
ZÁPISNICA 

z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Nižná Jedľová 

konaného  dňa 15.12.2015 

 

Prítomní:  viď. prezenčná listina 

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej otvorila a viedla starostka obce Mgr. 

Alena Džupinová. Privítala prítomných a skonštatovala, že zasadnutie OZ je 

uznášaniaschopné. 

2. Za  zapisovateľa  bola určená Mgr. Alena Džupinová  a overovateľov zápisnice a uznesenia 

Ing. Juraj Mihaľ a Ján Červeňak. 

 

3. Poslanci zobrali na vedomie výročnú správu obce za rok 2014, ktorú predniesla starostka 

obce. 

 
4. Starostkou obce bol   prednesený návrh  3. úpravy rozpočtu obce, ktorý bol jednohlasne 

schválený.  

 
5. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozpočet obce na roky 2016-2018. 

 

6. Poslanci  zobrali na vedomie neúspešnosť vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra dňa 30.06 

2015 a schválili vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce v súlade s § 18a zák. č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. dňa 17.12.2015 a voľbu dňa 15.02.2016. 

 

7. Starostka predniesla návrh  VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa dopĺňa VZN č. 02/2014 o 
miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
s úpravou sumy poplatku za komunálny odpad  pre obyvateľov obce. Na návrh Ing. Juraja 
Mihaľa bol navrhnutý zvýšený poplatok schválený vo výške 6,- eur na osobu a rok pre 
obyvateľov obce, nie pôvodne navrhnutých 8.- eur. 

  

8. Poslanci jednohlasne  schválili starostkou obce navrhnuté odmeny poslancom OZ . 
 

9. Štyria poslanci schválili popísanie zmluvy s PPA v prípade úspešnosti projektu Realizácia 

projektu spoločných opatrení a zariadení v obci Nižná Jedľová. Starostka obce upovedomila 

poslancov o námietke firiem  IMAX spol. s.r.o a Jadlova spol. s.r.o v stavebnom konaní, kde 

si uplatňovali vlastnícke práva k panelom nachádzajúcich sa na obecných parcelách KN C 266 

, KN C 388. Námietky boli zamietnuté, pretože nebolo dostatočne preukázané ich vlastníctvo 

k daným panelom. Vlastníctvo si menované firmy neuplatňovali ani pri realizácii prvej etapy 

projektu spoločných opatrení a zariadení / pozemkových úprav / ani pri územnom konaní 

o umiestnení stavieb.   



 

10.  Poslanci schválili zapojenie obce do projektov v rámci PRV 2014 -2020 v podopatrení 7.2. , 

konkrétne výstavbou chodníka pre peších v obci Nižná Jedľová a rúrovým priepustom popod 

štátnu cestu v obci Nižná Jedľová.  

 

11.  Obecné zastupiteľstvo schválilo inventarizačnú komisiu k 31.12 2015 v zložení   Fecko Pavol, 

Jurčo Marián a Alena Džupinová. 

 

12.  Starostka obce menovala krízový štáb obce, ktorí poslanci zobrali na vedomie. 

 

13.  Poslanci schválili VZN č. 2/2015 o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo 

volebných kampaniach na verejných priestranstvách obce Nižná Jedľová. 

 

14.  Na návrh starostky obce bolo schválené zaradenie detského ihriska do majetku obce, ktoré 

obec vyhrala v roku 1998 v súťaži s čistiacimi prostriedkami.  

 

15.  Štyria poslanci boli za prijatie daru, podielov na prístupovej ceste k cintorínu, od jej 

majiteľov - spolupodielnikov podľa darovacej zmluvy, ktorú pripravuje JUDr. Lažová.  

 

16.  V diskusii starostka obce prečítala práva a povinnosti poslancov OZ  podľa §11 ods.4 zákona 

369/1990 Zb. v z.n.p. o obecnom zriadení. 

Poslanci schválili prípravu verejnej schôdze na dňa 16.01.2016 o 16:00 hod. v zasadačke 

obecného úradu.  

Na návrh starostky jej poslanci schválili paušálne cestovné v rámci okresu Svidník 50,- € 

a mimo okresu vypísanie cestovného príkazu. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie daru občanom obce pri príležitosti životného 

jubileá 50, 60, 70, 80, 90 a 100 rokov. 

Poslanci overili starostku zabezpečením a vyžiadaním chráničky na optický kábel pre 

internetové pripojenie v rámci realizácie internetového pripojenia pre biele miesta – Vyšná 

Jedľová a Belejovce. 

17. Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť a popriala všetko dobré v novom roku. 

 

 

                                                                                                                        ------------------------------ 

                                                                                                                        Mgr. Alena Džupinová 

                                                                                                                               starostka obce 

Zapisovateľ: Mgr. Alena Džupinová                   -------------------- 

 

Overovateľ zápisnice: Červeňak Ján                  -------------------- 

                    

                                        Ing. Juraj Mihaľ              -------------------- 

 

V Nižnej Jedľovej  15.12.2015 


