
Zápisnica 
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi zo dňa  25.6.2020. 

 
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. Voľba hlavného kontrolóra. 
5. Záverečný účet obce za rok 2019. 
6. Stanovisko k záverečnému účtu. 
7. Úprava rozpočtu na rok 2020. 
8. Správa o výsledku kontroly hospodárenia obce Nacina Ves za rok 2019. 
9. Správa o výsledku kontroly hospodárenia ZŠ Nacina Ves a ŠJ pri ZŠ Nacina Ves za rok 2019. 
10. Povodňový plán záchranných prác obce Nacina Ves. 
11. Informácia o vysporiadaní pozemkov podľa GP 35024780-60/2020 a informácia 
o odkúpení pozemkov p.č. 769, 770/1, 771. 
12. Odkúpenie pozemku KNC p.č. 8 od SPF. 
13. Rôzne. 
14. Diskusia. 
15. Záver a ukončenie. 
 

 Obecné zastupiteľstvo program rokovania v navrhovanej forme jednomyseľne 

schválilo bez pripomienok a doplnkov. 

 

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

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

Návrhovú komisiu v zložení: Alena Macková, Jozef Vojtko, Cyril Adam. 

Overovateľov zápisnice v zložení: Peter Kokočák, Ing. Ivana Porubiaková. 

Za zapisovateľa starosta obce určil Ing. Vladimíra Doniča. 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie č. 153 z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva je 

splnené. 

 

4. Voľba hlavného kontrolóra. 

Ing. Peter Voľanský informoval prítomných, že všetci traja uchádzači spĺňajú podmienky pre 

voľbu hlavného kontrolóra. Voľba bola tajná o výsledku ktorej následne informoval: 

1. Ing. Milan Kicka , Tyršova 287 Sobrance  (1 hlas) 

2. Eva Kováčová, Okružná 446, Strážske  (0 hlasov) 



3.Renáta Michalková, Komenského 669, Strážske (8 hlasov). 

Obecné zastupiteľstvo za hlavného kontrolóra obce zvolilo pani Renátu Michalkovú na 

obdobie od 1.7.2020 do 30.6.2026 a súhlasí s vykonávaním inej zárobkovej činnosti – 

SZČO p. Michalkovej. Určuje plat hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a odmenu vo výške 30% 

jeho mesačného platu a úväzok hlavnému kontrolórovi 18%. 

 

5.a 6. Záverečný účet obce za rok 2019 a stanovisko k Záverečnému účtu. 

   Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019. 

   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

        Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad. 

1. Usporiadanie schodku rozpočtu vo výške 14 932,10 € zo zostatku finančných operácií. 

2. Zostatok finančných operácií po usporiadaní za rok 2019 vo výške 74 419,70 € odviesť 

do rezervného fondu. 

 

7. Úprava rozpočtu na rok 2020. 

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo Úpravu rozpočtu na rok 2020 podľa 

predloženého návrhu. 

 

8. Správa o výsledku kontroly hospodárenia obce Nacina Ves za rok 2019. 

Správu vypracovala a predkladala p. Parchovianská, ktorú po prečítaní obecné zastupiteľstvo 

zobralo na vedomie. 

 

9. Správa o výsledku kontroly hospodárenia ZŠ Nacina Ves a ŠJ pri ZŠ Nacina Ves. 

Správu o výsledku kontroly hospodárenia ZŠ Nacina Ves a ŠJ pri ZŠ Nacina Ves vypracovala 

a predkladala p. Parchovianská, ktorú obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.  

 

10. Povodňový plán záchranných prác obce Nacina Ves. 

Vypracovaný povodňový plán záchranných prác obce Nacina Ves prečítal starosta obce 

v plnom znení, ktorý následne obecné zastupiteľstvo bez pripomienok schválilo. 

 

11. Vysporiadanie pozemkov podľa GP 350 024 780-60/2020 a odkúpenie pozemkov p.č. 

769, 770/1,771. 

a/Starosta obce informoval o rokovaní ohľadom vysporiadania uvedených pozemkov pre 

výstavbu cesty v rómskej časti obce. Na rokovanie bolo pozvaných 11 vlastníkov pozemkov 

z ktorých rokovania sa zúčastnili šiesti z ktorých jeden nesúhlasil s odpredajom pozemku. 

 Obecné zastupiteľstvo informáciu ohľadom „Vysporiadania pozemkov podľa GP 

350 024 780-60/2020“ na uvedený účel zobralo na vedomie. 

b/ Starosta informoval prítomných, že majitelia pozemkov požadujú za odpredaj neúmerne 

vysokú finančnú čiastku, ktorú nemôžeme v žiadnom prípade akceptovať. Vlastníci sú traja 

a bolo dohodnuté, že po porade prídu s reálnym návrhom. Obecné zastupiteľstvo zobralo 

túto informáciu na vedomie. 

 

 



12. Odkúpenie pozemku p.č. 8 k.ú. Nacina Ves od Slovenského pozemkového fondu. 

Starosta obce informoval o potrebe schválenia uznesenia o odkúpení pozemku p.č. 8, k.ú. 

Nacina Ves vo výmere 198 m2, od SPF za účelom prístavby MŠ. 

 

13. Rôzne. 

- Ing. Peter Voľanský požadoval, aby rekonštrukcia MŠ bola plánovaná tak, aby stavebné 

práce boli realizované cez prázdniny. 

 

14. Diskusia. 

-pani Ing. Ivana Porubiaková, aby pri likvidácií odpadu boli poriešení neplatiči a nenavyšovali 

každoročne pohľadávky . 

 

15. Záver a ukončenie. 

Záverom starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie obecného 

zastupiteľstva oficiálne ukončil. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Peter Kokočák 

    Ing. Ivana Porubiaková 

 

 

 

 

         Anton Šandor 

         starosta obce 

    

 


