
UZNESENIE 

z 10.  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Nižná Jedľová 

zo dňa 30.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo Nižnej Jedľovej na svojom  zasadnutí prerokovalo: 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
2. Záverečný účet obce za rok 2015, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
3. Výročná správa obce za rok 2015 
4. Prenájom, prípadný následný odpredaj plynovej prípojky SPP 
5. Prenájom, prípadný následný odpredaj vodovodnej prípojky VVS, a.s. 
6. 1. úprava rozpočtu obce za rok 2016 
7. Smernica obce číslo 1/2016 o registratúrnom poriadku obce 
8. Smernicu obce číslo 2/2016 upravujúcu postup verejného obstarávateľa obce Nižná   
    Jedľová  pri  zadávaní  zákaziek  na  dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác,  
    zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov 
9. Smernica obce č. 3/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly 
10. VZN 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce  Nižná Jedľová 
11. Plán kontrolnej činnosti obce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016 
11. Rôzne / spoločné opatrenia a zariadenia, odpad z jedlých olejov a tukov 
 
 

1. Určenie a zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia 

Uznesenie č. 2016/10/74 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

určuje za zapisovateľku Mgr. Alenu Džupinovú a za overovateľov Ing. Makara Peter a Fecko Pavol 

Prítomní: 5 

Za: 5                                                     Proti: 0                                          Zdržal sa:  0 

 

2. Záverečný účet obce za rok 2015, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

Uznesenie č. 2016/10/75 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

A. berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015 



B. schvaľuje 

záverečný účet obce s opravou v bode 6. Návrh na vysporiadanie prebytku bežného hospodárenia za 

rok 2015: Obci v roku 2015 vznikol prebytok z hospodárenia 2 882,43 €. Časť finančných prostriedkov 

obec použije na riešenie havarijného stavu verejného osvetlenia a rozhlasu, ktorý vznikol po zásahu 

bleskom dňa 15.06.2016, ostatné finančné prostriedky sa prevedú do rezervného fondu / na 

analitický účet / 

Prítomní: 5 

Za:  5                                                    Proti:  0                                        Zdržal sa:  0 

 

3.  Výročná správa obce za rok 2015 

Uznesenie č. 2016/10/76 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

berie na vedomie 

Výročnú správu obce za rok 2015 

Prítomní: 5 

Za:  5                                                    Proti:  0                                        Zdržal sa:  0 

 

4. Prenájom, prípadný následný odpredaj plynovej prípojky SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 

Bratislava 

Uznesenie č. 2016/10/77 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

Schvaľuje 

Prenájom a neskorší odpredaj plynovej prípojky po dohode so SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 

44/b, Bratislava 

Prítomní: 5 

Za:  5                                                    Proti:  0                                        Zdržal sa:  0 

 

5. Prenájom, prípadný následný odpredaj vodovodnej prípojky VVS, a.s. 

Uznesenie č. 2016/10/78 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 



schvaľuje 

Prenájom a neskorší odpredaj vodovodnej prípojky po dohode s VVS, a.s. 

Prítomní: 5 

Za:   5                                                   Proti:  0                                        Zdržal sa:  0 

 

6. 1. úprava rozpočtu obce za rok 2016 

Uznesenie č. 2016/10/79 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

schvaľuje   

1. Úpravu rozpočtu za rok 2016 bez výhrad 

Prítomní: 5 

Za:   5                                                   Proti:   0                                       Zdržal sa:  0 

 

2. Smernica obce číslo 1/2016 o registratúrnom poriadku obce 

Uznesenie č. 2016/10/80 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

berie na vedomie 

Smernicu číslo 1/2016 o registratúrnom poriadku obce  

Prítomní:  5 

Za:  5                                                    Proti:  0                                        Zdržal sa:  0 

 

3. Smernica číslo 2/2016 upravujúca postup verejného obstarávateľa obce Nižná Jedľová pri  
zadávaní  zákaziek  na  dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác,  zákaziek 
na poskytnutie služieb a súťaže návrhov 

 
 
Uznesenie č. 2016/10/81 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

berie na vedomie 

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 
 
Prítomní: 5 

Za:  5                                                    Proti:  0                                        Zdržal sa: 0 

  

4. Smernica obce číslo 3/2016 o postupe vykonania finančnej kontroly  

Uznesenie č. 2016/10/82 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

berie na vedomie 

Smernicu číslo 3/2016 o postupe vykonania finančnej kontroly  

Prítomní: 5 

Za: 5                                                     Proti:   0                                       Zdržal sa:  0 

 

5. VZN 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Nižná Jedľová 

Uznesenie č. 2016/10/83 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

schvaľuje 

VZN 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Nižná Jedľová 

Prítomní: 5 

Za:  5                                                    Proti: 0                                         Zdržal sa:  0 

 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016 

Uznesenie č. 2016/10/83 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016 

Prítomní: 5 



Za:  5                                                    Proti: 0                                         Zdržal sa:  0 

7. Rôzne 

Uznesenie č. 2016/10/84 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

A. berie na vedomie 

Informáciu o stave projektu Spoločných opatrení v obci Nižná Jedľová 

B. schvaľuje 

presunutie prejednania zmluvy o nakladaní s jedlými olejmi a tukmi na ďalšie zasadnutie OZ 

 

Prítomní: 5 

Za:   5                                                   Proti:  0                                        Zdržal sa:  0 

 

8. Havarijný stav verejného osvetlenia a rozhlasu 

Uznesenie č. 2016/10/85 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

A. berie na vedomie 

Informáciu o havarijnom stave verejného osvetlenia a rozhlasu po zásahu bleskom dňa 15.06.2016 

B. schvaľuje 

Opravu verejného osvetlenia a rozhlasu s prípadným využitím finančných prostriedkov z rezervného 

fondu 

C. schvaľuje 

zmenu súpisných čísiel v záhradkárskej oblasti Jedľovka, ktoré sú v katastri nehnuteľnosti zapísané 

ako súpisné čísla  z popisných čísiel  

Prítomní: 5 

Za:  5                                                    Proti:  0                                        Zdržal sa: 0  

 

Starostka obce 

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



 

Zapisovateľka 

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

 

Overovatelia 

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

             

Ing. Peter Makara                   ............................................ 

 

V Nižnej Jedľovej 30.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


