
Zápisnica 
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi zo dňa  17.9.2019. 

 
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. Prejednanie žiadosti p. Marianna Voľanská – návrh na výmenu pozemkov na ihrisku. 
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. číslo 547 – pani Danka Kroková. 
6. VZN obce Nacina Ves č. 2/2019 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Nacina Ves. 
7.  Správa o hospodárení Športového klubu za I. polrok 2019 – hlavný kontrolór. 
8. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre školskú jedáleň pri ZŠ Nacina Ves. 
9. Rôzne. 
10. Diskusia. 
11. Záver. 
 
 Program rokovania bol obecným zastupiteľstvom jednomyseľne schválený. 
 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo: 
Návrhovú komisiu v zložení: Milan Ivan, Peter Kokočák, Ing. Peter Voľanský. 
Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ivana Porubiaková, Ján Medzibridský. 
Za zapisovateľa starosta obce určil Ing. Vladimíra Doniča. 
 
3. Kontrola plnenia uznesenia. 
Starosta obce konštatoval, že uznesenia č. 74, 75, 77, 79 zo 6. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva sú splnené. 
Uznesenie č. 78 sú splnené čiastočne – urobená projektová dokumentácia, vydané stavebné 
povolenie. 
 
4. Prejednanie žiadosti p. Marianna Voľanská – návrh na výmenu pozemkov na ihrisku. 
Obecné zastupiteľstvo žiadosť p. Marianny Voľanskej o výmenu pozemkov na ihrisku 
zamieta. 
Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce, aby dal vypracovať znalecký posudok na 
ihrisko a oslovil vlastníkov pozemkov na odkúpenie a zároveň prejednať na ZMOS, či štát 
nebude robiť zámenu pozemkov na futbalových ihriskách, čím by tento problém bol riešený 
komplexne. 
 
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcelné číslo 547 – pani Danka Kroková. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť pani Danky Krokovej na odkúpenie pozemku p.č. 547 
vo výmere 256 m2 a je potrebné dať vypracovať znalecký posudok. 
 



6. VZN obce Nacina Ves č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Nacina Ves. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo: 
podľa § 26, ods. 3 a § 27, odst. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vo väzbe na § 11, ods. 4, písm. c) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

1. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce (ÚPN-O) Nacina Ves. 
2. VZN obce č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeneného a doplneného 

ÚPN-O Nacina Ves; 
 
súhlasí 
S vyhotovením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu zmien a doplnkov č. 2 
ÚPN-O Nacina Ves; 
 
poveruje 
starostu obce 
v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou pre obstaranie zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O. 

1. Zabezpečiť v súlade s § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 
vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 k záväzným častiam 
Územného plánu obce Nacina Ves. 

2. Zverejniť, v súlade s § 27, ods. 4, písm. a), b) stavebného zákona, záväznú časť 
Územného plánu obce Nacina Ves vyvesením na úradnej tabuli a doručením 
dotknutým orgánom štátnej správy. 

3. Označiť schválenú dokumentáciu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O schvaľovacou 
doložkou v súlade s § 28, ods. 1 stavebného zákona. 

4. Zabezpečiť v zmysle § 28, ods. 5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu 
a zaslať ho na MDV SR s kópiou uznesenia o schválení. 

5. Zabezpečiť v súlade s § 28, ods. 4 stavebného zákona uloženie dokumentácie zmien 
a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nacina Ves na Obecnom úrade Nacina Ves, na 
stavebnom úrade a na Okresnom úrade v Košiciach, odbore výstavby a bytovej 
politiky. 

 
Termín: do 45 dní od schválenia 

 
7.Správa o hospodárení Športového klubu za I. polrok 2019 – hlavný kontrolór. 
Správu o hospodárení športového klubu za I. polrok 2019 vypracovala a predkladala hlavná 
kontrolórka obce p. Daniela Parchovianská, ktorú obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 
 
8. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre školskú jedáleň pri ZŠ Nacina Ves. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť školskej jedálne o poskytnutie finančných 
prostriedkov na zakúpenie plynového sporáka s rúrou a konvektomatu na digitálne ovládanie 
a podpisanie dodatku k zmluve s firmou EBA Bratislava. 
 
9. Rôzne. 
- starosta obce poďakoval tým, ktorí sa zúčastnili v Banskej Bystrici na Deň kroja. 
- starosta informoval o pripravovanej rekonštrukcii obecného úradu a KD. 
 
 



10. Diskusia. 
Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí si plnili úlohy pri zabezpečovaní osláv 765. výročia 
obce, čo prispelo k ich zdarnému priebehu. 
 
11. Záver. 
Záverom starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie obecného 
zastupiteľstva oficiálne ukončil. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Ivana Porubiaková 
    Ján Medzibridský 
 
 
 
 
 
        Anton Šandor 
        starosta obce 
 
 
 
 
 


