
ZÁPISNICA 

z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Nižná Jedľová 

konaného  dňa 16.12.2016 

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. Peter Makara   a Marián Jurčo . 
 

3. Poslanci jednohlasne schválili zmenu spôsobu financovania projektu „Realizácia projektu 

spoločných opatrení  v obci  Nižná  Jedľová“  zo zálohovej platby na refundáciu. 

 

4. Starostka obce informovala OZ o výške výberu poplatku za TKO a nákladov obce na 

vývoz TKO. Následne poslanci jednohlasne schválili VZN č. 4/2016 2016 o  miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Nižná Jedľová pre rok 2017 a nasledujúce 

 

5. Starostka obce informovala poslancov o žiadosti členov záhradkárskej oblasti 

Jedľovka o poskytnutie dotácie vo výške 300,- na opravu cesty. Návrh poslanci 

posunuli na nasledujúce zastupiteľstvo. Na to poslanci poverili starostku, aby podala 

podnet na Okresný úrad vo Svidníku na pozemkový a lesný odbor z dôvodu užívania 

TTP ako záhrady. Starostka oznámila, že záhradkárov už v minulosti vyzvala, aby si 

dali do poriadku skutočný stav užívania s listom vlastníctva, lebo týmto porušujú 

zákon.  

 

6. Poslanci jednohlasne odsúhlasili výšku odmien poslancov. 

 

7. Druhá úprava rozpočtu bola jednohlasne schválená. 

 

8. Kontrolór obce vyjadril svoje stanovisko k rozpočtu obce na roky 2017-2019. Po 

oboznámení so stanoviskom kontrolóra obce poslanci jednohlasne schválili rozpočet 

obce na roky 2017-2019. 

 

9. Poslanci zobrali na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. 

polrok 2017. 

 

10. Za členov inventarizačnej komisie boli schválení Marián Jurčo, Pavol Fecko a Mgr. 

Alena Džupinová 

 



11. Starostka obce zhodnotila svoju činnosť a činnosť obecného úradu v roku 2016. 

 

12. Poslanci zobrali na vedomie informáciu, že PSK má záujem odkúpiť pozemok vo 

vlastníctve obce pod cestou III. triedy za 1,- euro. 

 

13. Poslanci sa dohodli, že verejná schôdza občanov obce bude dňa 14. januára 2017. 

 

14. Obecné zastupiteľstvo schválilo podpísanie Zmluvy o zriadení vecného bremena 

k nehnuteľnosti podľa §151n Občianskeho zákonníka . Zriadenie vecného bremena 

sa týka parcely KN C 279/23 v prospech VVS, a.s. z dôvodu vybudovania 

vodovodného potrubia v rámci stavby „Nižná Jedľová rozšírenie vodovodnej siete“. 

 

15. 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: Ing. Peter Makara               ------------------------- 

                    

                                       

                                        Marián Jurčo                      ------------------------- 

 

 

 

V Nižnej Jedľovej  19.12.2016 


