
ZÁPISNICA 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Nižná Jedľová 

konaného  dňa 09.04.2021 

 

Prítomní:  viď. prezenčná listina 

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej otvorila a viedla starostka obce        
Mgr. Alena Džupinová.  
 

 
2. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili  na návrh Ing. Petra Makaru doplnenie programu 

zasadnutia OZ: 
Opätovné schválenie znenie uznesenia  č. 9/2020/13 o zámere a spôsobe  predaja parcely 
KN C 377 vo vlastníctve obce v kat. území Nižná Jedľová.  
Starostka obce poslancov OZ pred schválením tohto návrhu upozorňovala, že vetovať 
nepodpísanie uznesenia mali možnosť do 3. januára 2021, no tak neučili, pretože sa 
nezúčastnili zasadnutia dňa 29.12.2020. Ing. Makara neúčasť  zdôvodňoval situáciou 
v súvislosti COVID 19, zákazom vychádzania a tým, že  zasadnutia by sa nemohla zúčastniť 
verejnosť z dôvodu zákazu vychádzania. Starostka im vysvetlila, že  na základe usmernenia 
hlavného hygienika a novelizácie zákona je možnosť vykonávať zasadnutie aj formou OZ       
on-line, ale asi väčšina by mala problém s pripojením, v mimoriadnych situáciách je možnosť 
zasadnutia OZ  aj formou per rollam, ale sa môže rokovať len veci ohľadom krízovej situácie 
a naďalej ostáva klasické zasadnutie OZ za dodržania hygienicko-epidemiologických 
opatrení. Aj napriek tomuto upozorneniu poslanci OZ návrh doplnenia programu schválili. 
 

3. Za  zapisovateľa  bola určená Mgr. Alena Džupinová  a overovateľov zápisnice a uznesenia 

Kupec a Ľuboš Braju. 

 

4. Starostka im ukázala napísanú reklamáciu k spoločným opatreniam s priloženou 

fotodokumetáciou, ktorú zasiela dodávateľovi stavby Spoločných opatrení. 

 
5. Poslanci zobrali na vedomie výročnú správu za rok 2019.  

 
6. Starostka obce predniesla návrh rozpočtu na rok 2021. Ing. Peter Makara namietal voči 

návrhu rozpočtu, konkrétne voči nákupu dopravných zrkadiel, dovybaveniu kuchyne – 
kuchynskému nerezovému dvojdrezu a plynovej stoličky a príspevku pre DPO. Poslanci 
jednohlasne schválili návrh rozpočtu bez týchto výdavkových položiek ako prebytkový. 
Schválený rozpočet je súčasť uznesenia. 
  

7. Starostka obce prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 
2021. Ing. Peter Makara pripomienkoval neúčasť hlavného kontrolóra na zasadnutiach OZ. 
Starostka ho ospravedlnila z dôvodu karantény, lebo jeho manželka bola v styku 
s pozitívnymi osobami na COVID 19. Poslanci neschválili plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na 1. polrok 2021. 

 



8. Ing. Peter Makara pripomienkoval návrh VZN o pohrebiskách. Starostka mu vysvetlila, že je 
to len návrh, ktorý možno upraviť, cenník za hrobové miesta nemusia schváliť. Poslanci 
jednohlasne neschválili návrh VZN o pohrebiskách a dali ho starostke na prepracovanie.  

 
9. Poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie, že vyradenie prebytočného majetku 

obce zrealizujú v letnom období počas zasadnutia OZ.. 

 

10. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie o  novom programovom období 2021 

– 2027 Integrovanej územnej stratégii Strategicko-plánovacieho regiónu „Šariš“ a o príprave  

Regionálnej značky „Regionálny produkt – Horný Šariš“. 

 

11. Starostka obce informovala poslancov o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 

2021 na Slovensku, ktoré na Slovensku prvýkrát v histórii prebieha  namiesto 

tradičného sčítania integrovaným sčítaním a ktoré je z hľadiska použitých metód 

kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov 

z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov. Zároveň 

poslanci schválili ako kontaktnú osobu pre sčítanie starostku obce Mgr. Alenu 

Džupinovú. 

