ZÁPISNICA
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Nižná Jedľová
konaného dňa 13.09.2016
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. Peter Makara a Pavol Fecko .

3. Starostka obce oboznámila poslancov so zmenou financovania projektu „Realizácia

projektu spoločných opatrení v obci Nižná Jedľová“. Slovenská záručná a rozvojová
banka odstúpila od rokovaní, z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie
č. 88/11/2016 zo dňa 12.08.2016. Zároveň schvaľuje rokovania s Prima Bankou a Uni
Credit Bankou.
4. Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a

poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Nižná Jedľová.
5. Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 3/2016 Požiarny poriadok obce Nižná Jedľová.
6. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu audítora za rok 2015.
7. Na návrh starostky obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu súpisných čísiel 14 chát

v záhradkárskej oblasti Jedľovka. Tieto súpisné čísla boli vydané ako čísla popisné,
ktoré sú už zrušené. Obec Nižná Jedľová nemá taký veľký počet stavieb, aby
evidovala také vysoké súpisné čísla.
8. Poslanci schválili realizáciu festivalu „Piesne Rusínov“ dňa 23.10.2016 realizovaného

s finančnou podporou Úradu vlády – kultúra národnostných menšín 2016.
9. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo dve kontrolné skupiny na vykonanie

preventívnej protipožiarnej kontroly, veliteľa DHZ Mgr. Alenu Džupinovú, strojníka
DHZ Mariána Jurča a preventivára požiarnej ochrany obce Michala Holovku a Miloša
Žaka.
10. Z dôvodu uplatňovania si vlastníckych práv k parcele KN C 32/2 Jánom Mňahončákom je
potrebné riešiť sprístupnenie k parcelám KN C 35 vo vlastníctve Melánie Kľučárovej a parcely
KN C 33 v užívaní rodiny Anny Artimovej Starostka obce navrhla pre sprístupnenie cesty
prepojenie parciel KN C 521 a KN C 212/2 pre autá a lávkou cez potok pre peších. Poslanci
Ing. Peter Makara a Ing. Juraj Mihaľ zamietli, aby obec zrealizovala lávku pre peších, čo

poslanci odsúhlasili. Je potrebné zabezpečiť majetkové vysporiadanie časti parciel KN C 29
- 16 m2 a KN C 35 - 11 m2 k realizácii sprístupnenia k týmto parcelám.
11. Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť.

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

Zapisovateľ: Mgr. Alena Džupinová

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

Overovateľ zápisnice: Ing. Peter Makara

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

Pavol Fecko
V Nižnej Jedľovej 30.09.2016

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

