
 

UZNESENIE 

z 3.  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Nižná Jedľová 

zo dňa 26.03.2015 

Obecné zastupiteľstvo Nižnej Jedľovej na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1.  Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014 – predkladá Mgr. Jozef 
Kozák 

2. 1. úprava rozpočtu obce na rok 2015 
3.  Zásady odmeňovania poslancov 
4.  Predaj pozemkov Jánovi Červeňakovi, Márii Serafínovej a ŠPAS, s.r.o. 
5.  Prístupová cesta k cintorínu 
6.  Programové obdobie 2015-2020 
7.  Rôzne / elektrina, DPO, festival ,, Od chyžky do chyžky“ / 

 

       1. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014 a za január 2015 

Uznesenie č. 2015/3/17 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

A) berie na vedomie správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014 

- správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 je súčasťou uznesenia  

B) berie na vedomie správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za január 2015 

       - správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 je súčasťou uznesenia 

 

2. 1. úprava rozpočtu obce 

Uznesenie č. 2015/3/18 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

schvaľuje 1. úpravu rozpočtu obce  

- 1. úprava rozpočtu je súčasťou uznesenia 

- jednohlasne schválené 



3. Zásady odmeňovania poslancov 

Uznesenie č. 2015/3/19 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

schvaľuje zásady odmeňovania poslancov 

- Zásady odmeňovania poslancov sú súčasťou uznesenia 

- jednohlasne schválené 

 4.  Predaje pozemkov Jánovi Červeňakovi,  Serafínovej Márii a ŠPAS s.r.o. 

Uznesenie č. 2015/3/20 

schvaľuje  

1. predaj parcely KN C – 74/2 - záhrady vo výmere 222 m2, LV 1 Jánovi Červeňakovi   ako 
prípad hodný osobitného zreteľa za cenu  2,- €/m2 

Rodina menovaného užívala danú parcelu, ktorá leží v zastavanej časti obce za domom menovaného  

- jednohlasne schválené 

2. predaj podielov pozemkov  

• 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 – ostatná plocha vo výmere 1 374 m2, LV 170 pod B1- v podiele 1/1 – 1 430,- 
m2   

firme ŠPAS s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu  5,- € /m2 

ŠPAS s.r.o. užíva predmetný hospodársky dvor pre svoju činnosť. 

Prítomní: 4 

Za:  3 -Červeňak Ján, Fecko Pavol, Jurčo Marián 

Proti: 1 - Ing. Peter Makara  

Zdržali sa:  0  

 

 



3. schvaľuje ďalšie rokovanie starostky obce s pani Máriou Serafínovou  ohľadom predaja podielu 
pozemku KN E 163 – orná pôda vo výmere 1417 m2, LV170 pod B8 – v podiele 21/432 – 68,88 
m2.  

- jednohlasne schválené 

 

5.Prístupová cesta k cintorínu 

Uznesenie č. 2015/3/21 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

berie na vedomie prípravu darovacej zmluvy a rokovania s jednotlivými vlastníkmi podielov na 

prístupovej ceste k cintorínu. 

 

6. Programové obdobie 2014 - 2020 

Uznesenie č. 2015/3/22 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

berie na vedomie predpokladané výzvy v novom programovacom období 

súhlasí so zapojením obce sa do pripravovaných projektov 

- výmena verejného osvetlenia na LED osvetlenie 

- internet obce – biele miesta 

- zateplenie obecnej budovy – fary 

- výstavba ďalšej etapy chodníka 

- jednohlasne schválené 

 

7. Rôzne 

Uznesenie č. 2015/3/23 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

 schvaľuje zrušenie odberného miesta elektriny č. 021105 045/2014 – 755 ( stará cerkov )  
a prepojením na iné odberné miesto 

- jednohlasne schválené 



Uznesenie č. 2015/3/24 

 schvaľuje uskutočnenie festivalu „Od chyžky do chyžky“ dňa 10.05.2015 

- jednohlasne schválené  

Uznesenie č. 2015/3/25 

 poveruje starostku obce zistiť záujem dôchodcov o denný stacionár v obci 

- jednohlasne schválené 

 

Starostka obce 

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

Zapisovateľka 

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

 

 

Overovatelia 

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

 

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

 

V Nižnej Jedľovej 26.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


