
Zápisnica 
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi zo dňa  19.6.2019. 

 
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 o výsledku kontroly hospodárenia obce Nacina Ves za rok 2018. 
5. Záverečný účet obce Nacina Ves za rok 2018. 
    Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018. 
6. Správa o výsledku kontroly hospodárenia základnej školy Nacina Ves za rok 2018. 
7. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019. 
8. Prejednanie žiadosti p. Kroku Erika o odkúpenie pozemku. 
9. Rekonštrukcia oplotenia cintorína. 
10. 765. výročie obce. 
11. Informácia o knihe „Židia v Nacinej Vsi“. 
12. Zájazd Maďarsko. 
13. Rôzne. 
14. Diskusia. 
15. Záver. 
 

Program rokovania obecného zastupiteľstva bol v navrhovanej forme jednomyseľne schválený. 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo: 
Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Vojtko, Peter Kokočák, Cyril Adam. 
Overovateľov zápisnice v zložení: Milan Ivan, Ing. Ivana Porubiaková. 
Za zapisovateľa starosta určil Ing. Vladimíra Doniča. 
 
3. Kontrola plnenia uznesenia. 
Starosta obce konštatoval, že uznesenia č. 50, 57 – sa vybavujú priebežne. Ostatné uznesenia zo 4. 
zasadnutia obecného zastupiteľstva sú splnené. 
 
4. Správa o výsledku kontroly hospodárenia obce Nacina Ves za rok 2018. 
Obecné zastupiteľstvo Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly hospodárenia obce 
Nacina Ves za rok 2018 zobralo na vedomie. 
 
5. Záverečný účet obce Nacina Ves za rok 2018. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
za rok 2018. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo: 

a) Záverečný účet obce Nacina Ves za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
b) Použitie prebytku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 

97 419,35 €. 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 



a) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018. 
b) Schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 62 180,62 €. 

 
6. Správa o výsledku kontroly hospodárenia ZŠ Nacina Ves za rok 2018. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly 
hospodárenia Základnej školy Nacina Ves za rok 2018. 
 
7. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019. 
 
8. Prejednanie žiadosti p. Kroku Erika o odkúpenie pozemku. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť p. Kroku Erika. Nakoľko nie je to teraz aktuálne, 
žiadosť bude založená. 
 
9. Rekonštrukcia oplotenia cintorína. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o výberovom konaní Rekonštrukcia oplotenia 
cintorína smerom k Duši, súťaž vyhral Viktor Jozef s ponukou 23 tisíc € za zhotovenie. 
 
10. 765. výročie obce. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o pripravovanom programe, občerstvení 
a darčekových predmetoch do tašiek pre občanov obce. 
 
11. Informácia o knihe „Židia v Nacinej Vsi“. 
Starosta informoval o uvedenej knihe, ktorej autorom je náš rodák Ing. Jozef Ivan, ktorý požiadal 
o finančný príspevok. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo poskytnutie príspevku 1000,- € na jej vydanie. 
 
12. Zájazd Maďarsko. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo zájazd do Maďarska na deň 18.7.2019 pre poslancov 
a pracovníkov obce. 
 
13. Rôzne. 
- pani Macková sa zaujímala o vypínanie verejného osvetlenia o polnoci, čo bolo na podnet občanov, 
ktorí sa sťažovali,  že ich to ruší v spánku. Starosta prisľúbil, že verejné osvetlenie bude svietiť v obci 
nepretržite, čo je v súlade aj s právnymi predpismi. 
 
14. Diskusia. 
- p. Cyril Adam požadoval pre zvýšenie bezpečnosti zriadiť a vyznačiť prechod pre chodcov v rómskej 
časti obce. 
- p. Bieliková informovala, že je potrebné nové ozvučenie KD. 
- p. Dubíková predložila členom krízového štábu podpísať dekréty. 
 
15. Záver. 
Záverom starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 
oficiálne ukončil. 
 
Overovatelia  zápisnice: Milan Ivan 
   Ing. Ivana Porubiaková 
 
         Anton Šandor 
         starosta obce 


