UZNESENIE
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Nižná Jedľová
zo dňa 29.06.2015
Obecné zastupiteľstvo Nižnej Jedľovej na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
3. Záverečný účet obce za rok 2014
4. 2. úprava rozpočtu obce
5. Bezpečnostný projekt informačného systému zameraný na ochranu osobných údajov obce Nižná
Jedľová
6. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014
Z. z.
7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
8. Návrh na prorokovanie úpravy mesačného platu starostky v súlade s § 4 zákona č. 253/1994
9. Návrh na prerokovanie mesačného platu kontrolóra obce na základe zákona 369/1990 Z. z.
v znení neskorších prepisov
10. Predaj pozemkov firme ŠPAS, s. r. o.
11. Projekt pozemkových úprav
12. Vstup obce do OZ Ondava pre život
13. Inventarizačná komisia
14. Rôzne / čerpanie eurofondov v oblasti cestovného ruchu, ...
15. Diskusia
16. Prijatie uznesení

1. Záverečný účet obce
Uznesenie č. 2015/5/32
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej

A) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014
B) schvaľuje záverečný účet za rok 2014 obce bez výhrad
-

stanovisko hlavného kontrolóra a záverečný účet sú prílohou uznesenia

Prítomní: 4
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

2. 2. úprava rozpočtu obce
Uznesenie č. 2015/5/33
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej
schvaľuje druhú úpravu rozpočtu obce
-

úprava rozpočtu je prílohou uznesenia

Prítomní: 4
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3. Bezpečnostný projekt informačného systému zameraný na ochranu osobných údajov
obce Nižná Jedľová
Uznesenie č. 2015/5/34
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej
schvaľuje Bezpečnostný projekt informačného systému zameraný na ochranu osobných údajov obce
Nižná Jedľová
-

bezpečnostný projekt je prílohou uznesenia

Prítomní: 4
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z. z.
Uznesenie č. 2015/5/35
schvaľuje Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z. z.

-

zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014

Z. z. sú prílohou uznesenia
Prítomní: 4
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

5. Voľba hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 2015/5/36

schvaľuje vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce dňa 30.06.2015 a výberové konanie
dňa 19.08.2015
Prítomní: 4
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

6. Prerokovanie mesačného platu starostky obce v súlade s §4 zákona č. 2553/1994 Z. z.
Uznesenie č. 2015/5/37
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 €.
858 x 1,49 x 0,35 = 447,44 =448,00 €
Prítomní: 4
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

7. Prerokovanie mesačného platu kontrolóra obce na základe zákona 369/1990 Z. z.
v znení neskorších predpisov
Uznesenie č. 2015/5/38
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.

858 x 1,15 x 0,03 = 29,60 = 30,00 €
Prítomní: 4
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

8. Predaj pozemku ŠPAS, s. r. o.
Uznesenie č. 2015/5/39
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej
schvaľuje predaj podielov pozemkov podľa §9a ods.8 pís.b zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z.n.p
•

KN E č. 239/1 – orná pôda vo výmere 227 m2, LV 170 pod B8- v podiele 21/432 – 11,04 m2

•

KN E č. 216/1 – orná pôda vo výmere 436 m2, LV 180 pod B6- v podiele 54/648 – 36,33 m2

•

KN E č. 215/2 – orná pôda vo výmere 169 m2, LV 183 pod B3- v podiele 20/72 – 46,95 m2

•

KN E č. 212/2 – orná pôda vo výmere 210 m2, LV 187 pod B3- v podiele 180/480 – 78,75 m2

•

KN E č. 618 – vodná plocha vo výmere 27 104 m2, LV 171 pod B1- v podiele 1/1, predávaná
výmera 1 430 m2

firme ŠPAS s.r.o. za cenu 1,50 € / m2
ŠPAS s.r.o. užíva predmetný hospodársky dvor pre svoju činnosť.
Prítomní: 4
Za: Červeňak Ján

Proti: 0

Zdržali sa: Fecko Pavol

Jurčo Marián
Makara Peter, Ing.

9. Projekt pozemkových úprav
Uznesenie č. 2015/5/40
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej
A) neschvaľuje podpísanie zmluvy s firmou Gemma consulting, a.s. v súvislosti s prípravou
projektu v rámci opatrenia 4 – Investície do hmotného majetku – časť D) Vybudovanie
spoločných zariadení a opatrení podopatrenie: 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry
súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo /a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, výzva č. 5/PRV/2015.

B) schvaľuje podpísanie zmluvy s firmou Stratega Regio, s.r.o. v súvislosti s prípravou projektu
v rámci opatrenia 4 – Investície do hmotného majetku – časť D) Vybudovanie spoločných
zariadení a opatrení podopatrenie: 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej
s vývojom, modernizáciou alebo /a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, výzva č. 5/PRV/2015.
Prítomní: 4
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

10. Vstup obce do neziskovej organizácie Ondava pre život
Uznesenie č. 2015/5/41
schvaľuje vstup obce do neziskovej organizácie Ondava pre život
Prítomní: 4
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

11. Inventarizačná komisia
Uznesenie č. 2015/5/42
schvaľuje návrhovú a vyraďovaciu komisiu v zložení : Jurčo, Fecko, Džupinová
Prítomní: 4
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

12. Rôzne
Uznesenie č. 2015/5/43
schvaľuje zvolávať verejnú schôdzu obyvateľov obce raz ročne
Prítomní: 4
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Starostka obce
Mgr. Alena Džupinová

..........................................

Zapisovateľka
Ivana Koromházová

...........................................

Overovatelia
Ing. Makara Peter

.........................................

Červeňak Ján

..........................................

V Nižnej Jedľovej 26.03.2014

