návrh na neuplatňovanie programovej štruktúry obce – podľa § 4 ods. 5 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov -  predkladá Mgr. Alena Džupinová 

7. Návrh rozpočtu na roky 2014-2016 -  predkladá Mgr. Alena Džupinová 
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2014 – 

predkladá Mgr. Jozef Kozák 
9. Rôzne  



10.  Diskusia 

11.  Návrh na uznesenie 

12.  Záver 

 

                    1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej otvorila a 

viedla  Mgr. Alena Džupinová starostka obce. Privítala poslancov a  

skonštatovala, že počet poslancov je 5, t.j. obecné zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. 

 

                     2. Voľba návrhovej komisie: 

                                        Ing.Juraj Mihaľ 

                                      Ján Červeňak 

  Overovatelia zápisnice: 

                                        Mária Jadlovská 

                                        Červeňak Ján 

                    

 Zapisovateľ : Ondocsková Adriána 

 

                     3.Starostka obce informovala o plnení predchádzajúcich uznesení  

a poďakovala poslancom za pomoc. 

          4. Poslanci jednohlasne schválili dodatok VZN č. 01/2012 

o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na kalendárny rok 2013 a nasledujúce. 

 5. Poslanci schválili 2. úpravu rozpočtu na rok 2013 bez 

pripomienok. 

 



 6. Poslanci na návrh starostky schválili neuplatňovanie 

programovej štruktúry obce podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

         7. Poslanci schválili rozpočet obce na roky 2014 – 2016. 

          8. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014. 

          9. Poslanec Ján Červeňak navrhol zakúpiť občanom reflexné pásiky, 

OZ návrh schválilo. K sviatku sv. Nikolaja poslanci OZ odsúhlasili nákup balíčkov 

pre deti. 

             Hosť Mgr. Róbert Hriž oboznámil poslancov s materiálom na zápis 

do kroniky.  

                    10.  Diskutovalo sa priebežne počas zasadnutia zastupiteľstva. 

                    11. Na uznesení z obecného zastupiteľstva sa  poslanci jednohlasne 

uzniesli, starostka obce zasadnutie ukončila a poďakovala za účasť. 

 

 Mgr. Alena Džupinová 

                                                                                                  starostka obce 

 

Zapisovateľ : Adriána Ondocsková   

 

Overovateľ zápisnice: Ján Červeňak 

                                      

                                     Mária Jadlovská 

 

 

V Nižnej Jedľovej  16.12.2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


