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1. Úvodné slovo starostu obce  

Samospráva a samotný výkon vo funkcie starostu obce má základný cieľ: službu občanom. 

Práca vo vedení obce má svoje špecifiká, ktorej výsledky môže vyjadriť  len spokojnosť 

občanov. Výročná správa Obce Nižná Jedľová za rok 2019, ktorú Vám predkladám, 

poskytuje pravdivý pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce. Touto cestou chcem sa 

poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou a svojim úsilím  tvoria 

túto dedinu, na ktorú sme všetci hrdí. Stále nás čaká veľa práce. Verím a spolieham sa na 

aktívnu podporu a spoluprácu od všetkých občanov, podnikateľov, aby sme dosiahli čo 

najlepšie výsledky v skvalitňovaní podmienok života pre našich obyvateľov a pre občanov, 

ktorí tu nájdu kvalitné podmienky pre bývanie.       

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Nižná Jedľová 

Sídlo: Nižná Jedľová 38, 089 01 Svidník 

IČO: 00330795 

Štatutárny orgán obce: Starosta obce 

Telefón: 0948 304033 

E-mail: obecnjedlova@gmail.com 

Webová stránka: www.niznajedlova.ocu.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Mgr. Alena Džupinová 

Zástupca starostu obce: Ing. Peter Makara 

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Róbert Baran 

 

Obecné zastupiteľstvo: Ing. Peter Makara  

                             Mária Jadlovská 

                              Matúš Kupec 

                              Ľuboš Braja 

                              Milan Mikita 

                                                                                

Komisie: komisia  zriadenú  podľa  zákona  č. 357/2004 Z.z.  o  ochrane  verejného záujmu pri     

                Výkone    funkcií    verejných   funkcionárov v zložení:  Ing.  Peter   Makara,   Mária      

                Jadlovská,  Matúš Kupec, Ľuboš Braja, Milan Mikita 
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Obecný úrad: Zabezpečuje administratívne a organizačné veci starostu, obecného 

zastupiteľstva a ďalších zriadených orgánov. 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Obec Nižná Jedľová je samostatný územný samosprávny celok a správny celok 

Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou 

osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným 

majetkom a s vlastnými príjmami 

Vízie obce: Obec Nižná Jedľová  má  predpoklady byť miestom pre pokojné bývanie pre 

všetkých obyvateľov obce. Ďalšie dobudovanie občianskej vybavenosti obce, dokončenie 

chodníka pre peších,  vyasfaltovanie cesty na novej ulici smerom k cintorínu, rekonštrukcia 

hasičskej zbrojnice, rekonštrukcia mosta k obecnému úradu, rekonštrukcia autobusovej 

zastávky a revitalizácia verejných priestranstiev sú prvým krokom k ďalšiemu rozvoju obce. 

Ciele obce:  Dlhodobým cieľom obce Nižná Jedľová je vytvárať podmienky pre spokojné 

bývanie svojich obyvateľov, poskytujúce dostatočné možnosti pre spoločenské, kultúrne a 

športové aktivity. Naplnenie rozvojovej vízie obce je podmienené dostatkom finančných 

prostriedkov, či už z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov štátneho rozpočtu či rozpočtu EÚ. 

 

5. Základná charakteristika obce  

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce : podhorská dedina s radovou zástavbou v údolí Jedľovského potoka 

sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska 5 km od okresného mesta Svidník 

 

Susedné mestá a obce : na severe obec susedí s Vyšnou Jedľovou a Kružľovou, a východe 

s Kapišovou, na juhu je susedom mesto Svidníka a na západe s obcou Nižný Orlík. 

 

Celková rozloha obce : 475 ha 

Nadmorská výška : stred obce má nadmorskú výšku 296 m n.m. 
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5.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov : 100  

Národnostná štruktúra : rusínska, slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : pravoslávne vierovyznanie, 

gréckokatolícke vierovyznanie 

 

Vývoj počtu obyvateľov : Je predpoklad nárastu počtu obyvateľov z dôvodu výstavby nových 

rodinných  domov. 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v okrese k 31.12.2019 :  2 197 / z toho 1 213 žien /, čo predstavuje 10,78 % . 

Vývoj nezamestnanosti : nezamestnanosť oproti minulému obdobia klesla; nie je predpoklad 

väčšej miery nezamestnanosti 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce : 

           V striebornom (bielom) štíte, z oblého jadlovcovou (žltou) vetvičkou 

preloženého zeleného návršia, vyrastá šesť štíhlych zelených jadlovcov  

(borievka obyčajná). Štít je neskorogotický. Podkladom bola obecná pečať 

pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. 

 

Vlajka obce : 

 

Vlajka  obce  pozostává   zo  siedmich pozdĺžnych 

pruhov  vo farbách   bielej,  zelenej,   bielej,  zelenej,  bielej, 

 zelenej a  žltej farby. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená 

je  tromi  cípmi, t. j. dvomi  zástrihmi siahajúcimi do tretiny ich    

                                       listu. 

