
UZNESENIE 

17.  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Nižná Jedľová 

zo dňa 08.10.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Nižnej Jedľovej na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. O t v o r e n i e 
2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 
4. Kontrola uznesení 
5. 1. úprava rozpočtu  
6. Návrh rozpočtu na rok 2022 
7. Školský obvod 
8. Autobusová zastávka a chodník pre peších  
9. VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok  pohrebiska 
10. Diskusia ( chodník-Drimák, ) 
11. Prijatie uznesení 
12.  Záver 

 
 
 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie č. 1/2021/17 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

určuje za zapisovateľa Mgr. Alenu Džupinovú a overovateľov  zápisnice Ing. Petra Makaru a Matúša 

Kupca. 

Prítomní:  3 

Za:    3                                              Proti:   0                                                              Zdržal sa:   0 

 

2. Zloženie sľubu poslanca OZ 

 

Uznesenie č. 2/2021/17 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

berie na vedomie zloženie sľubu poslanca OZ Mariána Jurča 

Prítomní:  3 

Za:     3                                                          Proti:     0                                              Zdržal sa:    0 

 

 

3. Doplnenie programu 

Uznesenie č. 3/2021/17 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  



A) Schvaľuje doplnenie programu 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  

B) neschvaľuje doplnenie programu o správu auditora za rok 2018 a rok 2019 

Prítomní:    4 

Za:  Ing.  Peter Makara                                       Proti:     0                               Zdržal sa:   Marián Jurčo 

        Matúš Kupec 

        Mária Jadlovská 

 

4. Opätovné schválenie znenie uznesenia  č. 8/2021/16 zo dňa 09.07.2021 o prevode  predaja 

parcely KN C 377 vo vlastníctve obce v kat. území Nižná Jedľová.      

Uznesenie č. 4/2021/17 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

A) schvaľuje podľa §9 ods.2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod 

majetku obce Nižná Jedľová vymedzenom v písm. b) tohto uznesenia, a to z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cena za prevod je 

0,30 € / m2.  

B) rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov, 

že prevod vlastníctva novovytvorených parciel, ktoré vzniknú odčlenením z pozemku parc.     

č. KN-C 377 o výmere 39.297 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, katastrálne územie 

Nižná Jedľová, obec Nižná Jedľová, evidovaný na liste vlastníctva č. 322, podľa 

geometrického plánu č. 90/2020 vyhotovenom Milanom Murckom, GEODÉZIA SVIDNÍK, 

s.r.o., ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, IČO: 36735937 z 09.09.2020, autorizačne 

overeným dňa 09.09.2020, úradne overeným dňa 18.09.2020 pod. č. G1-256/2020 (ďalej aj 

„Geometrický plán č. 90/2020“), a to: 

 novovytvorená parcela parc. č.KN-C 377/6 o výmere 3.800 m2, pre Martina 

Majdáková, Duchnovičova 431/3, 089 01 Svidník 

 novovytvorená parcela parc. č. KN-C 377/7 o výmere 2.017 m2, pre Michal Hlivjak,   

8. mája 492/7, 089 01 Svidník, 

 novovytvorená parcela parc. č. KN C-377/1 o výmere 33.480 m2, pre JUDr. Ján 

Štefanco, Vyšná Jedľová 12, 089 01 Svidník 

 

je prípadom hodným osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že prevod majetku obce 

prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov, s ohľadom na tvar a rozmery 

pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb. Pozemok obce je v rozsahu novovytvorených 

parciel parc. č. KN-C 377/6, KN-C 377//7 susedným pozemkom s pozemkami vo vlastníctve 

žiadateľov: Martina Majdáková, Michal Hlivjak a novovytvorená parcela parc. č. KN-C 377/1, 

je dlhodobo v nájme žiadateľa JUDr. Jána Štefanca, ktorý sa o pozemok riadne stará 

a obhospodaruje. Prevodom vlastníctva majetku obce na vlastníkov susedných 

nehnuteľností doterajšieho nájomcu sa prispeje ku kvalitnejšiemu a plnohodnotnejšiemu 

užívaniu prevádzaných a susedných pozemkov a zohľadní sa doterajší plnohodnotný spôsob 

užívania časti nehnuteľnosti doterajším nájomcom, ktorý si riadne a včas plnil všetky 

povinnosti z nájomnej zmluvy.  

 

 

 



Prítomní:  4 

Za:  Jadlovská Mária                      Proti:      0                                                Zdržal sa:  Marián Jurčo 

       Kupec Matúš 

       Ing. Makara Peter 

 

5. Navrhnutie zvýšenia ceny za prevod pozemku 

Uznesenie č. 5/2021/17 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

súhlasí so zvýšením ceny za prevod parcely KN C 377 – trvalo-trávny porast, LV 322, kat. ú. Nižná 

Jedľová vo vlastníctve obce na sumu 1,10 €/m2, čo záujemcovia dokladujú čestným vyhlásením. 

Prítomní:  4 

Za:  Jadlovská Mária                      Proti:      0                                                Zdržal sa:  Marián Jurčo 

       Kupec Matúš 

       Ing. Makara Peter 

 

6. 1. úprava rozpočtu  

Uznesenie č. 6/2021/17 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

 

schvaľuje 1. úpravu rozpočtu na rok 2021 

Prítomní:  4 

Za:       4                                               Proti:    0                                                         Zdržal sa:   0 

 

5. Návrh rozpočtu na rok 2022 

Uznesenie č. 5/2021/17 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej 

1. navrhuje  do rozpočtu obce na rok 2022 vložiť územný plán obce projektovú 

dokumentáciu, geometrický plán na rozšírenie cestného telesa, vyvlastnenie pozemkov 

v okolí cintorína a projektovú dokumentáciu na vyasfaltovanie  cesty k cintorínu a opravu 

rigolov.  

                   

 Prítomní: 4 

 Za:  4                                                           Proti:    0                                                       Zdržal sa:   0 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Školský obvod – predprimárne vzdelávanie detí 

Uznesenie č. 6/2021/17 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

schvaľuje  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 

Prítomní:  4 

Za:     4                                                       Proti:  0                                                          Zdržal sa:   0   

 

7. Projekt - Autobusové zastávke a chodník pre peších  

Uznesenie č. 7/2021/17 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

schvaľuje 

A) predloženie Žiadosti o poskytnutie príspevku , názov projekt: Autobusové zastávky a chodník 

pre peších“   

B) zabezpečenie povinného spolufinancovania  projektu, t.j. min. vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov 

C) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré vzniknú 

v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

Prítomní:  4 

Za:     4                                                      Proti:     0                                                       Zdržal sa:   0 

   

8. VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok  pohrebiska 

Uznesenie č. 8/2021/17 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  

schvaľuje prerokovanie VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok  pohrebiska na ďalšie zasadnutie. 
 
Prítomní:  4 

Za:   4                                                      Proti:   0                                                               Zdržal sa:    0 

 

9. Memorandum o partnerstve a spolupráci 

 Uznesenie č. 9/2021/17 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej  



schvaľuje 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.  
 

Prítomní:  4 

 Za:     0                                                        Proti:      0                                                      Zdržal sa:   0 

 

Starostka obce 

Mgr. Alena Džupinová                     .......................................... 

Zapisovateľka 

Mgr. Alena Džupinová                     .......................................... 

Overovatelia 

Matúš Kupec                                    .......................................... 

Ing. Peter Makara                             ..........................................                                      

                                 

 V Nižnej Jedľovej 08.10.2021 


