ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nižná Jedľová
konaného dňa 12.12.2014

Prítomní:

viď. prezenčná listina

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej otvorila a viedla Mgr. Alena Džupinová
starostka obce. Privítala prítomných.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia
-Overovatelia zápisnice: Fecko Pavol a Marián Jurčo
- Zapisovateľka. Mgr. Alena Džupinová

3. Predseda volebnej komisie Ján Džupin oznámil výsledky volieb starostu a poslancov
do
obecného zastupiteľstva.
Novozvolená starostka Mgr. Alena Džupinová zložila zákonom predpísaný sľub a z rúk
predsedu volebnej komisie prevzala osvedčenie o zvolení .
Novozvolení poslanci Červeňak Ján, Fecko Pavol, Jurčo Marián a Ing. Makara
Peter zložili zákonom predpísaný sľub a z rúk predsedu prevzali osvedčenie o zvolení za
poslanca OZ .
Novozvolené starostka predniesla príhovor

4. OZ sa uznieslo, že zástupca starostky obce 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.

5. OZ určilo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný
plat starostky Mgr. Aleny Džupinovej vo výške 430,- € / 824,- € x 1,49 x 0,35 = 429,71 =
430,-€ /.

6. Poslanec OZ Jána Červeňaka podal návrh, aby vo VZN č. 2/2014 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015
a nasledujúce bolo doplnené v Tretej časti Daň za psa o oslobodenie od dane pre občanov držiteľov preukazu ZŤP. Návrh bol prijatý a VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 a nasledujúce
bolo jednohlasne schválené.

7. Diskusia

8. Na uznesení z obecného zastupiteľstva sa
zasadnutie ukončila a poďakovala za účasť.

poslanci jednohlasne uzniesli, starostka obce

Mgr. Alena Džupinová
starostka obce

Zapisovateľ : Mgr. Alena Džupinová

Overovateľ zápisnice: Fecko Pavol
Jurčo Marián

V Nižnej Jedľovej 12.12.2014

