ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Nižná Jedľová
konaného dňa 26.03.2015

Prítomní:

viď. prezenčná listina

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej otvorila a viedla Mgr. Alena Džupinová
starostka obce. Privítala prítomných a skonštatovala, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia
-Overovatelia zápisnice: Fecko Pavol a Jurčo Marián
- Zapisovateľka. Mgr. Alena Džupinová

3. Hlavný kontrolór obce Mgr. Jozef Kozák predniesol správu o kontrolnej činnosti obce za rok
2014 a správu o kontrolnej činnosti v januári 2015. Poslanci prednesené materiály o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra zobrali na vedomie.
4. Starostka obce predniesla návrh 1. úpravy rozpočtu obce na rok 2015, ktorý poslanci
jednohlasne schválili.

5. Návrh zásad odmeňovania poslancov prednesený starostkou obce po pripomienke hlavného
kontrolóra, že zákon nepozná výraz mimoriadne zasadnutie, bol hneď upravený. Následne
opravené znenie návrhu bolo jednohlasne schválené.
6. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predaj parcely KN C – 74/2 - záhrady vo
výmere 222 m2, LV 1 Jánovi Červeňakovi ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 2,€/m2.
Na návrh poslanca bol schválený predaj podielu podielov pozemkov KN E č. 239/1 –
orná
pôda vo výmere 227 m2, LV 170 pod B8- v podiele 21/432 – 11,04 m2; KN E č. 216/1 – orná
pôda vo výmere 436 m2, LV 180 pod B6- v podiele 54/648 – 36,33 m2; KN E č. 215/2 – orná
pôda vo výmere 169 m2, LV 183 pod B3- v podiele 20/72 – 46,95 m2; KN E č. 212/2 – orná
pôda vo výmere 210 m2, LV 187 pod B3- v podiele 180/480 – 78,75 m2; KN E č. 618 –
ostatná plocha vo výmere 1 374 m2, LV 170 pod B1- v podiele 1/1 – 1 430,- m2 firme ŠPAS
s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 5,- € /m2. S týmto návrhom nesúhlasil jeden
poslanec.
Poslanci poverili starostku obce, aby rokovala s pani Máriou Serafínovou ohľadom predaja
podielu pozemku KN E 163 – orná pôda vo výmere 1417 m2, LV170 pod B8 – v podiele
21/432 – 68,88 m2, nakoľko prevažná časť požadovaného podielu leží v časti, ktorú užíva brat
menovanej.
7. Starostka obce oboznámila prítomných s pripravovanými programovými opatreniami v novom
programovom období 2014 - 2020. Poslanci súhlasili, aby sa obec po zistení bližších
podmienok jednotlivých výziev zapojila do niektorých väčších projektov ako je výmena

verejného osvetlenia na LED, zateplenie obecnej budovy – fary, výstavba ďalšej etapy
chodníka, internet obce – biele miesta.

8. Poslanci súhlasili so zrušením odberného miesta elektriny č. 021105 045/2014 – 755 ( stará
cerkov ) a prepojením a iné odberné miesto.
Starostka obce informovala poslancov o pripravovanom festivale od „Chyžky do chyžky“,
ktorý sa uskutoční dňa 10.05.2015.
9. V diskusii starostka obce navrhla predaj požiarnej striekačky. Poslanci návrh jednohlasne prijali
a súhlasili s vyvesením ponuky predaja striekačky na internetovej stránke obce.
Poslanci Ing. Peter Makara a Ing. Juraj Mihaľ požiadali starostku, aby v spolupráci so správcom
siete riešila kvalitu internetu v obci.
Poslanci zamietli návrh starostky o zorganizovanie obecnej zabíjačky.
Starostka obce informovala OZ o pripravovanom projekte Ondava pre život . Poslanci požiadali
starostku obce o zorganizovanie stretnutia s projektovými manažérmi projektu.
Poslanci schválili inventarizačnú komisiu v zložení: Mgr. Alena Džupinová, Pavol Fecko,
Marián Jurčo.
12. Na uznesení z obecného zastupiteľstva sa poslanci jednohlasne uzniesli, starostka obce
zasadnutie ukončila a poďakovala za účasť.

Mgr. Alena Džupinová
starostka obce

Zapisovateľ : Mgr. Alena Džupinová

Overovateľ zápisnice: Fecko Pavol

Jurčo Marián

V Nižnej Jedľovej 26.03.2015