 

12. Poslanci obecného zastupiteľstva zamietli žiadosť Juraja Homoľu o odkúpenie 

parcely KN C 436/2 v kat. ú. Obce Nižná Jedľová, ktorá je vo vlastníctve obce              

za účelom výstavby rodinného domu. Ing. Peter Makara zamietnutie zdôvodnil, že 

parcelu má v prenájme spoločnosť Jadlova s.r.o. do roku 2028.  

 

13. Starostka obce informovala poslancov o projektoch autobusovej zastávky a dostavby 

chodníka a protipovodňových opatrení v intraviláne obce. Z dôvodu zasiahnutia 

projektu protipovodňových opatrení do parciel súkromných vlastníkov a do parcely 

Pravoslávnej eparchie Prešov a Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Svidník je potrebné 

zabezpečiť súhlasy vlastníkov k umiestneniu projektu a realizácii na ich pozemkoch. 

Poslanci odsúhlasili uzatvorenie zmluvy k nájmu s Gréckatolíckou cirkvou, farnosť 

Svidník na časť  parcely KN E 573 – zastavané plochy a nádvoria  v čiastočnej výmere 

30,23 m2 podľa priloženého situačného nákresu za cenu 9,- € / rok a parcely KN C 4/1  - 

ostatné plochy (cintorín) za cenu 1,- € /rok. Po zrealizovaní projektu protipovodňových 

opatrení a porealizačnom zameraní by obec rokovala o odkúpení tejto časti parcely.  
 

14. Z dôvodu úmrtia vlastníčky parcely KN C 2/2, LV 110,  v kat. ú. Nižná Jedľová  a prebehnutom 

dedičskom konaní obecné zastupiteľstvo opätovne rokovalo o prevode danej parcely. 

Poslanci  schválili zámer a spôsob  prevodu parcely KN C 2/2 a parcely KN E 607/2, LV 171 

v kat. ú. Nižná Jedľová.    

 

15. Na návrh Ing. Petra Makaru obecné zastupiteľstvo aj napriek pripomienke starostky, že nie 

je možné vetovanie uznesenia, nakoľko trojmesačná lehota uplynula opätovne schválili 

znenie uznesenia  č. 9/2020/13 zo dňa 4.10.2020 o zámere a spôsobe  predaja parcely KN C 

377 vo vlastníctve obce v kat. území Nižná Jedľová v znení  uznesenia 14/2021/15.  Starostka 

im pred samotným  schvaľovaním prečítala celé uznesenie a upozornila ich aj na skutočnosť, 

že nájomcom parcely KN C 377 nie je  žiadateľ JUDr. Ján Štefanco, ako sa uvádza 

v zdôvodnení uznesenia prípadu hodného osobitného zreteľa,  ale nájomcom je  spoločnosť 

Jadlova s.r.o, ktorej je JUDr. Jám Štefanco spoluvlastníkom. Aj napriek tejto skutočnosti 

poslanci trojpätinovou väčšinou toto uznesenie opätovne schválili.  



 

16. Obecné zastupiteľstvo schválilo  poskytnutie finančných prostriedkov na školské zariadenie 

– CVČ ako súčasť Cirkevnej základnej školy sv. Juraja, Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník, 

vo výške 50,- € na rok 2021, ktorého členom je žiačka z našej obce. 

 

17. Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť. 
                                                                                                                    

                                                                                                       

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

                                                                                                      Mgr. Alena Džupinová 

                                                                                                                starostka obce 

 

 

 

Zapisovateľ:   Mgr. Alena Džupinová                                   -------------------------- 
 
 
Overovateľ zápisnice:  Matúš Kupec                                   ------------------------- 
                    
                                       
                                        Ľuboš Braja                                       ------------------------- 
 
 

V Nižnej Jedľovej  09.04.2021 


