
Zápisnica 
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi zo dňa  12.12.2018. 

 
 
Úvodom starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania 
obecného zastupiteľstva. 
 
Prítomní:  Prezenčná listina v prílohe zápisnice. 
 
Program rokovania. 
1. Otvorenie. 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesenia. 
4. Úprava rozpočtu na rok 2018. 
5. Návrh rozpočtu na rok 2019. 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2019. 
7. Návrh VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na rok 2019. 
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. 
9. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu. 
10. Doplnenie členov do komisii: 

A/ Komisia pre finančné a sociálne veci. 
B/ Komisia výstavby a územného plánovania. 
C/ Komisia verejného poriadku. 
D/ Komisia školstva, kultúry a športu. 

11. Určenie úsekov pre poslancov obecného zastupiteľstva. 
12. Odkúpenie pozemku p.č. 286, 288, 289.  
13. Žiadosť folklórnej skupiny „RADOSŤ“. 
14. Žiadosť základnej školy. 
15. Žiadosť materskej školy. 
16. Žiadosť športového klubu. 
17. Žiadosť Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.  
18. Žiadosť Slovenského zväzu chovateľov, oblastný výbor Michalovce. 
19. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 
20. Územný plán obce. 
21. Ukončenie roku 2018 a uvítanie nového roku 2019. 
22. Diskusia. 
23. Záver. 
 

Program rokovania obecného zastupiteľstva v navrhovanej forme bol jednomyseľne schválený. 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo: 
Návrhovú komisiu v zložení: Milan Ivan, Cyril Adam, Jozef Vojtko. 
Overovateľov zápisnice: Peter Kokočák, Ján Medzibridský. 
Za zapisovateľa starosta určil Ing. Vladimíra Doniča. 
 



3. Kontrola plnenia uznesenia. 
Starosta konštatoval, že uznesenia z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 1-7 sú splnené. 
 
 
4. Úprava rozpočtu na rok 2018. 
Úpravu rozpočtu na rok 2018 položkovite prečítala p. Kuliková. Po krátkej rozprave ju obecné 
zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo. 
 
 
5. Návrh rozpočtu na rok 2019. 
Návrh rozpočtu na rok 2019 po jednotlivých položkách prečítala p. Kuliková,  po ktorom nasledovala 
rozprava. Obecné zastupiteľstvo po zobratí na vedomie stanoviska hlavného kontrolóra k rozpočtu na 
rok 2019, rozpočet na rok 2019 jednomyseľne schválilo. 
Viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 
 
 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2019. 
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2019 vypracovala a predkladala p. Parchoviandská, 
ktoré obecným zastupiteľstvom bolo zobraté na vedomie. 
 
 
7. Návrh VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
Návrh VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady vypracovala a predkladala p. A. Dubíková u ktorého prakticky nedochádza 
k zmenám. Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo VZN č. 4/2018 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2019 vypracovala a predkladala hlavná 
kontrolórka p. Parchovianská, ktorá ho prečítala v plnom znení. Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra  na I. polrok 2019 obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo. 
 
 
9. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení: 
predseda Ing. Peter Voľanský, členovia Cyril Adam, Ing. Vladimír Donič, Ján Medzibridský, Peter 
Kokočák. 
 
 
10. Doplnenie členov do komisií. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo doplnenie členov do komisií. 

A) Komisia pre finančné a sociálne veci – p. Milka Vojtková. 
B) Komisia výstavby a územného plánovania – p. Dušan Voľanský. 
C) Komisia verejného poriadku – p. Ľubomír Kopas. 
D) Komisia školstva, kultúry a športu – p. Martin Berko. 

 
 
 
 
 



11. Určenie úsekov pre poslancov obecného zastupiteľstva. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo určenie úsekov pre poslancov obecného 
zastupiteľstva. 
Od. S.č. 1-25, 335-360   Milan Ivan 
Od s.č. 26-73    Ing. Vladimír Donič 
Od s.č. 74-122    Ing. Ivana Porubiaková 
Od.s.č. 123-169    Alena Macková 
Od s.č. 172-220    Ján Medzibridský 
Od s.č. 222-266    Peter Kokočák 
Od s.č. 267-302    Jozef Vojtko 
Od s.č. 361-380    Ing. Peter Voľanský 
Od s.č. 331-334, 394, 293, 321,  
310-393, 318-322, 309, 317   Cyril Adam 
 
 
12. Odkúpenie pozemku p.č. 286, 288, 289. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie pozemku p.č. 286, 288, 289 za finančnú čiastku 28 000,- € 
od vlastníka pozemku Vojtková Marianna po predložení kúpno-predajnej zmluvy. 
 
13. Žiadosť folklórnej skupiny „RADOSŤ“. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo finančný príspevok na rok 2019 pre folklórnu skupinu 
„RADOSŤ“ vo výške 3000, - €. 
 
14. Žiadosť základnej školy. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje pre základnú školu finančnú čiastku 400,- € na balíčky 
pod stromček. 
 
15. Žiadosť materskej školy. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje pre materskú školu finančnú čiastku 200,- € na 
zakúpenie balíčkov. 
 
16. Žiadosť športového klubu. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo finančnú čiastku pre športový klub Nacina Ves na rok 
2019 vo výške 22 000,- €. 
 
17. Žiadosť Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo pre SZPB v Nacinej Vsi finančnú čiastku na rok 2019    
vo výške 200,- €. 
 
18. Žiadosť Slovenského zväzu chovateľov, oblastný výbor Michalovce. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo pre slovenský zväz chovateľov finančnú čiastku vo 
výške 100,- €. 
 
19. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva na návrh 
poslanca Ing. Petra Voľanského. 
 
20. Územný plán obce Nacina Ves. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo prepracovanie územného plánu obce Nacina Ves 
schváleného uznesením č. 5/2009 zo dňa 13.8.2009. 
 
 



 
21. Ukončenie roku 2018 a uvítanie Nového roku 2019. 
Obecné zastupiteľstvo na túto akciu schválilo finančnú čiastku 2000,- €. Ohňostroj je plánovaný na 
31.12.2018 o 16,30 hod. Kultúrny program zabezpečí folklórna skupina „RADOSŤ“. Občerstvenie 
bude podávané: chlebíčky, prevarené víno a alkohol. 
 
22. Diskusia. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo zvolanie verejného zhromaždenia občanov vo 
Vybúchanci na deň 18.1.2019 o 17,00 hod. 
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na predbežnom termíne usporiadania osláv obce na 10.8.2019. 
 
23. Záver. 
Záverom starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť a oficiálnu časť obecného 
zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Peter Kokočák 
   Ján Medzibridský 
 
 
 
 
        Anton Šandor 
        starosta obce 
 
 
 

 


