
Hlavný kontrolór obce Nacina Ves 

 

Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva v Nacinej Vsi za rok 2019 

 

Vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nacine Ves na 
2. polrok 2020, bod 7 a v súlade s § 18d ods.1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

KONTROLOVANÝ SUBJEKT:  Obecný úrad Nacina Ves 

KONTROLOVANÉ OBDOBIE: od 01.01.2019 – 31.12.2019 

MIESTO A ČAS VYKONANIA KONTROLY: Obecný úrad Nacina Ves, webové sídlo obce - 

priebežne 

PREDMET KONTROLY: 7 zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

CIEĽ KONTROLY: zistiť stav plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom  v Nacinej 

Vsi za kontrolované obdobie 

Prehľad uznesení OZ v Nacinej Vsi: 

Dátum 
zasadnutia OZ 

Číslo 
zasadnutia 

OZ 

Číslo 
uznesenia 

OZ TEXT Výsledok kontroly 

    č.30-37   splnené 

11.2.2019 3. zasadnutie č. 38 
 Spracovanie zmien a doplnkov 
č. 2 a aktualizácia Územného 

plánu obce   
splnené 

    č.39-40   splnené 

    č.41-49   splnené 

    

č.50 
Prejednanie žiadosti p. Galiny 

Gažiovej o odkúpenie pozemku 
parcelné číslo KNC 589/1 

riešené priebežne 

9.5.2019 4. zasadnutie č.51-56  splnené 

    

č.57 
Vybudovanie sociálnych 

zariadení na miestnom ihrisku. 
v riešení 

    č.58   splnené 

    č.59-68  splnené 

19.6.2019 5. zasadnutie č.69 
Príspevok na vydanie knihy 

„Židia v Nacinej Vsi 
žiadosť bola VÚC 

zamietnutá 

    č.70   splnené 



    č. 71-77  splnené 

8.8.2019 6. zasadnutie č. 78 
Výstavba parkoviska pri 
cintoríne 

splnené čiastočne 
(vyhotovená 
projektová 

dokumentácia, vydané 
stavebné povolenie) 

    č. 79   splnené 

    č. 80-82  splnené 

17.9.2019 7. zasadnutie 

č. 83 
– Prejednanie žiadosti p. 

Marianna Voľanská – návrh na 
výmenu pozemkov na ihrisku. 

v riešení 

    

č. 84 
Žiadosť o odkúpenie pozemku 

parcelné číslo 547 – pani Danka 
Kroková 

v riešení 

    č. 85-87   splnené 

21.11.2019 8. zasadnutie č. 88-109   splnené 

    č.110-129  splnené 

12.12.2019 9.zasadnutie č.130 

Spracovanie komplexného 
spoločného vykonávacieho 

projektu odkanalizovania obcí: 
Lesné, Nacina Ves, Nacina Ves, 

časť Vybuchanec, 
Oreské, Petrovce nad 

Laborcom, Pusté Čemerné, 
Staré, Voľa a Zbudza v rámci 

Akčného plánu rozvoja okresu 
Michalovce. Splnomocňuje 

Združenie obcí „DUŠA“ 
zastupovať obec ako poverený 

verejný obstarávateľ. 

v riešení 

    č.131   splnené 

 

Prijaté uznesenia a Zápisnice OZ sú zverejnené aj na webovom sídle obce: 
https://www.nacinaves.sk/-uradna-tabula . 

 

Námietky ku kontrolovaným zisteniam možno podať písomne do podateľne OÚ alebo na e-

mailovú adresu hlavnej kontrolórky obce : kontrolor@nacinaves.sk. 

 

V Nacinej Vsi dňa 10.9.2020 

                                                                                      ....................................................................... 

                                                                                        Renáta Michalková-hlavný kontrolór obce 

https://www.nacinaves.sk/-uradna-tabula
mailto:kontrolor@nacinaves.sk


 

 

 

 

 

 

 


