ZÁPISNICA
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Nižná Jedľová
konaného dňa 17.12.2021

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
Máriu Jadlovskú a Mariána Jurča.
3. Pri kontrole uznesení starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo, že nepristúpila
k podpisu kúpno-predajnej zmluva ohľadom predaja parcely KN C377 trvalo trávny porast,
LV 322, kat. ú Nižná Jedľová z dôvodu podania podnetu na okresnú prokuratúru hlavným
kontrolórom obce.
4. Poslanci odsúhlasili nákup zberných nádob na plasty o objeme 240,l do každej domácnosti
ešte v roku 2021.
5. Obecné zastupiteľstvo schválilo 2. úpravu rozpočtu na rok 2021.
6. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024.
7. Poslanci neobrali na vedomie správy audítora za roky 2018, 2019 a 2020. Ing. Peter Makara
sa vyjadril, že je potrebné vykonať štatutárny audit.
8. Starostka obce informovala poslancov, že je vyhlásená výzva k príprave územného plánu
obce a že obec má možnosť zapojiť sa aj do projektu odkanalizovania obce, kde starostka
navrhla realizáciu koreňovej čističky na parcele KN C 360 vodná plocha, LV 322. Poslanci
schválili zapojenie sa obce do prípravy projektu územného plánu obce. Zároveň schválili
pracovné stretnutie ohľadom konzultácie ku koreňovej čističke. Starostka obce informovala
poslancov o podaní žiadosti Chodníka pre peších v rámci dotácie v oblasti podpory
regionálneho rozvoja v aktivite 1 - Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu,
inžinierskych stavieb vo forme kapitálových výdavkov, kde náš projekt bol zaradený do
databázy projektov. Starostka obce ďalej informovala poslancov OZ o schválení dotácie pre
Mikroregión Beskyd na projekt „Predchádzanie vzniku BRKO v mikroregióne Beskyd“ a o
príprave Zmluvy o NFP k schválenému projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev
v obci Nižná Jedľová“
9. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska.

10. Na základe schválených zásad odmeňovania poslanci schválili odmeny poslancom obecného
zastupiteľstva podľa návrhu starostky obce.
11. Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj - dvoch plechových skladov za sumu 50,- € / kus,
stolov 10,- €/ks ( poškodené 5,- €/ks) a stoličiek 5,- €/ks (poškodené 3,- €/ks).
12. Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili zámenu podielov parciel v k.ú. Nižná Jedľová
vo vlastníctve Mareka Kaliňaka a to:
- parcely KN E 264, orná pôda o výmere 163 m2, vedenej na LV 451, podiel pod B1 160/432
o výmere 60,37 m2;
- parcely KN E 265, orná pôda o výmere 264 m2, vedenej na LV 440, podiel pod B1 22/7
o výmere 75,16 m2
s pozemkami vo vlastníctve Obce Nižná Jedľová, k.ú. Nižná Jedľová a to:
- parcely KN C 62/8, trvalo trávny porast o výmere 286 m2, vedenej na LV 483, podiel pod
B8 21/432 o výmere 13,90 m2
- parcely KN C 63/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 63 m2, vedenej na LV 483, podiel
pod B8 21/432 o výmere 3,06 m2
- parcely KN C 62/9, trvalo trávny porast o výmere 324 m2, vedenej na LV 484, podiel pod
B2 20/72 o výmere 90,00 m2
- parcely KN C 63/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2, vedenej na LV 484, podiel
pod B8 20/72 o výmere 19,44 m2
z dôvodu vysporiadania parciel KN C 62/8 a 63/1, LV 483 a parciel 62/9 a 63/2, LV 484
Marekom Kaliňakom.
13. Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť.

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

Zapisovateľ: Mgr. Alena Džupinová

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

Overovateľ zápisnice: Mária Jadlovská

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

Marián Jurčo

V Nižnej Jedľovej 17.12.2021

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

