
UZNESENIE 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
obce Nižná Jedľová,  
zo dňa 03.05.2012 

 
Obecné zastupiteľstvo Nižnej Jedľovej prerokovalo: 
 

1. Otvorenie 
2. Členstvo obce v ZMOD  
3. Príprava Dňa matiek 
4. Schválenie maximálnej sumy v pokladni  
5. Vyhodnotenie 2RP Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu     
     povodí SR 2011 

      6. Schválenie sumy za odvysielanie v obecnom rozhlase 
      7. Rôzne ( DPH – chodník, verejné osvetlenie – Halčík, Olejárová – odkúpenie  
          parcely) 
      8. Diskusia 
      9. Záver 
     
 
Obecné zastupiteľstvo Nižnej Jedľovej 
 
 
Uznesenie č. 9/2012 
schvaľuje účasť obce v združení obcí ZMOD ( Združenie miest a obcí pod Duklou). 
 
Uznesenie č. 10/2012 
berie na vedomie prípravu Dňa matiek  
zorganizuje  dôstojnú oslavu Dňa matiek 
 
Uznesenie č. 11/2012 
schvaľuje maximálnu výšku hotovosti v pokladni obce v sume do 1 000,00 € 
 
Uznesenie č. 12/2012 
schvaľuje za odvysielanie oznámenia v obecnom rozhlase poplatok  vo výške 3,50 €  
 
Uznesenie č. 13/2012 
poveruje starostku obce zabezpečiť územné konanie so správcami inžinierskych sietí 
a majiteľmi parciel 279/1, 279/2, 279/4 
 
Uznesenie č. 14/2012 
súhlasí s odpredajom časti parcely 436/2 Mgr. Valérii Olejárovej 
 
Uznesenie č. 15/2012 
A. schvaľuje mesačný plat starostu obce v súlade s § 4 zákona č. 253/1994 Z.z.: súčin 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov  



( zvýšený o „A“ %). Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor ( priemerná mzda v NH x 
koeficient... ..x „A“ ) = .........,00 €. 
 
 

786 x 1,49 x 0,30 = 352,00 € 
 

B. schvaľuje mesačný plat kontrolóra obce na základe zákona 369/1990 Z.z. v znení 
neskorších prepisov: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 
podľa počtu obyvateľov a výšky úväzku. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 
 

786 x 1,15 x 0,03 = 28,00 € 
 

Uznesenie č. 16/2012 
A. schvaľuje aby obec využila sumu 3 712,- € za vrátenie časti DPH z výstavby chodníka na 
rekonštrukciu  a opravu budovy obecného úradu. 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Adriána Ondocsková                 ................................................ 
 
Overovateľ: 
Červeňák Ján                           ................................................ 
 
Starostka obce: 
Mgr. Alena Džupinová              ................................................ 
 
 
 
V Nižnej Jedľovej 03.05.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ZÁPISNICA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej konaného                

dňa 03.05.2012 
 
 
 
Prítomní:    Starostka obce  Mgr. Džupinová Alena   
 
  Poslanci :     Adriána Ondocsková    
 Ján Červeňak 
 Ing. Peter Makara 
 
 Kontrolór obce :   Mgr. Jozef Kozák 
 
 
Program:    1. Otvorenie 
 2. Členstvo v ZMOD 
 3. Príprava Dňa matiek 
 4. Schválenie maximálnej sumy v pokladni 
                     5.Vyhodnotenie 2RP Program revitalizácie krajiny a integrovaného  
                        manažmentu povodí SR 2011 
  6. Schválenie poplatku za odvysielanie v obecnom rozhlase   
 7. Rôzne 
 8. Diskusia 
 9, Záver 
 
 
 K bodu č. 1.Zasadanutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej otvorila a 
viedla  Mgr. Alena Džupinová starostka obce. Privítala poslancov a kontrolóra      
obce Mgr. Jozefa Kozáka. Skonštatovala, že počet poslancov je 3,t.j. obecné 
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 
K bodu 2.Obecné zastupiteľstvo schválilo členstvo obce v Združení miest 
a obcí pod Duklou 
 
K bodu č.3.Oslavu Dňa matiek obecné zastupiteľstvo určilo na sobotu 
12.05.2012 o 15.00 hod. s programom:   1. Kultúrne vystúpenie pod vedením   
                                                                      p. Humeníka . 
        2.  Odovzdanie drobných darov 
                                                                 3. Občerstvenie 
                                                                 4. Voľná zábava 
 



K bodu č.4. Maximálnu výšku hotovosti v pokladni do 1 000,00 € schválilo 
obecné zastupiteľstvo s podmienkou zabezpečenia poistenia hotovosti.  
 
 
K bodu č.5. Starostka obce informovala zastupiteľstvo o  2 revitalizačnom 
programe  krajiny , ktorý bol ukončený v termíne. Vybudované odvodňovacie 
kanály, záchytná nádrž  s objemom cca 8 000m³ vody  by mali dostatočne 
zabezpečiť ochranu zdravia a majetku pred povodňami. Obec získala v rámci 
projektu  krovinorez a fotoaparát. 
 
K bodu č.6. Návrh sumy 3,50 € ako poplatok za odvysielanie oznámení 
v obecnom rozhlase bol obecným zastupiteľstvom schválený. 
 
 
K bodu č.7. Prerokovalo sa použitie sumy vo výške 3 712 €, ktorá bola vrátená 
obci za DPH z výstavby chodníka, aby bola investovaná na rekonštrukciu 
budovy obecného úradu.           
 Ďalej obecné zastupiteľstvo poverilo starostku obce zabezpečením územného  
konania so správcami inžinierskych sietí a majiteľmi parciel 279/1, 279/2,279/4, 
ktorí plánujú výstavbu rodinných domov.  
Odsúhlasený bol aj návrh odpredaja časti parcely 436/2 Mgr. Valérií Olejárovej. 
 Mesačný plat starostky obce vo výške 352,00 € a mesačný plat kontrolóra obce 
 zastupiteľstvo schválilo. 
 
K bodu č.8. Diskutovalo sa priebežne, takže v diskusii nikto nevystúpil 
a starostka obce  Mgr. Alena Džupinová vyhlásila zasadnutie za ukončené 
a poďakovala prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 Mgr. Alena Džupinová 
 Starostka obce 
 
 
Zapisovateľ : Adriána Ondocsková   
 
Overovateľ zápisnice: Ján Červeňak 
 
 
 
 
V Nižnej Jedľovej 03.05.2012 


