
Zápisnica 
z verejného zhromaždenia občanov obce Nacina Ves časť Vybúchanec 

zo dňa 18.1.2019 v KD vo Vybúchanci. 
 
 
 Úvodom starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania verejného 
zhromaždenia. 
 
Prítomní: prezenčná listina v prílohe zápisnice. 
 
Program rokovania: 

1. Privítanie občanov. 
2. Oboznámenie občanov s výsledkami volieb do samosprávnych orgánov obce. 
3. Predstavenie novozvolených poslancov do obecného zastupiteľstva. 
4. Voľba volebnej komisie. 
5. Voľba prísediaceho člena do obecného zastupiteľstva. 
6. Oboznámenie sa s VZN o odpadoch. 
7. Rôzne. 
8. Diskusia. 
9. Záver. 

 
Program rokovania bol prítomnými jednomyseľne schválený bez doplňujúcich návrhov. 
 
2. Oboznámenie občanov s výsledkami volieb do samosprávnych orgánov obce. 
Starosta obce oboznámil prítomných s výsledkami volieb do obecného zastupiteľstva. V našej obci 
boli volení deviati poslanci. 
 
3. Predstavenie novozvolených poslancov do obecného zastupiteľstva. 
Starosta obce postupne predstavil jednotlivých novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva. 
Pri predstavovaní starosta vyzval jednotlivých poslancov, aby povstali, pretože ich nemusí každý  
osobne poznať. 
 
4. Voľba volebnej komisie. 
Do volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení títo poslanci: 
Predseda:  Milan Ivan 
Členovia: Peter Kokočák 
  Ing. Ivana Porubiaková 
 
5. Voľba prísediaceho člena do obecného zastupiteľstva: 
Prítomní občania si odhlasovali tajnú voľbu, preto členmi volebnej komisie boli rozdané lístky na 
ktoré mali napísať jedného kandidáta. Volebná komisia po pozbieraní lístkov a sčítaní vyhlásila 
výsledky volieb. Celkové bolo odovzdaných 20 lístkov z ktorých jednotliví kandidáti získali tento počet 
hlasov: 

1. Juraj Hubaľ   2 
2. Ján Jožiov  13 
3. Slavomír Marcin ml. 4 
4. Pavel Marcin  1     

 
Predseda volebnej komisie konštatoval, že za prísediaceho člena do obecného zastupiteľstva bol 
zvolený Ján Jožiov s počtom hlasov 13. 
 



 
6.Oboznámenie sa s VZN. 
Starosta obce zdôraznil dôležitosť pri triedení komunálneho odpadu. Poplatky za odpad neboli 
zvýšené, zostávajú 8,- € na osobu aj keď všetky obce v okolí majú vyššie poplatky. Pre jednu 
štvorčlennú rodinu je jedna 120 litrová nádoba, ak je rodina viacčlenná môžu mať aj ďalšiu nádobu na 
odpad. Obec mala zazmluvnených 140 ton, ale tým, že odpad nie je dôsledne triedený to porástlo až 
na 230 ton, čo obec zbytočne finančne zaťažuje. 
Ostatné poplatky zostávajú oproti minulým rokom nezmenené. 
 
7.Rôzne. 
Starosta informoval o navrhovaných zmenách v Územnom pláne obce, kde sú navrhované nové 
stavebné pozemky. Je plánované prepojenie vybudovaním cesty cez les s Nižným Hrušovom. 
 
8. Diskusia. 
Občania sa zaujímali o výstavbu kanalizácie, ktorá je viazaná na prideľovanie financií na čom je 
priamo závislé tempo výstavby, PD bola spracovaná už v roku 2004. 
 
10.Záver. 
Záverom starosta obce poďakoval za aktívnu účasť a rokovanie verejného zhromaždenia občanov 
oficiálne ukončil. 
 
 
 
 
        Anton Šandor 
        starosta obce   

 
 


