
 Zápisnica 
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi zo dňa  8.8.2019. 

 
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. VZN o poplatkoch za stravovanie v školskej jedálni a materskej škole. 
5. Oslavy 765. výročia obce – rozdelenie úloh. 
6. Informácia o schválenej dotácii na rekonštrukciu obecného úradu. 
 a kultúrneho domu. 
7. Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-
2019-1 prioritná os 6. 
8. Výstavba parkoviska pri cintoríne. 
9. Návrh zmluvy o zverení majetku obce „Vodovod Nacina Ves“ do správy VVS, a.s. 
10. Rôzne. 
11. Diskusia. 
12. Záver. 
 
 Program rokovania bol obecným zastupiteľstvom v uvedenej forme jednomyseľne schválený. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

Návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Ivana Porubiaková, Ján Medzibridský, Cyril Adam. 

Overovateľov zápisnice v zložení: Alena Macková, Ing. Peter Voľanský. 

Za zapisovateľa starosta určil:   Ing. Vladimíra Doniča. 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva sú splnené až na 

uznesenie č. 69, ktoré je zatiaľ nesplnené (kniha Židia z Nacinej Vsi). 

 

4. VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov od prítomných zástupcov detí, žiakov a dospelých za 

pobyt v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni 

v MŠ/ZŠ Nacina Ves v obci Nacina Ves. 

Obecné zastupiteľstvo po oboznámení s obsahom VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov od 

zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materskej škole, na čiastočnú úhradu 

nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v MŠ/ZŠ Nacina Ves v obci Nacinej Vsi ho 

jednomyseľne a bez výhrad schválilo. 

 

 

 

 



5. Oslavy 765. výročia obce – rozdelenie úloh. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozdelenie úloh pre poslancov. 

- Jozef Vojtko zabezpečí výčap /poháre na pivo a kofolu v počte 1000 ks/ 

- Vydávanie gulášu budú mať na starosti : Ján Jožiov, Ing. Peter Voľanský a Ing. Ivana 

Porubiaková. 

- Stavanie stanov v piatok o 9,00 hod. všetci poslanci. 

- Ozvučenie a skupinu BON JOVI REVIVAL bude mať na starosti Peter Kokočák. 

- KD DRAK /Na skle maľované/  + konferencierka – Anna Bieliková. 

- RADOSŤ, HNOJŇANE a KYČARA zo Sniny – p. Alena Macková, Daniela Parchovianská. 

- Folklórny súbor Orgonina – Ján Medzibridský. 

- Hudobná skupina TRAKY z Čane – Ing. Vladimír Donič. 

- Vizitky na zasadací poriadok – Anna Dubíková. 

V sobotu sa oslavy začnú o 10,00 hod. sv. liturgiou v gréckokatolíckom chráme. Od 12,00 hod. do 

14,00 hod. bude pre pozvaných hostí podávaný obed v KD (predjedlo, polievka a hlavné jedlo). Všetci 

poslanci o 14,00 hod. odídu do areálu ZŠ za účelom zabezpečenia úloh. Pre detí od 14,00 hod. do 

19,00 hod.  budú k dispozícií (veľký a malý hrad, kolotoč a koničkári).  

Pre verejnosť bude k dispozícií suché WC. Prezliekanie a príprava na vystúpenie bude v modrom 

domčeku pre všetky súbory. 

6. Informácia o schválenej dotácií na rekonštrukciu obecného úradu a kultúrneho domu. 

Starosta obce informoval, že je schválená dotácia zo životného prostredia vo výške 140 tis. €, ktorá 

musí byť zrealizovaná v rekordnom čase do polovice novembra, čo obecné zastupiteľstvo zobralo na 

vedomie. 

 

7. Podpora budovania základnej technickej infraštruktúry v obci Nacina Ves. 

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo: 

a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok poskytovateľovi – Ministerstvo vnútra 

SR ako sprostredkovateľskému orgánu pre operačný program Ľudské zdroje. 

b) Kód výzvy OPLZ-P06-SC611-2019-1. 

c) Názov projektu „ Podpora budovania základnej technickej infraštruktúry v obci Nacina Ves“. 

d) Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce. 

e) Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5% z celkovej oprávnenej 

výšky výdavkov projektu a neoprávnených výdavkov. 

 

8. Výstavba parkoviska pri cintoríne. 

Starosta obce informoval, že  je potrebné vybudovať parkovisko pri cintoríne.  Obecné zastupiteľstvo 

schválilo výstavbu parkoviska pri cintoríne. 

 

9. Návrh zmluvy o výkone správy majetku obce „ Vodovod Nacina Ves“ s Východoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou a.s. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh zmluvy 
a) prerokovalo:  
- bez pripomienok 
b)    schvaľuje: 
1. zverenie majetku obce „ Vodovod Nacina Ves“ do správy pre VVS, a.s. s obstarávacou 

cenou 603 930,16 €. 
2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s. /Vodovod 

v obci Nacina Ves/. 



10. Rôzne. 
Bez pripomienok. 
 
11. Diskusia. 
Neodznel žiadny diskusný príspevok. 
 
12. Záver. 
Záverom starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 
oficiálne ukončil. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Alena Macková 
    Ing. Peter Voľanský 
 
 
 
 
 
         Anton Šandor 
         starosta obce 
 
 

 

 

 

 

 


