
Zápisnica 
z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi zo dňa  12.12.2019. 

 
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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2020. 
5. Čerpanie rozpočtu za mesiace 1-9/2019. Úprava rozpočtu za rok 2019. 
6. Rozpočet na roky 2020 – 2022. 
7. Konsolidovaná výročná správa obce Nacina Ves za rok 2018. 
8. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2018. 
9. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a výročnej správe za rok 
2018. 
10. Interný predpis pre CVČ na rok 2020. 
11. VZN č. 3/2019 o držaní psov v obci Nacina Ves. 
12. VZN č. 4/2019 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na rok 2020. 

13. Žiadosť Športového klubu Nacina Ves o príspevok na rok 2020. 

14. Žiadosť OZ Folklórna skupina Radosť o príspevok na rok 2020. 
15. Vybavenie miestnosti pre ženy na cvičenie. 
16. Vybavenie miestnosti pre mužov na cvičenie. 
17. Prehliadka cirkevných zborov 29.12.2019. 
18. Silvester 2019 a uvítanie Nového roku 2020. 
19. Tragická udalosť Prešov. 
20. Odmeny poslancom OZ. 
21.  Spracovanie komplexného spoločného vykonávacieho projektu odkanalizovania obcí 

v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce. 

22. Odkúpenie pozemkov č. 1013/1,1013/2, 1014, 1015, 1016 a budovy mlyna  s. číslo 170. 
23. Rôzne. 
24. Diskusia. 
25. Záver a ukončenie. 
 

 Program rokovania obecného zastupiteľstva bol jednomyseľne schválený. 

 

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

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

Návrhovú komisiu v zložení: Milan Ivan, Ján Medzibridský, Cyril Adam. 

Overovateľov zápisnice v zložení: Alena Macková, Peter Kokočák. 

Za zapisovateľa starosta určil: Ing. Vladimíra Doniča. 

 

 



3. Kontrola plnenia uznesenia. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva sú splnené. 

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2020. 

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 

1.polrok 2020. 

 

5. Čerpanie rozpočtu za mesiac 1-9/2019. Úprava rozpočtu za rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo: 

Zmenu rozpočtu Obce Nacina Ves na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1 takto: 

1. Bežné príjmy sa zvyšujú z 1 090 000,- € na 1 263 526,- €, zvýšenie o 173 526,- €. 

2. Bežné výdavky sa zvyšujú z 1 090 000,- € na 1 263 526,- €, zvýšenie o 173 526,- € 

3. Kapitálové príjmy sa zvyšujú z 0,- € na 288 976,- €, zvýšenie o 288 976,- € 

4. Kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 137 000,- € na 425 976,-€, zvýšenie o 288 976,- € 

5. Finančné operácie príjmové sa nemenia. 

6. Finančné operácie výdavkové sa nemenia. 

 

6.Rozpočet na roky 2020 – 2022. 

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo Rozpočet na rok 2020 bez zmien a doplnkov 

a Rozpočet na roky 2021 – 2022 zobralo na vedomie. 

 

7.Konsolidovaná výročná správa obce Nacina Ves za rok 2018. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Nacina Ves za rok 

2018. 

 

8.Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2018. 

Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 obecné zastupiteľstvo 

zobralo na vedomie. 

 

9.Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a výročnej správe. 

Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a výročnej správe obecné 

zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 

 

10.Interný predpis pre CVČ na rok 2020. 

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo Interný predpis pre CVČ na rok 2020. 

 

11. VZN č.3/2019 o držaní psov v obci Nacina Ves. 

VZN č. 3/2019 o držaní psov v obci Nacina Ves vypracovala a predkladala p. Anna Dubíková, ktoré 

obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo. Uvedené VZN je zverejnené na internetovej stránke 

obce. Zároveň bude potrebné vykonať kontrolu počtu chovaných psov v jednotlivých domácnostiach. 

 

12. VZN č.4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady vypracovala a predkladala p. Anna Dubíková, ktoré obecné zastupiteľstvo jednomyseľne 

schválilo. 

 

13. Žiadosť Športového klubu Nacina Ves o príspevok na rok 2020. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok športovému klubu Nacina Ves na rok 2020  



vo výške 22 000,- €. 

 

14. Žiadosť OZ Folklórna skupina RADOSŤ o príspevok na rok 2020. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok pre OZ Folklórna skupina RADOSŤ na rok 2020 vo výške 

2000,- €. 

 

15. Vybavenie miestnosti pre ženy na cvičenie. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo na vybavenie miestnosti na cvičenie pre ženy finančnú čiastku  

1500,- €. 

 

16. Vybavenie miestnosti pre mužov na cvičenie. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku vybavenia miestnosti pre mužov na cvičenie a po 

zistení, aké náradie potrebujú, bude poskytnutá potrebná finančná čiastka. 