 

Pečať obce :  

 

Východisko pri tvorbe obecnej pečate bola pečať obce Vyšná 

Jedľová Nižná Jedľová 1787. Na pažiti (pôde) je vyobrazená skupina 

šiestich stromov, ktorá má tzv. hovoriaci charakter (poukazuje           

na meno obce). 
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5.5. Logo obce 

Symboly obce sú logom obce. 

 

5.6. História obce  

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1559. Počas prvého sčítania ľudu, v roku 1787 bolo v 

obci 23 domov a 155 obyvateľov, v roku 1828 mala 21 domov a 171 obyvateľov a počas 

sčítania ľudu v roku 1900 žilo v obci 171 obyvateľov. Po roku 1948 boli postavené murované 

domy z tehál za pomoci štátu. 29. decembra 1953 obec bola pripojená na elektrickú sieť.  

V rokoch 1970-1971 v akcii „Z“ občania postavili kultúrno-správnu budovu MNV, v tom čase 

bol vybudovaný aj spádový vodovod. V roku 1982 vznikla chatová osada Jedľovka. 1. januára 

1991 bol zrušený Miestny národný výbor, ktorý od roku 1945 riadil chod obce a bol 

ustanovený Obecný úrad. 7. novembra 1997 bol v obci spustený plynovod. V roku 2008 za 

finančnej pomoci Ing. Milana Mňahončáka bol v obci postavený Dom smútku. V roku 2009 

bola ukončená prvá etapa pozemkových úprav. Následná výstavba poľných ciest v rámci 

projektu Spoločných opatrení v obci Nižná Jedľová bola realizovaná v rokoch 2016 - 2018. 

Prvá etapa výstavby chodníka pre peších bola zrealizovaná v roku 2010. Posledná investičná 

akcia – verejné osvetlenie na novej ulici bolo vybudované v roku 2019. 

 

5.7. Pamiatky  

Stojí tu gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1914. V katastri obce sa 

nachádzajú tri staršie drevené kríže a jeden kamenný na obecnom cintoríne. 

 

5.8. Významné osobnosti obce 

Ing. Milan Mňahončák – rodák žijúci v Humennom. Bol generálnym riaditeľom Chemkostav 

HSV a.s. Humenné. Významne sa podieľa na rozvoji obce. Finančne prispel na výstavbu 

pravoslávneho chrámu,  kaplnky a rekonštrukcie priestorov pravoslávneho farského úradu.       

V roku 2008 financoval celú výstavbu  Dom smútku. V roku 2012 daroval pravoslávnej 

cirkevnej obci drevený kríž pri pravoslávnej cerkvi a luster v exteriéri cerkvi. 

 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola  Komenského vo Svidníku 
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- Základná škola , Ul. 8.mája Svidník 

- Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku 

- Materská škola Ľ. Štúra vo Svidníku 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- Základná umelecká škola vo Svidníku 

- Centrum voľného času vo Svidníku 

 

6.2. Zdravotníctvo 
 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Nemocnica s poliklinikou  arm. generála L. Svobodu 

Lekár MUDr. Štofanová, MUDr. Jozef Bobák, MUDr. Róbert Bobák, MUDr. Halčík a detskí 

lekári. 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 
 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

- Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku 

- Zariadenie pre seniorov Atrium Svidník 

- DSS v okrese Bardejov, Stropkov  

 

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- Kino vo Svidníku 

- Galéria Dezidera Millyho vo Svidníku  

- Slovenské národné múzeum - múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 

- Národná expozícia múzea v prírode – skanzen vo Svidníku 

- Vojenské múzeum Svidníku 

- Expozícia tankov v Údoli smrti a vyhliadková veža na Dukle 

Vzájomnou spoluprácou okolitých obcí sa uskutočňuje Novoročný výstup na horu Rohuľa 

a  Sobitka. 

V auguste 2019 bol v obci usporiadaný festival.  

  

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- Tandem s.r.o. 

- Jukod s.r.o. 
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Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Jadlova s.r.o. 

- Špas s.r.o. 

- Správa lesov Svidník 

    

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a  kapitálový   rozpočet ako  prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2018 uznesením č.4/2018/2 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 29.6.2019 uznesením č. 4/2019/6 

- druhá zmena schválená dňa 13.12.2019 uznesením č. 8/2019/9 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019  

  

 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 731 236,51 748 408,43 762 330,16 100,00 

z toho :     

Bežné príjmy 28 990,80 51 007,93 51 007,93 100,00 

Kapitálové príjmy 697 745,71 694 910,50 694 910,50 100,00 

Finančné príjmy 4 500,00 2 490,00 2 490,00 100,00 

Výdavky celkom 731 236,51 748 367,17 748 367,17 100,00 

z toho :     

Bežné výdavky 27 990,80 49 215,72 49 215,72 100,00 

Kapitálové výdavky 5 500,00 8 240,95 8 240,95 100,00 

Finančné výdavky 697 745,71 690 810,50 690 910,50 100,00 

Rozpočet obce  0,00 41,26 1 500,00  
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2019 

 
 
