ZÁPISNICA
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Nižná Jedľová
konaného dňa 30.06.2016

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. Makara Peter a Fecko Pavol.
3. Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok
2015 a následne schválili Záverečný účet obce za rok 2015 jednohlasne so záverom : bez
výhrad.
4. Poslanci zobrali na vedomie Výročnú správu obce za rok 2015, ktorú predniesla starostka
obce.
5. Poslancami bol schválený prenájom, prípadný neskorší odpredaj plynovej prípojky
Slovenskej plynárenskej spoločnosti a vodovodnej prípojky Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti.
6. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo 1. úpravu rozpočtu obce na rok 2016.
7. Poslanci zobrali na vedomie Smernicu číslo 1/2016 o registratúrnom poriadku obce,
Smernicu číslo 2/2016 postup verejného obstarávateľa obce Nižná Jedľová pri zadávaní
zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na
poskytnutie služieb a súťaže návrhov a Smernicu číslo 3/2016 o postupe vykonania finančnej
kontroly.
8. Poslanci jednohlasne schválili návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nižná Jedľová.
9. Prednesený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016
poslanci jednohlasne schválili.
10. Starostka informovala poslancov o stave projektu Spoločných opatrení, kde je potrebná
podľa zmluvy s PPA zábezpeka.
Na návrh poslancov bolo prejednanie zmluvy o nakladaní s jedlými olejmi a tukmi presunuté
na ďalšie zasadnutie OZ.

Starostka obce informovala poslancov, že vo Vyšnej Jedľovej je nášmu internetu pripojený
už iba obecný úrad. Po ukončení zmluvy už obec nepristúpi k podpisu ďalšej zmluvy, nakoľko
je to pre obec nerentabilné.
Ing. Peter Makara navrhol, aby obec zistila, kde je pochovaných päť nemeckých vojakov,
ktorých pozostatky boli z obce vyvezené.
Starostka obce informovala prítomných o havarijnom stave verejného osvetlenia a rozhlasu,
ktorý nastal po zásahu bleskom dňa 15.6.2016. Poslanci schválili využitie rezervného fondu
na opravu tohto havarijného stavu.
11. Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť.

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

Zapisovateľ: Mgr. Alena Džupinová

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

Overovateľ zápisnice: Pavol Fecko

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

Ing. Peter Makara
V Nižnej Jedľovej 30.06.2016

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

