
Zápisnica 
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi zo dňa  18.9.2020. 

 
Úvodom rokovania obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných 

a oboznámil ich s programom rokovania. 
 
Prítomní: prezenčná listina v prílohe zápisnice. 
Program rokovania. 
1. Otvorenie. 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesenia. 
4. Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ za rok 2019 – hlavný kontrolór. 
5. Správa o výsledku kontroly efektívnosti použitia finančných prostriedkov na zateplenie 
budov obce a rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci. 
6. Voľby prísediacich na súde pre volebné obdobie 2021-2024 – Okresný súd Michalovce.  
7. Žiadosť p. Jána Medzibridského o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Nacina Ves  
     Parc. číslo C-201/2 –  289 m2 – záhrada 
     Parc. číslo C-196     180 m2 – zastavaná plocha a nádvorie 
     Parc. číslo C-197     840 m2 – ostatná plocha 
8. Žiadosť o udelenie súhlasu a vydanie vyjadrení SYNOT TIP, a.s. 
9. Návrh textu do kroniky za rok 2018. 
10. Návrh textu do kroniky za rok 2019. 
11. Výstavba zariadenia pre seniorov. 
12. Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja – záverečné stanovisko. 
13. Kanalizácia obce – informácia. 
14. Výstavba spevnenej plochy pri zdravotnom stredisku p.č. 1062 - informácia. 
15. Výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií  NP Komunitné služby v mestách 
a obciach s príslušníkmi MRK – II. fáza. 
16. PCB látky – odovzdanie vzoriek na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu 
Michalovce  – informácia. 
17. Diskusia. 
18. Záver a ukončenie. 
 

 Obecné zastupiteľstvo program rokovania v navrhovanej forme jednomyseľne 

schválilo. 

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

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Voľanský, Ján Medzibridský, Peter Kokočák. 

Overovateľov zápisnice v zložení: Cyril Adam, Alena Macková. 

Za zapisovateľa starosta určil Ing. Vladimíra Doniča. 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva sú 

splnené. 

 



4. Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ za rok 2019 – hlavný kontrolór. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predkladanú: Správu o výsledku kontroly plnenia 

uznesení OZ za rok 2019. 

 

5. Správa o výsledku kontroly efektívnosti použitia finančných prostriedkov na zateplenie 

budov obce a rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú: Správu o výsledku kontroly efektívnosti 

použitia finančných prostriedkov na zateplenie budov obce a rekonštrukciu verejného 

osvetlenia v obci. 

 

6. Voľby prísediacich na súde pre volebné obdobie 2021-2024 – Okresný súd Michalovce. 

Obecné zastupiteľstvo verejným hlasovaním zvolilo za prísediaceho na súde pre volebné 

obdobie 2021-2024 pána Dušana Voľanského, ktorý sa osvedčil v tejto funkcii 

v predchádzajúcom období. 

 

7. Žiadosť p. Jána Medzibridského o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Nacina Ves  

p.č. C 201/2  289 m2 – záhrada 

p.č. C 196 180 m2 – zastavaná plocha a nádvorie  

p.č. C 197    840 m2 – ostatná plocha 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo prebytočnosť pozemkov p.č. 196 – zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 180 m2, p.č. 197 – ostatné plochy o výmere 840 m2 a p.č. 201/2 

záhrady o výmere 289 m2 zapísaných na LV číslo 1100, nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území obce Nacina Ves, okres Michalovce a zámer jeho predaja formou obchodnej verejnej 

súťaže podľa ustanovenia §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb., ktorej podmienky budú 

zverejnené na úradnej tabuli obce Nacina Ves. Obec si dá vyhotoviť znalecký posudok na 

určenie všeobecnej hodnoty pozemku. Po zverejnení Obchodnej verejnej súťaže účastníci 

súťaže môžu predložiť svoje návrhy.   

 

8. Žiadosť o udelenie súhlasu a vydanie vyjadrení SYNOT TIP, a.s. 

Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce o prekonzultovanie žiadosti s právnikom obce, 

až na základe jeho odporúčania obec vydá súhlasné stanovisko. 

 

9. Návrh textu do kroniky za rok 2018. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh textu do kroniky za rok 2018. 

 

10. Návrh textu do kroniky za rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh textu do kroniky za rok 2019 a po diskusii doporučuje 

upraviť text v odseku o poľnohospodároch, tak aby vystihoval realitu. 

  

11. Výstavba zariadenia pre seniorov. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer výstavby zariadenia pre seniorov v obci Nacina Ves na 

parcelách LV č. 180. 



 

12. Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja – záverečné stanovisko. 

Informáciu starostu obce o pláne udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja – 

záverečné stanovisko obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 

 

13. Kanalizácia obce – informácia. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o výstavbe kanalizácie v obci. Pre 

čerpanie eurofondov bude potrebné digitalizovať projektovú dokumentáciu. Finančné 

prostriedky v objeme 100 tis. € bude potrebné prestavať do konca novembra, problém je 

s výstavbou niektorých prečerpávacích staníc, čo je nutné doriešiť. 

 

14. Výstavba spevnenej plochy pri zdravotnom stredisku p.č. 1062 – informácia. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o výstavbe spevnenej 

plochy pri zdravotnom stredisku p.č. 1062. 

 

15. Výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií NP Komunitné služby v mestách 

a obciach s príslušníkmi MRK – II. fáza. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o výberovom konaní na 

obsadenie pracovných pozícií NP Komunitné služby v mestách a obciach s príslušníkmi MRK – 

II. fáza. Boli vybratí traja pracovníci, pri výbere ktorých rozhodla odbornosť a prax v odbore. 

 

16. PCB látky – odovzdanie vzoriek na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu 

Michalovce – informácia. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o odovzdaní vzoriek 

hydiny na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Michalovciach, konkrétne bol 

odovzdaný kohút z časti obce Vybúchanec. 

 

17. Diskusia. 

Ing. Peter Voľanský a Ing. Ivana Porubiaková sa sťažovali že nedostavajú SMS správy 

o vyhlasovaní v obecnom rozhlase. 

 

18. Záver a ukončenie. 

Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

oficiálne ukončil. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Cyril Adam 

    Alena Macková 

 

 

         Anton Šandor 

         starosta obce 
 


