
 

UZNESENIE 

z 2.  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Nižná Jedľová 

zo dňa 30.12.2014 

Obecné zastupiteľstvo Nižnej Jedľovej na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. menovanie zástupcu starostky obce., 
2. 3. úpravu rozpočtu obce na rok 2014. 
3. Rozpočet obce na roky 2015 - 2017 
4. Zásady odmeňovania poslancov 
5. Predaje pozemkov Jánovi Červeňakovi, Ivete Makarovej , Serafínovej Márii a ŠPAS 

s.r.o. 
6. Výšku paušálneho cestovného starostke obce 
7. Činnosť dobrovoľného požiarneho zboru 
8. Realizácia projekt Ondava pre život 

  

       1. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 2014/2/5 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

A. konštatuje, že 

1. zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Juraj Mihaľ zložil dodatočne  zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015 

Uznesenie č. 2014/2/6 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015 

- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 je súčasťou uznesenia 

3. Určenie zástupcu starostky obce 

 



Uznesenie č. 2014/2/7 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

berie na vedomie  

Menovanie Ing. Juraja Mihaľa ako zástupcu starostky obce, ktorý zároveň bude poverený zvolávaním 

a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

       4.  3. úprava rozpočtu obce 

 

Uznesenie č. 2014/2/8 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

schvaľuje 3. úpravu rozpočtu  obce v týchto položkách: 

Výdaje: 

• kúpa pozemku 01116.711 001        navýšenie zo sumy 500,- € na sumu 534, €  

• geometrický plán   01116.637005    zníženie položky 200,- € na sumu 147,- € 

• stravovanie  637014    navýšenie  zo sumy 11,25 na sumu 64,- € 

- jednohlasne schválené 

3. úprava rozpočtu je prílohou tohto uznesenia 

 

5. Rozpočet obce na roky 2015 -2017 

 

Uznesenie č. 2014/2/9 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2015-2017 

schvaľuje rozpočet obce Nižná Jedľová na roky 2015 – 2017 bez výhrad 

- jednohlasne schválené 



- stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu a rozpočet obce na roky 2015 – 2017 sú 
súčasťou uznesenia 

6. Zásady odmeňovania 

Uznesenie č. 2014/2/10 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

schvaľuje prekovanie vybranej varianty zásad odmeňovania poslancov na najbližšom zasadnutí OZ 

- jednohlasne schválené 

 

7. Predaje pozemkov Jánovi Červeňakovi, Ivete Makarovej , Serafínovej Márii a ŠPAS 
s.r.o. 

 

Uznesenie č. 2014/2/11 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

A. schvaľuje  

1. zámer predaja parcely KN C – 74/2 - záhrady vo výmere 222 m2, LV 1 Jánovi Červeňakovi   ako 
prípad hodný osobitného zreteľa.  

Rodina menovaného užívala danú parcelu, ktorá leží v zastavanej časti obce za domom menovaného  

2. zámer predaja podielu pozemku KN E 163 – orná pôda vo výmere 1417 m2, LV170 pod B8 – 
v podiele 21/432 – 68,88 m2. Márii Serafinovej ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Menová má na parcele postavenú chatku, ktorú užíva.  

3. zámer predaja podielov pozemkov  

• KN E č. 239/1 – orná pôda vo výmere 227 m2, LV 170 pod B8- v podiele 21/432 – 11,04 m2   

• KN E č. 216/1 – orná pôda vo výmere 436 m2, LV 180 pod B6- v podiele 54/648 – 36,33 m2  

• KN E č. 215/2 – orná pôda vo výmere 169 m2, LV 183 pod B3- v podiele 20/72 – 46,95 m2   

• KN E č. 212/2 – orná pôda vo výmere 210 m2, LV 187 pod B3- v podiele 180/480 – 78,75 m2   

• KN E č. 618 – ostatná plocha vo výmere 1 374 m2, LV 170 pod B1- v podiele 1/1 – 1 374 m2   

firme ŠPAS s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

ŠPAS s.r.o. užíva predmetný hospodársky dvor pre svoju činnosť. 

B. neschvaľuje  



predaj parcely  KN C 377, vo výmere 399 297m2, LV 322                              

C. neschvaľuje žiadosť o kúpu parcely KN C 377, LV 322 Mgr. Ivete Makarovej  a firme ŠPAS s.r.o.  

 Prítomní: 5 

Za:  4 -Červeňak Ján, Fecko Pavol, Jurčo Marián, Ing. Juraj Mihaľ                                          
Proti: 1 - Ing. Peter Makara                                                                                                     
Zdržali sa:  0  

6. Paušálne cestovné  

Uznesenie č. 2014/2/12 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

schvaľuje paušálne cestovné starostke obce  vo výške 50,- € / mesiac 

- jednohlasne schválené 

 

7. Predaj požiarnej striekačky 

Uznesenie č. 2014/2/13 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

schvaľuje vyvesenie ponuky predaja požiarnej striekačky 

- jednohlasne schválené 

      8. Projekt Ondava pre život 

Uznesenie č. 2014/2/14 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

schvaľuje  

1.pozvať  projektového manažéra projektu Ondava pre život na zasadnutie OZ 

2. poskytnutie celej projektovej dokumentácie pozemkových úprav v obci manažérom 
projektu Ondava pre život. 

- jednohlasne schválené 

     9. Internet v obci 

Uznesenie č. 2014/2/15 



Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

poveruje starostku obce v spolupráci so správcom siete riešiť kvalitu príjmu internetu v obci 

- jednohlasne schválené 

     10. Inventariácia 

Uznesenie č. 2014/2/16 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení: Mgr. Alena Džupinová, Pavol Fecko a Marián Jurčo 

- jednohlasne schválené 

 

Starostka obce 

Mgr. Alena Džupinová      .......................................... 

Zapisovateľka 

Mgr. Alena Džupinová     ........................................... 

 

 

Overovatelia 

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

Ing. Makara Peter        .......................................... 

 

V Nižnej Jedľovej 30.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Výpis uznesenia 

Obecného zastupiteľstva obce Nižná Jedľová  

č.2014/2/12 zo zasadnutia konaného 30.12.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

schvaľuje paušálne cestovné starostke obce  vo výške 50,- € / mesiac 

- jednohlasne schválené 

 

 

V Nižnej Jedľovej 19.01.2014                                                                         Mgr. Alena Džupinová 

                                                                                                                                    starostka obce 


