
Zápisnica 
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi zo dňa  9.5.2019. 

 
 
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 určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesenia. 
4. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018. 
5. Správa hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2018. 
6. Správa hlavného kontrolóra o kontrole dodržiavania zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a zákona o povinnom zverejňovaní obcí za rok 2018. 
7. Zvýšenie limitu pokladne obecného úradu. 
8. Plnenie rozpočtu za rok 2018. 
9. Preplatenie výdavkov za pohreb p. Dany Janovej. 
10. Prejednanie žiadosti p. Galiny Gažiovej o odkúpenie pozemku parcelné číslo 581/1. 
11. Prejednanie žiadosti Rímskokatolíckej farnosti Všetkých svätých Nacina Ves o poskytnutie 
finančných prostriedkov. 
12. Prejednanie žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi Nacina Ves o poskytnutie fin. prostriedkov. 
13. Prejednanie žiadosti Základnej školy Nacina Ves o poskytnutie fin. prostriedkov. 
14. Prejednanie žiadosti Materskej školy Nacina Ves o poskytnutie fin. prostriedkov na deň detí. 
15.. Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy Nacina Ves. 
16. Miestne občianske poriadkové služby. 
17. Vybudovanie sociálnych zariadení na miestnom ihrisku. 
18. 765. výročie prvej písomnej zmienky o obci. 
19. Rôzne. 
20. Diskusia. 
21. Záver. 
 
 Program rokovania v uvedenej forme bol obecným zastupiteľstvom jednomyseľne schválený. 
 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo: 
Návrhovú komisiu v zložení: Alena Macková, Cyril Adam, Peter Kokočák. 
Overovateľov zápisnice v zložení: Ján Medzibridský, Milan Ivan. 
Za zapisovateľa starosta určil Ing. Vladimíra Doniča. 
 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 
Starosta obce konštatoval, že uznesenia z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 30-40 sú splnené, 
okrem uznesenia č. 38 (ÚPN obce), ktoré sa plní priebežne. 
 
4. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 
rok 2018. 



 
5. Správa hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrole plnenia 
uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2018. 
 
6. Správa hlavného kontrolóra o kontrole dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a zákona o povinnom zverejňovaní obcí za rok 2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrole dodržiavania 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zákona o povinnom zverejňovaní obcí 
za rok 2018. 
 
7. Zvýšenie limitu pokladne obecného úradu. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo zvýšenie limitu pokladne obecného úradu z 829,84 € 
na 1500,- €. 
 
8. Plnenie rozpočtu za rok 2018. 
O plnení rozpočtu za rok 2018 informovala p. Beáta Kuliková. Obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie plnenie rozpočtu za rok 2018. 
 
9. Preplatenie výdavkov za pohreb Dany Janovej. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo preplatenie výdavkov za pohreb p. Dany Janovej, ktorá 
bola ZŤP (mala amputovanú dolnú končatinu). 
 
10. Prejednanie žiadosti p. Galiny Gažiovej o odkúpenie pozemku p.č.KNC 589/1. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo vypracovanie znaleckého posudku na pozemok p.č. 
589/1, vo výmere 400 m2 a predloženie návrhu Galine Gažiovej o odkúpenie pozemku a zároveň 
zverejnenie zámeru odpredaja pozemku p.č. 589/1 na webovej stránke v termíne do 31.8.2019. 
 
11. Prejednanie žiadosti Rímskokatolíckej farnosti Všetkých svätých Nacina Ves o poskytnutie 
finančných prostriedkov. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Všetkých svätých 
na lavice do kostola vo Vybúchanci finančnú čiastku 2000,- € a zároveň bolo uložené pracovníčke 
obce p. Beáte Kulikovej previesť na účet Rímskokatolíckej cirkvi finančné prostriedky po predložení 
faktúry. 
 
12. Prejednanie žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi Nacina Ves o poskytnutie finančných prostriedkov. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo poskytnutie finančných prostriedkov na Farský deň vo 
výške 300,- € a zároveň bolo uložené ekonómke obce vyplatiť finančné prostriedky do 30.6.2019. 
 
13. Prejednanie žiadosti Základnej školy Nacina Ves o poskytnutie finančných prostriedkov. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo poskytnutie finančných prostriedkov pre Základnú 
školu vo výške 200,- € a zároveň ukladá ekonómke obce vyplatiť finančné prostriedkov do 1.6.2019. 
 
14. Prejednanie žiadosti MŠ Nacina Ves o poskytnutie finančných prostriedkov na deň detí. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo poskytnutie finančných prostriedkov pre MŠ vo výške 
120,- € a zároveň ukladá ekonómke obce vyplatiť uvedené finančné prostriedky do 1.6.2019. 
 
15. Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy Nacina Ves. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výberové konanie na riaditeľa Základnej školy Nacina Ves. 
 
16. Miestne občianske poriadkové služby. 



Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo výberové konanie na deň 17.5.2019. Komisia pre 
výberové konanie bude v zložení:  starosta obce, Cyril Adam, Jozef Vojtko a Vladimír Donič. 
 
17. Vybudovanie sociálnych zariadení na miestnom ihrisku. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo vybudovanie sociálnych zariadení na miestnom 
ihrisku. Je potrebné zistiť cenovú ponuku kontajnerového WC, prekrytie prístreškov pred 
unimobunkami a zakúpenie stavebného materiálu v termíne do najbližšieho zastupiteľstva, 
zodpovední boli určení: Milan Ivan, Jozef Vojtko. 
 
18. 765. výročie prvej písomnej zmienky o obci. 
Bolo navrhnuté do každej domácnosti dať 2 trička s logom obce, pera a taška s nápisom. Do 
domácnosti by boli pridelené 2 lístky na guľáš a občerstvenie. Plánované je pozvať všetkých kňazov, 
ktorí tu pôsobili, predstaviteľov zo škôl, okresu. Oslavy by boli v areáli pri ZŠ. Je plánované pozvať 
Peter Bič projekt, Vranovčan, Hnojňane, Štefan Štec a Dudášová – konferencierka. Vystúpili by detí 
z MŠ a spevácka skupina RADOSŤ. Začiatok by bol svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme o 9,30 
hod. O 12,00 hod. by bol obed (farári, poslanci a pozvaní hostia) v KD. Termín osláv bol určený na 
17.8.2019. Obecné zastupiteľstvo uvedenú informáciu zobralo na vedomie. 
 
19. Rôzne. 
- starosta obce poďakoval poslancovi Cyrilovi Adamovi za pomoc pri STK na traktor 
- starosta informoval o výstavbe cesty do Nižného Hrušova 
- do budúcna je potrebné označenie ulíc v obci 
- je potrebné vybudovať cestu v rómskej časti obce 
 
20. Diskusia. 
- Ing. Ivana Porubiaková požadovala otočiť miestny rozhlas pri p. Stuľakovi do ulice 
- A. Macková sa sťažovala, že občania neparkujú pri ZŠ, ale pri Šandorových a Palovčákových a potom 
je tam rozbahnený terén, 
- Ján Medzibridský požadoval čistenie Duše, čo je riešené cez región 
- starosta informoval, že p. Diego Roda končí s podnikaním a preberá to p. Drozd z Vranova nad 
Topľou. 
- starosta informoval, že do europarlamentu kandiduje za stranu SMER za náš kraj Ing. Peter 
Voľanský, ktorého chceme podporiť. 
 
21. Záver. 
Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva oficiálne 
ukončil. 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ján Medzibridský 
   Milan Ivan 
 
 
 
        Anton Šandor 
        starosta obce 
 
 
 
  


