
ZÁPISNICA

z ustanovujúceho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Nižná Jedľová

konaného dňa 28.10.2022

Prítomní:  viď prezenčná listina

1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej otvorila starostka obce   Mgr. Alena
Džupinová. Úvodom privítala všetkých prítomných, hostí  Mgr. Petra Bačovčina, správcu
cirkevných obcí Nižná Jedľová, Vyšná Jedľová a Belejovce a PhDr. Jána Vooka, MBA,
DBA,  poslanca  Prešovského  samosprávneho  kraja  a Ing.  Michala  Džupina,  predsedu
okrskovej volebnej komisie.

2. Za zapisovateľa  bol určený Branislav Džupin  a overovateľov zápisnice  Ing. Peter Makara
a Ján Makara.

3. Starostka požiadala o slovo Ing. Michal Džupina, aby oboznámil prítomných s výsledkami
volieb do samosprávy Obce Nižná Jedľová. Následne odovzdal novozvolenému starostovi
Mgr. Vladimírovi Šandalovi a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva Renáte
Dercovej,  Branislavovi  Džupinovi,  Mgr.  Alene  Džupinovej,  Jánovi  Makarovi  a Ing.
Petrovi Makarovi osvedčenia o zvolení.

4. Po zložení sľubu novozvoleného starostu Mgr. Vladimíra Šandalu, dosluhujúca starostka
mu odovzdala insígnie a následne prevzal  vedenie ustanovujúceho zasadnutia  obecného
zastupiteľstva novozvolený starosta.

5. Novozvolený  starosta  požiadal  Ing.  Petra  Makaru  o prečítanie  sľubu  poslancov,  ktorý
všetci novozvolení poslanci potvrdili svojim podpisom.

6. Po príhovore starostu obce a skonštatovaní, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné,
poslanci jednohlasne schválili program ustanovujúceho zasadnutia.

7. Do návrhovej komisie boli schválení Branislav Džupin, Ján Makara a Ing. Peter Makara,
ktorého si jej členovia zvolili za predsedu návrhovej komisie. Títo poslanci budú aj členmi
mandátovej a volebnej komisie.

8. Na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Ing. Petra Makaru ako
povereného  poslanca,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať  a  viesť  zasadnutia  Obecného
zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej v zákonom stanovených prípadoch.

9. Za zástupkyňu starostu obce bola poverená Mgr. Alena Džupinová.

10.Starosta obce navrhol zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení:
predseda: Ján Makara
členovia: Mgr. Alena Džupinová, Branislav Džupin, Ing. Peter Makara.

     
Takýto návrh bol jednohlasne schválený.



11.Zástupkyňa  starostu  navrhla  plat  starostu  na  základe  Uznesenia  č.  9/2022/22  zo  dňa
29.06.2022, ktorým bol schválený úväzok v rozsahu 0,40 % s navýšením o 9 % a paušálne
mesačné cestovné vo výške 150,00 eur.

12.V bode  Rôzne  sa  všetkým  prítomným  prihovorili  a zaželali  všetko  dobré  Mgr.  Peter
Bačovčin a PhDr. Ján Vook, MBA, DBA.
V bode  Rôzne  sa  starosta  s  poslancami  dohodol,  že  najbližšie  zasadnutie  obecného
zastupiteľstva bude 15. decembra 2022.
V bode Rôzne starosta navrhol, aby sa zasadnutia  obecného zastupiteľstva konali raz za tri
mesiace v 1. štvrtok v mesiaci.

13.Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť.
                                                                                                                                                       

   

Branislav Džupin

zapisovateľ

Mgr. Vladimír Šandala

starosta obce

                                                                                                

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Peter Makara Ján Makara

poslanec OcZ poslanec OcZ

                  V Nižnej Jedľovej  30.11.2022


