ZÁPISNICA
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Nižná Jedľová
konaného dňa 22.01.2021

Starostka obce zvolala zasadnutie obecného zasadnutia na 29.12.2020 s týmto programom:
1. O t v o r e n i e
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení
3. Kontrola uznesení
4. Výročná správa za rok 2019
5. 2. úprava rozpočtu na rok 2020
6. Rozpočet na rok 2021-2023, stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
7. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
8. VZN č. 1/2020 o pohrebiskách
9. Inventarizačná komisia, vyraďovacia komisia
10.Nové programové obdobie 2021 – 2027, Integrovaná územná stratégia Strategickoplánovacieho regiónu „Šariš“
11. Regionálna značka „Regionálny produkt – Horný Šariš“
12. Sčítanie domov, bytov a obyvateľov 2021
13.Diskusia
14.Prijatie uznesení
15. Záver
Z účastí na zasadnutí sa ústne ospravedlnila poslankyňa Mária Jadlovská z dôvodu ohrozenia šírenia
Covidu 19. Z rodinných dôvodov sa emailom ospravedlnil poslanec Ing. Peter Makara a zo zdravotných
dôvodov sa ospravedlnil poslanec Matúš Kupec. Poslanec Ľuboš Braja je dlhodobo pracovne
v zahraničí.
Z týchto dôvodov starostka obce zrušila zasadnutie OZ, pretože by nebolo uznášaniaschopné.
Ďalší termín zasadnutia bol 4.1.2021 s týmto programom:
1. O t v o r e n i e
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení
3. Kontrola uznesení
4. Výročná správa za rok 2019
5. Rozpočet na rok 2021-2023, stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
6. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
7. VZN č. 1/2020 o pohrebiskách
8. Inventarizačná komisia, vyraďovacia komisia
9. Nové programové obdobie 2021 – 2027, Integrovaná územná stratégia Strategickoplánovacieho regiónu „Šariš“
10. Regionálna značka „Regionálny produkt – Horný Šariš“
11. Sčítanie domov, bytov a obyvateľov 2021
12. Žiadosť o odpredaj pozemku KN C 436/2
13. Odmeny poslancom za rok 2020
14.Diskusia
15.Prijatie uznesení
16. Záver

Opätovne sa z účastí na zasadnutí sa ústne ospravedlnila poslankyňa Mária Jadlovská z dôvodu
ohrozenia šírenia Covidu 19. Z dôvodu zákazu vychádzania sa ospravedlnil poslanec Ing. Peter Makara
a neúčasť oznámil aj poslanec Matúš Kupec. Poslanec Ľuboš Braja je dlhodobo pracovne v zahraničí.
Starostka obce opätovne zrušila zasadnutie OZ, zasadnutie by opäť nebolo uznášaniaschopné.
Starostka zvolala ďalšie zasadnutie OZ na 22.01.2021 s týmto programom:
1. O t v o r e n i e
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení
3. Kontrola uznesení
4. Výročná správa za rok 2019
5. Rozpočet na rok 2021-2023, stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
6. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
7. VZN č. 1/2020 o pohrebiskách
8. Inventarizačná komisia, vyraďovacia komisia
9. Nové programové obdobie 2021 – 2027, Integrovaná územná stratégia Strategickoplánovacieho regiónu „Šariš“
10. Regionálna značka „Regionálny produkt – Horný Šariš“
11. Sčítanie domov, bytov a obyvateľov 2021
12. Žiadosť o odpredaj pozemku KN C 436/2
13.Diskusia
14.Prijatie uznesení
15. Záver
Z účastí na zasadnutí sa ústne ospravedlnila poslankyňa Mária Jadlovská z dôvodu ohrozenia šírenia
Covidu 19. Z dôvodu zákazu vychádzania sa ospravedlnil poslanec Ing. Peter Makara. Poslanci Ľuboš
Braja a Jozef Džupin boli prítomní. Poslanec Matúš Kupec svoju neúčasť neospravedlnil.
Z dôvodu účastí len dvoch poslancov OZ nebolo zasadnutie obecného zastupiteľstva
uznášaniaschopné, starostka sa poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

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

Zapisovateľ: Mgr. Alena Džupinová

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