ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Nižná Jedľová
konaného dňa 29.06.2015

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. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia
Overovatelia zápisnice: Červeňak Ján
Makara Peter, Ing.
Zapisovateľka: Koromházová Ivana

3. Starostka predniesla stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému stavu účtu
obce za rok 2014. Prejednali sa príjmy, výdavky, výnosy, záväzky a splácanie úveru
za chodník a dohodli sa na jeho úplnom vyplatení ku koncu roka 2015.

4. Starostkou obce bol

prednesený návrh 2. úpravy rozpočtu obce (dobrovoľ.
činnosť, festival, sponzor,...)

5. Bezpečnostný projekt informačného systému zameraný na ochranu osobných
údajov obce Nižná Jedľová bol schválený.

6. Boli prejednané a prijaté Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov
podaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

7. Starostka predniesla návrh vyhlásenia volieb

hlavného kontrolóra obce. OZ
prerokovalo podmienky a predpoklady pre vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
obce.
Voľba hlavného kontrolóra bude vyhlásená 30.06.2015 a výberové konanie sa
uskutoční 19.08.2015.

8. Bol prednesený návrh na prerokovanie úpravy mesačného platu starostky obce
v súlade s § 4 zákona č. 253/1944, ktorý bol schválený.

9. Starostka predložila návrh na prerokovanie mesačného platu kontrolóra obce na
základe zákona 369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10. Po rokovaní s pani Máriou Serafínovou, ktorým bola poverená starostka obce bol
schválený predaj pozemkov firme Špas, s.r.o.

11. Starostka s OZ prerokovala projekt pozemkových úprav. Poslanci schválili
spoluprácu s firmou Strategia Regio, s. r. o.

12. Bol prejednaný a následne schválený vstup obce do OZ Ondava pre život.
13. Vykonal sa výber inventarizačnej komisie k vyradeniu poškodeného majetku.
Vybraní boli:
Alena Džupinová, Pavol Fecko a Marián Jurčo.

14. V diskusii sa prebrali čerpania eurofondov v oblasti cestovného ruchu a pripojenie
obecného internetu.

15. Starostka obce sa prítomným poďakovala a zasadnutie ukončila s poďakovaním za
účasť.

-----------------------------Mgr. Alena Džupinová
starostka obce

Zapisovateľ: Koromházová Ivana

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

Overovateľ zápisnice: Červeňak Ján

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

Makara Peter, Ing.

V Nižnej Jedľovej 29.06.2015

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

