
UZNESENIE 

 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Nižná Jedľová 

zo dňa 17.03.2014 

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. VZN č. 01/2014 – Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce Nižná Jedľová na 

kalendárny rok 2014 a nasledujúce - predkladá Mgr. Alena Džupinová 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013  – predkladá Mgr. Jozef 
Kozák 

6. Návrh na prorokovanie úpravy mesačného platu starostky v súlade s § 4 zákona č. 
253/1994 - predkladá Mgr. Alena Džupinová 

7. Návrh na prerokovanie mesačného platu kontrolóra obce na základe zákona 369/1990 
Z.z. v znení neskorších prepisov – predkladá Mgr. Alena Džupinová 

8. Príprava stretnutia rodákov –predkladá Mgr. Alena Džupinová 
9.  Rôzne   
10.  Diskusia 
11.  Návrh na uznesenie 
12.  Záver 

  

Obecné zastupiteľstvo Nižnej Jedľovej 

Uznesenie č. 1/1/2014 

Schvaľuje VZN č. 01/2014 – Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce Nižná Jedľová na 

kalendárny rok 2014 a nasledujúce 

Uznesenie č. 2/1/2014 

berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 

Uznesenie č. 3/1/2014 

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 €. 

824 x 1,49 x 0,30 = 368,328 =369,00 € 

 

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. 

 

824 x 1,15 x 0,03 = 28,42 = 29,00 € 

 

Uznesenie č. 4/1/2013 

berie na vedomie informáciu o príprave stretnutia rodákov 

 

Starostka obce 

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

Zapisovateľka 

Adriána Ondocsková     ..................................................... 

 

Overovatelia 

Mária Jadlovská       ........................................................... 

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

 

V Nižnej Jedľovej 17.03.2014 

 

 

 

 

 



VÝPIS UZNESENIA 

č.3/1/2014 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Nižná Jedľová 

zo dňa 17.03.2014 

 

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 €. 

824 x 1,49 x 0,30 = 368,328 =369,00 € 

 

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. 

 

824 x 1,15 x 0,03 = 28,42 = 29,00 € 

 

 

 

V Nižnej Jedľovej 31.03.2014                                                                                 Mgr. Alena Džupinová 

                                                                                                                                             Starostka obce 