 

17. Prehliadka cirkevných zborov 29.12.2019. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok na prehliadku cirkevných zborov na nákup občerstvenia vo 

výške 300,- €. 

 

18. Silvester 2019 a uvítanie Nového roka 2020. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o konaní osláv Silvestra 2019 a uvítanie 

Nového roku 2020. Oslavy by začali tradične ohňostrojom 31.12.2019 o 16,30 hod. po ktorom by 

bolo občerstvenie pre občanov v KD (chlebíčky a varené víno). 

 

19. Tragická udalosť Prešov (výbuch plynu v bytovom dome) a havária autobusu obce Jelenec 

a Kolíňany. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú čiastku 1000,- € na účet mesta Prešov – výbuch plynu 

v bytovom dome a finančnú čiastku 500,- € na účet obce Jelenec a Kolíňany. 

 

20. Odmeny poslancom. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odmeny poslancom podľa priloženého návrhu. 

 

21. Spracovanie komplexného spoločného vykonávacieho projektu odkanalizovania obcí v rámci 

Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzavretím Dohody o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní 

pre potreby realizácie projektu s názvom „Spracovanie komplexného spoločného vykonávaciehoi 

projektu odkanalizovanie obcí Lesné, Nacina Ves, Nacina Ves časť Vybúchanec, Oreské, Petrovce nad 

Laborcom, Pusté Čemerné, Staré, Voľa a Zbudza“ realizovaného v rámci Akčného plánu rozvoja 

okresu Michalovce, ktorého ciele a výstupy sú v súlade s platnými územnými plánmi dotknutých obcí 

a platnými PHSR jednotlivých obcí. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

a) Dohodu o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní pre potreby realizácie projektu 

s názvom: „Spracovanie komplexného spoločného vykonávacieho projektu 

odkanalizovania obcí Lesné, Nacina Ves, Nacina Ves, časť Vybúchanec, Oreské, 

Petrovce nad Laborcom, Pusté Čemerné, Staré, Voľa a Zbudza“ realizovaného v rámci 

Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce, ktorého ciele a výstupy sú v súlade s platnými 

územnými plánmi dotknutých obcí a platnými PHSR jednotlivých obcí, 

b) finančnú spoluúčasť obce vo výške 12,5 % na oprávnených nákladov, ktoré vzniknú 

v nasledujúcich aktivitách a to: 



 spojených s vypracovaním návrhu Dohody o príležitostnom spoločnom verejnom 

obstarávaní a zapracovaním pripomienok spojených s touto dohodou. 

 nákladov spojených s prípravou dokumentácie verejného obstarávania na spracovanie 

projektovej dokumentácie odkanalizovania obcí Lesné, Nacina Ves, Nacina Ves, časť 

Vybúchanec, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pusté Čemerné, Staré, Voľa a Zbudza 

(opis predmetu VO a organizácie procesu VO do fázy výberu dodávateľa projektu. 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov týkajúcich sa obce 

Nacina Ves, Nacina Ves, časť Vybúchanec, ktoré budú nevyhnutné, resp. vyvolané 

predmetným projektom z rozpočtu obce Nacina Ves. 

 

Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje  

Združenie obcí „DUŠA“ zastupovať obec ako poverený verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 

písm. e) ZVO) pri zabezpečovaní projektu uvedeného v bode a tohto uznesenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo poskytne: 

a)  súčinnosť pri príprave a realizácii Spracovania projektovej dokumentácie odkanalizovania 

obcí Lesné, Nacina Ves, Nacina Ves, časť Vybúchanec, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pusté 

Čemerné, Staré, Voľa a Zbudza v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) súčinnosť obce pri zabezpečení financovania prevádzky a udržateľnosti projektu minimálne 

5 rokov po ukončení realizácie projektu. 

 

22. Odkúpenie pozemkov č. 1013/1, 1013/2, 1014, 1015, 1016 a budovy mlyna súp. číslo 170. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie pozemkov č. 1013/1, 1013/2, 1014, 1015, 1016 

a budovy mlyna súp. číslo 170 podľa znaleckého posudku. 

 

23. Rôzne. 

- p. Medzibridský – požadoval uplatňovať u SVP Michalovce požiadavku na úpravu DUŠE. 

 

24. Diskusia 

- starosta informoval, že Ing. Kačmár by zabezpečil návštevu zariadenia pre seniorov 

v Stropkove. 

 

25. Záver a ukončenie. 

Záverom starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva oficiálne 

ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: Alena Macková 

    Peter Kokočák 

 

 

 

 

         Anton Šandor 

         starosta obce 

  


