ZÁPISNICA
z 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Nižná Jedľová
konaného dňa 08.10.2021

Prítomní:

viď. prezenčná listina

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej otvorila a viedla starostka obce
Mgr. Alena Džupinová.
2. Za zapisovateľa bola určená Mgr. Alena Džupinová a overovateľov zápisnice a uznesenia
Matúša Kupca a Ing. Peter Makara.
3. Náhradník poslanca Obecného zastupiteľstva Peter Červeňak sa vzdal mandátu poslanca
nepodpísaním sľubu. Ďalší náhradník Marián Jurčo podpísal zákonnom stanovený sľub
poslanca OZ.
4. Ing. Peter Makara navrhol doplnenie programu OZ o opätovné schválenie znenie uznesenia
č. 8/2021/16 o zámere a spôsobe predaja parcely KN C 377 vo vlastníctve obce v kat. území
Nižná Jedľová zo dňa 09.07.2021, čo schválili traja poslanci OZ, jeden poslanec sa zdržal.
Starostka obce navrhla doplnenie programu o správu audítora za rok 2018 a rok 2019.
Doplnenie tohto bodu programu poslanci OZ neschválili.
5. Starostka obce tlmočila poslancom stanovisko kontrolóra obce, že späťvzatie žiadosti
odstúpenia od Žiadosti o odkúpenie parcely C-KN C č. 377, LV 322 Jánom Štefancom nie je
právny akt a je neplatné. O slovo požiadal Nórbert Majdák, ktorého manželka má záujem
o podiel na parcele KN C 377, LV 322, ktoré mu poslanci udelili. Nórbert Majdák sa vyjadril,
že podanie žiadosti a následné späťvzatie žiadosti je možné. Tlmočil poslancom stanovisko
fundovaného právnika na obecné právo, ktoré pred zasadnutím OZ odovzdal aj starostke
obce. Podľa tohto vyjadrenia potok nie je deliacou čiarou, čo nebráni medzi dvoma
parcelami, aby parcely medzi potokmi boli susediace parcely. Následne poslanci
trojpätinovou väčšinou schválili uznesenie o prevode predaja parcely KN C 377
vo vlastníctve obce v kat. území Nižná Jedľová. Nórbert Majdák následne za všetkých
záujemcov navrhol dobrovoľné navýšenie ceny za prevod zo sumy 0,30 € / m2 na sumu
1,10 € / m2. Poslanci navýšenie ceny za prevod pozemku schválili opäť trojpätinovou
väčšinou.
6. Obecné zastupiteľstvo schválilo 1. úpravu rozpočtu na rok 2021.
7. Do návrhu rozpočtu Ing. Peter Makara navrhuje vložiť územný plán obce projektovú
dokumentáciu, geometrický plán na rozšírenie cestného telesa. Starostka navrhla vyčlenenie
financií na odkúpenie pozemkov v okolí a na cintoríne a v okolí domu smútku,
na vypracovanie projektovej dokumentácie na vyasfaltovanie cesty k cintorínu a opravu
rigolov.

8. Poslanci jednohlasne schválili v súvislosti s legislatívnymi zmenami zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v záujme zabezpečenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa vytvorenie
dohody o spoločnom spáde materskej školy školský obvod pre povinnú predškolskú výchovu
MŠ Ľ. Štúra Svidník.
9. Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie Žiadosti o poskytnutie príspevku, názov projekt:
Autobusové zastávky a chodník pre peších“ a zabezpečenie povinného spolufinancovania
projektu, t.j. min. vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie
financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
10. Starostka obce oboznámila poslancov so zmenami v predloženom VZN č. 1/2021
Prevádzkový poriadok. Poslanci schválili prerokovanie VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok
pohrebiska na nasledujúcom zastupiteľstve.
11. Obecné zastupiteľstvo schválilo pristúpenie k podpísaniu Memoranda o partnerstve
a spolupráci. Cieľom tohto memoranda je prostredníctvom zriadeného Nadačného fondu
Nadácie PSK pre podporu rodiny (jej zriaďovateľom je PSK) pomáhať rodinám pri riešení
krízových situácií, zapríčinených prírodnými pohromami či nepredvídateľnými
udalosťami v Prešovskom kraji.
12. Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť.

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

Zapisovateľ: Mgr. Alena Džupinová

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

Overovateľ zápisnice: Matúš Kupec

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

Ing. Peter Makara

V Nižnej Jedľovej 08.10.2021

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

