
 

UZNESENIE 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Nižná Jedľová 

zo dňa 12.12.2014 

Obecné zastupiteľstvo Nižnej Jedľovej na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 
2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia 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. 

3. Návrh na určenie mesačného platu starostky obce 
4. Návrh VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 a nasledujúce 

  

       1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 2014/1/1 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

A.  berie na vedomie 

1. Výsledky volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. Vzdanie sa Márie Jadlovskej  mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej 

pre funkčné obdobie 2014-2018 

3. Prijatie mandátu poslanca Ing. Petra Makaru – prvého náhradníka vo voľbách do obecného 

zastupiteľstva  pre funkčné obdobie 2014-2018 

B. konštatuje, že 

1. novozvolená starostka obce Mgr. Alena Džupinová zložila zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva: Červeňak Ján, Fecko Pavol, Jurčo Marián, Ing. Peter Makara 

 



2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia 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. 

 

Uznesenie č. 2014/1/2 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

poveruje 

zástupcu starostky obce 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.  

Zástupca starostky bude zvolený na najbližšom zasadnutí OZ. 

- jednohlasne schválené 

 

3.  Návrh na určenie mesačného platu starostky obce 

 

Uznesenie č. 2014/1/3 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

určuje 

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,-€ /. 

- jednohlasne schválené 

 

3. Návrh VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 a nasledujúce 

 

Uznesenie č. 2014/1/4 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

schvaľuje 



VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na rok 2015 a nasledujúce s doplnením odseku v Tretej časti Daň za psa 

o oslobodenie od dane pre občanov - držiteľov preukazu ZŤP. 

- jednohlasne schválené 

 

 

Starostka obce 

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

Zapisovateľka 

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

 

 

Overovatelia 

Fecko Pavol                       .......................................... 

Jurčo Marián                     .......................................... 

 

 

V Nižnej Jedľovej 12.12.2014 

 

 

 