Bežné  príjmy spolu 51 007,93 

Bežné výdavky spolu 49 215,72 

Bežný rozpočet 1 792,21 

Kapitálové  príjmy spolu 694 910,50 

Kapitálové  výdavky spolu 8 240,95 

Kapitálový rozpočet  686 669,55 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 688 461,76 

Vylúčenie z prebytku  / Úprava schodku 0 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 688 461,76 

Príjmy z finančných operácií 2 490,- 

Výdavky z finančných operácií 690 910,50 

Rozdiel finančných operácií -688 420,50 
PRÍJMY SPOLU   748 408,43 

VÝDAVKY SPOLU 748 367,17 

Hospodárenie obce  41,26 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 41,26 

Prebytok rozpočtu v sume 688 461,76 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 41,26 EUR  

- na vysporiadanie zostatku finančných operácií 688 420,50 EUR 

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 688 420,50 EUR, bol vysporiadaný z : 

 

- z prebytku rozpočtu                               688 420,50 EUR 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 

41,26 EUR.  

 
 

7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022      

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 748 408,43 31 990,00 32 400,00 32 900,00 

z toho :     

Bežné príjmy 51 007,93 31 990,00 32 400,00 32 900,00 

Kapitálové príjmy 694 910,50 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 2 490,00 0,00 0,00 0,00 
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 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 748 367,17 31 990,00 32 400,00 32 900,00 

z toho :     

Bežné výdavky 49 215,72 28 900,00 30 400,00 30 900,00 
Kapitálové výdavky 8 240,95 2 100,00 2 000,00 2 000,00 

Finančné výdavky 690 910,50 990,00 0,00 0,00 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Majetok spolu 1 327 665,98 1 276 971,52 

Neobežný majetok spolu 1 320 891,44 1 270 996,39 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 296 493,91 1 246 598,86 

Dlhodobý finančný majetok 24 397,53 24 397,53 

Obežný majetok spolu 6 644,92 5 933,38 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1 406,28 2 127,02 

Finančné účty  5 238,64 3 806,36 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0 

Časové rozlíšenie  129,62 41,75 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 327 665,98 1 276 971,52 

Vlastné imanie  191 424,67 192 060,75 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  191 424,67 192 060,75 
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Záväzky 694 292,01 3 810,77 

z toho :   

Rezervy  400,00 500,- 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,- 

Dlhodobé záväzky 134,39 161,26 

Krátkodobé záväzky 1 347,12 2 159,51 

Bankové úvery a výpomoci 690 910,50 990,- 

Časové rozlíšenie 441 949,30 1 081 100,- 

 

8.3.Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   1 406,28 756,26 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 1 370,76 

 

8.4.Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   1 481,51 2 320,77 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady 49 022,76 108 463,07 

50 – Spotrebované nákupy 7 081,31 6 337,85 

51 – Služby 15 762,47 19 902,61 

52 – Osobné náklady 13 137,90 11 773,03 

53 – Dane a poplatky 138,88 194,30 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

736,45 3 436,09 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

9 354,00 58 636,00 

56 – Finančné náklady 2 561,75 7 183,19 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
250,00 1 000,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 



 

                                                                     12 

Výnosy 50 738,32  

60 – Tržby za vlastné výkony 

a tovar 

126,15 0,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

26 396,07 33 522,02 

64 – Ostatné výnosy 2 608,30 791,71 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

450,00 400,00 

66 – Finančné výnosy 294,00 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

0,00 0,00 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

1 715,56 636,08 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 636,08 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10.  Ostatné  dôležité informácie  

a) Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v 

EUR  

MV SR Voľby 3 245,78 

MF SR Odvodnenie KSB 10 500,- 

FP KNM Kultminor 1 000,00 

ÚPSVaR Aktivačná činnosť 103,88 

MV SR Vojnové hroby 14,95 

MV SR ŽP Starostlivosť o ŽP 8,79 

MV SR Regob 31,02 

MV SR Register adries 21,20 

DPO SR Dotácia DPO 1 400,00 

MF SR Dokončenie verejného osvetlenia 4 000,00 

PPA Spoločné opatrenia 690 910,50 
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Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

V rámci dotácie MF SR  sa ukončila výstavba verejného osvetlenia na novej ulici KSB 

a v rámci grantu PPA boli zrealizované spoločné opatrenia 

 

b) Poskytnuté dotácie  

Obec v roku 2019 neposkytla žiadnu dotáciu. 

 

c) Významné investičné akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

- Ukončenie výstavby verejného osvetlenia na novej ulici. 

 

d) Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- dobudovanie chodníka pre peších v obci Nižná Jedľová 

- vyvlastnenie a vyasfaltovanie prístupovej cesty k Domu smútku a cintorínu 

- vysporiadanie vlastníckych vzťahov cintorína a jeho okolia 

- rekonštrukcia mosta k obecnému úradu 

- rekonštrukcia autobusovej zastávky 

- protipovodňové opatrenia v intraviláne obce 

- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

 

e) Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia,      

za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

f) Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie žiadny súdny spor. 

 

Schválil: Mgr. Alena Džupinová 

 

V Nižnej Jedľovej dňa 19.11.2020 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 


