
Zápisnica 
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi zo dňa  24.1.2020. 

 
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. Výstavba zariadenia pre seniorov na parcelnom čísle 288- zastavané plochy a nádvoria, 
289- záhrady, 286-záhrady. 
5. Odkúpenie časti pozemku p.č. 217 za účelom výstavby prečerpávačky. 
6. Odkúpenie a vysporiadanie pozemku p.č. č. 775. 
7. Prejednanie žiadosti Gréckokatolícka cirkev Nacina Ves – príspevok na karneval. 
8. Prejednanie žiadosti FS RADOSŤ – príspevok na fašiangy. 
9. Rôzne. 
10. Diskusia. 
11. Záver a ukončenie. 
 
 Program rokovania bol v navrhovanej forme jednomyseľne schválený. 
 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo: 
Návrhovú komisiu v zložení: Alena Macková, Jozef Vojtko, Ing. Ivana Porubiaková. 
Overovateľov zápisnice v zložení: Cyril Adam, Ján Medzibridský. 
Za zapisovateľa starosta určil Ing. Vladimíra Doniča. 
 
3. Kontrola plnenia uznesenia. 
Starosta obce konštatoval, že: 
Uznesenie č. 124 – vybavenie miestnosti pre ženy na cvičenie sa vybavuje priebežne. Ostatné 
uznesenia z 9. zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2019 sú splnené. 
 
4. Výstavba zariadenia pre seniorov na parcelnom čísle 288 – zastavané plochy a nádvoria, 
289 – záhrady, 286-záhrady. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer na výstavbu zariadenia pre seniorov v obci Nacina Ves 
na parcelnom čísle 288 – zastavané plochy a nádvoria, 289 – záhrady a 286 – záhrady. 
 
5. Odkúpenie časti pozemku parcelné číslo 217 za účelom výstavby prečerpávačky. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie časti pozemku p.č. 217 za účelom výstavby 
kanalizačnej prečerpávacej stanice od p. Miroslava Jančíka, po vyhodnotení znaleckého 
posudku a geometrického plánu. 
 
6. Odkúpenie a vysporiadanie pozemku p.č. 775 na účely postavenia detského ihriska. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie a vysporiadanie pozemku p.č. 775 pred  
p. Jozefom Hančákom na účely postavenia detského ihriska. 



7. Prejednanie žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi Nacina Ves – príspevok na karneval. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok Gréckokatolíckej cirkvi na karneval pre deti v sume 
250,- €. 
 
8. Prejednanie žiadosti FS RADOSŤ – príspevok na fašiangy. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok pre FS RADOSŤ na fašiangy 2020 v sume 300,- €. 
 
9. Rôzne. 
- Ing. Peter Voľanský požadoval zabezpečiť kontajnery na triedený odpad (sklo, papier, 
plasty) tak, ako je to v mestách. 
- Ing. Ivana Porubiaková požadovala preveriť možnosti vývozu domového odpadu (žetóny) so 
zámerom zníženia počtu neplatičov. 
 
10. Diskusia. 
- Ján Medzibridský požadoval dohodnúť s SVP Michalovce úpravu DUŠE. 
- starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu zvolať verejné zhromaždenie občanov na 
14.3.2020 o 16,00 hod. s cieľom zlepšenia likvidácie odpadu. 
 
11. Záver a ukončenie. 
Záverom starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie obecného 
zastupiteľstva oficiálne ukončil. 
 
 
Overovatelia zápisnice: Cyril Adam 
    Ján Medzibridský 
 
 
 
 
         Anton Šandor 
         starosta obce 
 


