
Uznesenia z rokovania ustanovujúceho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej 

zo  dňa 28. novembra 2022 

A. Zoznam prijatých uznesení

Číslo uznesenia  Uznesenie k bodu

01/2022/00  Úvodné náležitosti

02/2022/00  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

 Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej

03/2022/00  Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

04/2022/00  Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej,

 ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia

 Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej

05/2022/00  Informácia starostu Nižnej Jedľovej o poverení zástupcu starostu

 obce Nižná Jedľová

06/2022/00  Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

07/2022/00  Určenie platu starostu obce Nižná Jedľová



B. Obsah prijatých uznesení

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej č. 01/2022/00 zo dňa 28.11. 2022 
k bodu:

Úvodné náležitosti 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov

a) berie na vedomie,

aa) že za zapisovateľa bol určený: Branislav Džupin

ab) že za overovateľov boli určení: Ján Makara a Ing. Peter Makara

ac) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Nižná Jedľová zo dňa 29.10.2022

ad) vystúpenie novozvoleného starostu

b) konštatuje,

ba) že novozvolený starosta obce Nižná Jedľová Mgr. Vladimír Šandala zložil zákonom

predpísaný sľub starostu obce

bb) že novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej Renáta Dercová,

Branislav Džupin, Mgr. Alena Džupinová, Ján Makara a Ing. Peter Makara zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Podpísané 30. novembra 2022 

                                  __________________________

                                 Mgr. Vladimír Šandala

                                                                                 starosta obce

Overovatelia zápisnice: 

__________________________ ___________________________

Ing. Peter Makara Ján Makara

poslanec OcZ poslanec OcZ



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej č. 02/2022/00 zo dňa 28.11. 2022 
k bodu:

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej 
Jedľovej 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej v zmysle ustanovenia § 12 ods. 5 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje

program rokovania podľa pozvánky.

Podpísané 30. novembra 2022 

                                  __________________________

                                 Mgr. Vladimír Šandala

                                                                                 starosta obce

Overovatelia zápisnice: 

__________________________ ___________________________

Ing. Peter Makara Ján Makara

poslanec OcZ poslanec OcZ



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej č. 03/2022/00 zo dňa 28.11. 2022 
k bodu:

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.

 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

volí

a) návrhovú komisiu v zložení: Branislav Džupin

Ján Makara

Ing. Peter Makara

b) mandátovú komisiu v zložení: Branislav Džupin

Ján Makara

Ing. Peter Makara

c) volebnú komisiu v zložení: Branislav Džupin

Ján Makara

Ing. Peter Makara

Podpísané 30. novembra 2022 

                                  __________________________

                                 Mgr. Vladimír Šandala

                                                                               starosta obce

Overovatelia zápisnice: 

__________________________ ___________________________

Ing. Peter Makara Ján Makara

poslanec OcZ poslanec OcZ



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej č. 04/2022/00 zo dňa 28.11. 2022 
k bodu:

Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej v zmysle ustanovení § 12 zákona SNR 

 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

poveruje

poslanca Ing. Petra Makaru zvolávaním a vedením zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Nižnej Jedľovej v zákonom ustanovených prípadoch podľa § 12 ods. 2, ods. 3 tretia veta, 

 ods. 5 tretia veta,  ods. 6 tretia veta  zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 v znení neskorších predpisov.

Podpísané 30. novembra 2022 

                                  __________________________

                                 Mgr. Vladimír Šandala

                                                                               starosta obce

Overovatelia zápisnice: 

__________________________ ___________________________

Ing. Peter Makara Ján Makara

poslanec OcZ poslanec OcZ



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej č. 05/2022/00 zo dňa 28.11. 2022 
k bodu:

Informácia starostu obce Nižná Jedľová o poverení zástupcu starostu obce Nižná 
Jedľová

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

berie na vedomie,

že starosta obce Nižná Jedľová Mgr. Vladimír Šandala poveril funkciou zástupcu starostu

poslankyňu Mgr. Alenu Džupinovú.

Podpísané 30. novembra 2022 

                                  __________________________

                                 Mgr. Vladimír Šandala

                                                                               starosta obce

Overovatelia zápisnice: 

__________________________ ___________________________

Ing. Peter Makara Ján Makara

poslanec OcZ poslanec OcZ



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej č. 06/2022/00 zo dňa 28.11. 2022 
k bodu:

Zriadenie komisií, učenie náplne ich práce, voľba jej predsedov a jej členov

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej v zmysle ustanovenia článku 7 odseku 5 ústavného

zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov 

a) zriaďuje

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

b) volí

za predsedu komisie:  Jána Makaru

za členov komisie:  Branislava Džupina

 Mgr. Alenu Džupinovú

 Ing. Petra Makaru

c) určuje

Jánovi Makarovi zvolať 1. zasadanie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone

funkcií verejných funkcionárov v termíne do 31. januára 2023.

Podpísané 30. novembra 2022 

                                  __________________________

                                 Mgr. Vladimír Šandala

                                                                               starosta obce

Overovatelia zápisnice: 

__________________________ ___________________________

Ing. Peter Makara Ján Makara

poslanec OcZ poslanec OcZ



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej č. 07/2022/00 zo dňa 28.11. 2022 
k bodu:

Určenie platu starostu obce Nižná Jedľová

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a v súlade s § 3 ods. 1  a § 4 ods. 1, 2 a 4 

zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších zmien

a) rozhodlo

o výške mesačného platu starostu obce Nižná Jedľová podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona 

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov

miest v znení neskorších zmien a podľa uznesenia Obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej

č.  9/2022/22 tak, že takto určený plat v súlade s § 4 ods. 2 zákona  č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest  v znení 

neskorších zmien zvyšuje o 9,00 % od zloženia sľubu

b) schvaľuje

paušálne mesačné cestovné vo výške 150,00 eur.

Podpísané 30. novembra 2022 

                                  __________________________

                                 Mgr. Vladimír Šandala

                                                                               starosta obce

Overovatelia zápisnice: 

__________________________ ___________________________

Ing. Peter Makara Ján Makara

poslanec OcZ poslanec OcZ


