
Zápisnica 
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi zo dňa  13.5.2020. 

 
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. Zasadnutie krízového štábu. 
5. Plán činnosti komisie výstavby –  stavebný dohľad v obci 
     kontrola rozostavaných stavieb. 
6. Stavba „Kanalizácia a ČOV Nacina Ves – kanalizačné prípojky. 
7. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk na stavbu „Prístavba a rekonštrukcia 
Materskej školy v obci Nacina Ves.“ 
8. Správa o hospodárení športového klubu Nacina Ves za rok 2019. 
9. Správa o výsledku kontroly čerpania finančných poskytnutých z rozpočtu obce Nacina Ves 
pre občianske združenie Folklórna skupina RADOSŤ Nacina Ves za rok 2019. 
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019. 
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2020. 
12. Prejednanie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Všetkých svätých Nacina Ves.  
13. Prejednanie žiadosti – vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce. 
14. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce a voľba volebnej komisie na hlavného 
kontrolóra obce. 
15. Rôzne. 
16. Diskusia. 
17. Záver a ukončenie. 
 

 Program rokovania v navrhnutej forme obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo. 

 

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

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 
Návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Peter Voľanský, Cyril Adam, Ján Medzibridský. 
Overovateľov zápisnice:  Jozef Vojtko, Peter Kokočák. 
Za zapisovateľa starosta určil Ing. Vladimíra Doniča. 
  
3. Kontrola plnenia uznesenia. 
Starosta obce konštatoval že:  
Uznesenie č. 135 – výstavba zariadenia pre seniorov nie je splnené, zatiaľ nie sú vybavené finančné 
prostriedky. 



Uznesenie č. 136 – odkúpenie časti pozemku p.č. 217 od p. Miroslava Jančika pre výstavbu 
kanalizačnej prečerpávacej stanice sa vybavuje. 
Uznesenie č. 137 – odkúpenie a vysporiadanie pozemku p.č. 775 pre výstavbu detského ihriska sa 
vybavuje priebežne. 
Ostatné uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 24.1.2020 sú splnené. 
 
4. Zasadnutie krízového štábu. 
Starosta obce informoval o zasadnutí krízového štábu zo dňa 17.3.2020 na ktorom boli prijaté 
opatrenia súvisiace s pandémiou KOVID 19 v 11-tich bodoch, čo obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie. 
 
5. Plán činnosti komisie výstavby. 
Obecné zastupiteľstvo poverilo  komisiu výstavby preveriť stav rozostavanosti stavieb v obci za 
prítomnosti stavebného úradu s cieľom postupného legalizovania čiernych stavieb. 
 
6. Stavba „Kanalizácia a ČOV Nacina Ves“  – kanalizačné prípojky. 
Starosta informoval, že žiadosť podaná na rok 2020 bola schválená bez kanalizačných prípojok 
a preto je potrebné zabezpečiť výstavbu kanalizačných prípojok v počte 24 ks o celkovej dĺžke 120 m 
vrátane 24 ks revíznych kanalizačných šachiet v hodnote 25 200,- € s DPH v úseku od p. Jána Kušníra 
po p. Eduarda Kukuruca a v úseku od p. Vernera Zajaca po budovu mlyna, čo obecné zastupiteľstvo 
jednomyseľne schválilo. 
 
7. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk na stavbu „Prístavba a rekonštrukcia Materskej školy 
v obci Nacina Ves“. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie poradie uchádzačov za základe vyhodnotenia ponúk: 

1. STAVOTREND MI s.r.o., Masarykova 60, 071 01 Michalovce 275 525,09 € 
2. IBEG, a.s. Jilemnického 4, 080 01 Prešov    311 565,66 € 
3. BAUMAN stavby s.r.o., Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné  313 849,26 € 
4. PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske   316 161,29 € 
5. PEhAES, a.s. Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice   332 649,89 € 

 
8. Správa o hospodárení športového klubu Nacina Ves za rok 2019. 
Správu vypracovala a predkladala hlavná kontrolórka obce pani Daniela Parchovianská, ktorá 
poukázala na nedostatky v účtovnej evidencii ŠK. Celková výška dotácie od obecného úradu 
bola 23 500,- €. Obecné zastupiteľstvo Správu o hospodárení ŠK Nacina Ves za rok 2019 
zobralo na vedomie s tým, že klub doloží chýbajúce doklady a odstráni uvedené nedostatky 
do 31.5.2020. 
 
9. Správa o výsledku kontroly čerpania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu 
obce Nacina Ves pre občianske združenie Folklórna skupina RADOSŤ Nacina Ves za rok 2019. 
Správu vypracovala a predkladala hlavná kontrolórka obce Daniela Parchovianská. Celková 
čiastka dotácie bola 3000,- €, ktorá bola použitá v súlade so zmluvou. Uvedenú správu 
obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 
 
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019. 
Správu vypracovala a predkladala hlavná kontrolórka obce pani Daniela Parchovianská, ktorá 
informovala, že z 11-tich plánovaných kontrol bolo vykonaných 10 z ktorých boli vždy načas 
predkladané správy. Obecné zastupiteľstvo uvedenú správu zobralo na vedomie. 
 



11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2020 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2020  vypracovala 
a predkladala hlavná kontrolórka Daniela Parchovianská, ktorý obecné zastupiteľstvo 
schválilo s tým, že bude doplnený o požiadavku Ing. Petra Voľanského, ktorý požadoval 
zhodnotiť efektívnosť použitia finančných prostriedkov na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia a zateplenia budov v správe obecného úradu. 
 
12. Prejednanie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Všetkých svätých Nacina Ves 
o poskytnutie finančných prostriedkov. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Všetkých 
svätých Nacina Ves o poskytnutie finančných prostriedkov. 
 
13. Prejednanie žiadosti – vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra 
obce zo zdravotných dôvodov k 31.5.2020. 
 
14. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce na deň 25.6.2020 a schvaľuje komisiu 
v zložení z 3 poslancov obecného zastupiteľstva, ktorá overí splnenie kvalifikačných a ďalších 
predpokladov dňa 12.6.2020 v zložení: Ing. Vladimír Donič, Ing. Peter Voľanský a Ing. Ivana 
Porubiaková. 
 
15. Rôzne. 
- pani Macková Alena požadovala, aby verejné osvetlenie nebolo vypínané o polnoci, ale aby svietilo 
nepretržite celú noc, čo bolo väčšinou poslancov schválené. 
 
16. Diskusia. 
- pán Ján Medzibridský upozornil, že SVP závod Michalovce nedostatočne vykonáva údržbu Duše. 
 
17. Záver a ukončenie. 
Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva oficiálne 
ukončil. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Jozef Vojtko 
   Peter Kokočák 
 
 
 
         Anton Šandor 
         starosta obce 
 
 


