UZNESENIE

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Nižná Jedľová
zo dňa 16.03.2013
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. Návrh rozpočtu na rok 2013- predkladá Mgr. Alena Džupinová

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2013 – predkladá Mgr.
Jozef Kozák
6. Návrh VZN 01/2013 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách poskytované
sociálne služby- predkladá Mgr. Alena Džupinová
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012 – predkladá Mgr. Jozef
Kozák
8. Návrh VZN 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku školského zariadenia na
kalendárny rok 2013 – predkladá Mgr. Alena Džupinová – Zrušený bod program
9. Návrh cien za služby poskytované obcou a výška nájomného za hnuteľný
a nehnuteľný majetok obce v súlade so zákonom SNR č. 18/1996 Zb. o cenách –
predkladá Mgr. Alena Džupinová
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo Nižnej Jedľovej
Uznesenie č. 1/1/2013
berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
Uznesenie č. 2/1/2013
A) berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Nižná Jedľová na rok 2013
B) schvaľuje rozpočet obce na rok 2013 bez výhrad

Uznesenie č. 3/1/2013
schvaľuje VZNč. 01/2013 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne
služby
Uznesenie č. 4/1/2013
schvaľuje poskytnutie príspevku vo výške 65 € / žiaka na prevádzku školského zariadenia (CVČ) pri
aktívnej účasti žiaka.
Uznesenie č. 5/1/2013
schvaľuje cenník za služby poskytované obcou a výšku nájomného za hnuteľný a nehnuteľný majetok
obce v súlade so zákonom SNR č. 18/1996 Zb. o cenách
Uznesenie č. 6/1/2013
schvaľuje nákup plechového skladu od Ing. Petra Makaru za 180,- €
Uznesenie č. 7/1/2013
Schvaľuje nové zásady odmeňovania podľa zákona zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Starostka obce
Mgr. Alena Džupinová

..........................................

Zapisovateľka
Adriána Ondocsková

.....................................................

Overovatelia
Mária Jadlovská

...........................................................

Ján Červeňak

...........................................................

V Nižnej Jedľovej 16.03.2013

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej konaného
dňa 16.03.2013

Prítomní: Starostka obce : Mgr. Džupinová Alena
Poslanci :

Adriána Ondocsková
Ján Červeňak
Ing. Peter Makara
Mária Jadlovská

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
- predkladá Mgr. Džupinová Alena
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2013 – predkladá Mgr. Alena
Džupinová
5. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2013
- predkladá Mgr. Jozef Kozák
6. Návrh VZN 01/2013 o poskytovaní soc. služieb a ich úhradách
- predkladá Mgr. Džupinová Alena
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok
2012 – predkladá Mgr. Jozef Kozák
8. Návrh na určenie výšky dotácie na prevádzku školského
zariadenia na rok 2013- predkladá Mgr. Džupinová Alena

9. Návrh cien za služby poskytované obcou a výška nájomného za
hnuteľný a nehnuteľný majetok obce v súlade so zákonom SNR
č. 18/1996 Zb. o cenách
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

1. Zasadanutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej otvorila a
viedla Mgr. Alena Džupinová starostka obce. Privítala poslancov a
skonštatovala, že počet poslancov je 4,t.j. obecné zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa.

2. Voľba návrhovej komisie:
Adriána Ondocsková
Ing. Peter Makara

Overovatelia zápisnice:
Mária Jadlovská
Červeňak Ján

Zapisovateľ : Ondocsková Adriána

3.Starostka obce informovala o plnení predchádzajúcich uznesení
a poďakovala poslancom za pomoc.

4.Obecné zastupiteľstvo schválilo bez výhrad návrh rozpočtu obce
na rok 2013, ktorý predložila starostka obce Mgr. Alena Džupinová.

5.Stanovisko hl. kontrolóra obce Mgr. Jozefa Kozáka k návrhu
rozpočtu obce, obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie.

6. Návrh VZN 01/2013 o poskytovaní soc. služieb a ich úhradách,
poslanci schválili.

7. Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2012
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

8. Návrh na určenie výšky dotácie na prevádzku školského
zariadenia na kalendárny rok 2013 zastupiteľstvo schválilo.

9. Návrh cien za služby poskytované obcou a výška nájomného
za hnuteľný a nehnuteľný majetok obce v súlade so zákonom SNR č.18/1996
Zb. o cenách, obecné zastupiteľstvo schválilo

10. V rámci rôzneho poslanci odsúhlasili nákup plechového skladu
od Ing. Petra Makaru za 180 € . Poslanec Červeňak Ján požiadal o vyčistenie
chodníka od zimných posypov. Na návrh poslancov Ing. Petra Makaru a Márie
Jadlovskej o výške odmeňovania poslancov, obecné zastupiteľstvo schválilo a to
v sume 120 € na rok.

11. Diskutovalo sa priebežne počas zasadnutia zastupiteľstva.

12. Uznesenie z obecného zastupiteľstva poslanci jednohlasne
schválili, 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 16.03.2013

