
Zápisnica 
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi zo dňa  11.2.2019. 

 
 
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 zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesenia. 
4. Správa hlavného kontrolóra o čerpaní dotácie ŠK Nacina Ves za rok 2018. 
5. Správa hlavného kontrolóra o čerpaní dotácie Folklórnej skupiny RADOSŤ za rok 2018. 
6. Informácia o daňových nedoplatkoch k 31.12.2018 – hlavný kontrolór. 
7. Žiadosť Základnej školy v Nacinej Vsi o poskytnutie finančných prostriedkov na exkurziu. 
8. Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi sv. Cyrila a Metóda v Nacinej Vsi   o poskytnutie finančných 
prostriedkov na karneval. 
9. Spracovanie zmien a doplnkov č. 2 a aktualizácia Územného plánu obce Nacina Ves. 
10. Ples športovcov - 50 v poradí. 
11. Fašiangové odpoludnie. 
12. Rôzne. 
13. Diskusia. 
14. Záver. 
 
Program rokovania obecného zastupiteľstva bol v uvedenej forme prítomnými poslancami 
jednomyseľne schválený. 
 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo: 
Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Vojtko, Peter Kokočák a Ing. Ivana Porubiaková. 
Overovateľov zápisnice: Cyril Adam, Milan Ivan. 
Za zapisovateľa starosta určil Ing. Vladimíra Doniča. 
 
3. Kontrola plnenia uznesenia. 
Starosta obce konštatoval, že uznesenia č. 8-29  sú splnené. 
 
4. Správa hlavného kontrolóra o čerpaní dotácie ŠK Nacina Ves za rok 2018. 
Správu vypracovala a predkladala hlavná kontrolórka obce Daniela Parchovianská. Obecné 
zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o čerpaní dotácie ŠK Nacina Ves 
za rok 2018, ktorá bude tvoriť prílohu zápisnice. 
 
 
 
 



5. Správa hlavného kontrolóra o čerpaní dotácie Folklórnej skupiny RADOSŤ za rok 2018. 
Správu vypracovala a predkladala hlavná kontrolórka obce Daniela Parchovianská. Obecné 
zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra o čerpaní dotácie Folklórnej 
skupiny RADOSŤ za rok 2018, ktorá bude v prílohe zápisnice. 
 
6. Informácia o daňových nedoplatkoch k 31.12.2018 – hlavný kontrolór. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu hlavného kontrolóra o daňových 
nedoplatkoch k 31.12.2018. Pre riešenie vážnej situácie v daňových nedoplatkoch bolo 
navrhnuté zvolať verejné zhromaždenie občanov, ktorého termín bude dohodnutý na 
budúcom obecnom zastupiteľstve. 
 
7. Žiadosť Základnej školy v Nacinej Vsi o poskytnutie finančných prostriedkov na exkurziu. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Základnej školy v Nacinej Vsi o poskytnutie 
finančných prostriedkov na exkurziu žiakov do Košíc. Finančný príspevok na tento účel bol 
schválený vo výške 150,- €. 
 
8. Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi sv. Cyrila a Metóda v Nacinej Vsi o poskytnutie finančných 
prostriedkov na karneval . 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo finančnú čiastku pre Gréckokatolícku cirkev 
sv. Cyrila a Metóda v Nacinej Vsi na karneval vo výške 200,-€. 
 
9. Spracovanie zmien a doplnkov č. 2 a aktualizácia Územného plánu obce Nacina Ves.  
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo spracovanie zmien a doplnkov č. 2 
a aktualizácia Územného plánu obce Nacina Ves. Obecné zastupiteľstvo súhlasí, že proces 
obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od 
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 
 
10. Ples športovcov – 50. v poradí. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie tomboly v hodnote 250,- € na ples športovcov. 
Finančnú čiastku 1200,- € na posedenie bývalých reprezentantov obce vo futbale na deň 
17.2.2019. 
 
11. Fašiangové popoludnie. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo na fašiangové odpoludnie finančnú čiastku vo 
výške 400,- €. 
 
12. Rôzne. 
- starosta obce pozval poslancov na posedenie bývalých reprezentantov obce na 17.2.2019. 
- Ing. Peter Voľanský požadoval osadenie kontajnerov na plasty, sklo a papier, čo by malo 
zlepšiť situáciu v triedení komunálneho odpadu. 
- Ing. Vladimír Donič poukázal na rozpadávanie sa nového asfaltového koberca pred 
rodinným domom č. 129, čo je potrebné reklamovať u zhotoviteľa. 
 
13. Diskusia. 
- Cyril Adam upozornil na zlý stav cesty v rómskej časti obce. 
- Ján Jožiov požadoval osadenie plastových dverí na KD  vo Vybúchanci. 
 



14. Záver. 
Záverom starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie obecného 
zastupiteľstva oficiálne ukončil. 
 
 
Overovatelia zápisnice: Cyril Adam 
    Milan Ivan 
 
 
 
 
 
        Anton Šandor 
        starosta obce 
 


