
Zápisnica 
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi zo dňa  11.12.2020. 

 
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. Rozpočtové opatrenie č.2 - Úprava rozpočtu za rok 2020. 
5. Návrh rozpočtu na roky 2021-2023. 
6. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Nacina Ves na rok 2021 a k návrhu viacročného 
rozpočtu obce na roky 2021-2023 – hlavný kontrolór. 
7. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019. 
8. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a výročnej správe za rok 
2019. 
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021. 
10. VZN č. 1/2020 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na rok 2021. 

11. Žiadosť športového klubu Nacina Ves o finančný príspevok na rok 2021. 

12. Žiadosť OZ Folklórna skupina RADOSŤ o príspevok na rok 2021. 

13. Žiadosť MŠ Nacina Ves o finančný príspevok na Mikuláša. 

14. Žiadosť ZŠ Nacina Ves o finančný príspevok na zakúpenie kníh k Vianociam. 

15. Žiadosť KC s.č. 163 o zakúpenie televízora. 

16. Dohoda o refundácií nákladov administratívneho poplatku banky. 

17. Odmeny poslancom OZ za rok 2020. 

18. Silvester 2020 a uvítanie Nového roku 2021. 

19. Rôzne. 
20. Diskusia. 
21. Záver a ukončenie. 
 
 Program rokovania bol obecným zastupiteľstvom schválený v navrhovanej forme bez 

doplňujúcich návrhov. 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

Návrhovú komisiu v zložení: Milan Ivan, Alena Macková, Ing. Ivana Porubiaková. 

Overovateľov zápisnice v zložení: Ján Medzibridský, Ing. Peter Voľanský.  

Za zapisovateľa starosta určil Ing. Vladimíra Doniča. 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva sú splnené. 

 

 

 



4. Rozpočtové opatrenia č. 2 – úprava rozpočtu za rok 2020. 

O úprave rozpočtu za rok 2020 informovala p. Kuliková. Po krátkej rozprave, obecné zastupiteľstvo  

schválilo Rozpočtové opatrenia č. 2 – úpravu rozpočtu za rok 2020.  

 

5. Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: Rozpočet na rok 2021 tak, ako bol predložený. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Rozpočet na roky 2022-2023. 

 

6. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Nacina Ves na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu obce 

na roky 2022 – 2023 – hlavný kontrolór. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko k návrhu rozpočtu obce Nacina Ves na rok 

2021 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2023 – hlavný kontrolór. 

 

7. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2019.  

 

8. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej 

závierke a výročnej správe za rok 2019. 

 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 

2021 jednomyseľne schválilo. 

 

10. VZN č. 1/2020 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

VZN š. 1/2020 predkladala p. Anna Dubíková, ktorá informovala prítomných, že oproti minulosti 

dochádza k navýšeniu miestnych daní o 37 %, pričom u odpadov nedochádza k navýšeniu poplatku. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2020 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

11. Žiadosť športového klubu Nacina Ves o finančný príspevok na rok 2021. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok pre športový klub Nacina Ves na rok 2021 vo 

výške 16 000,- €. Proti bol Milan Ivan, ktorý požadoval navýšenie finančného príspevku na 

požadovaných 22 000,- €. 

 

12. Žiadosť OZ Folklórna skupina RADOSŤ o príspevok na rok 2021. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok pre OZ Folklórnu skupinu RADOSŤ na rok 2021 vo 

výške 1000,- €. 

 

13. Žiadosť MŠ Nacina Ves o finančný príspevok na Mikuláša. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok pre deti v MŠ Nacina Ves na Mikuláša vo výške 

150,- €. 

 

14. Žiadosť ZŠ Nacina Ves o finančný príspevok na zakúpenie kníh k Vianociam. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok pre ZŠ Nacina Ves na zakúpenie kníh do školskej 

knižnice k Vianociam vo výške 250,- €. 

 



 

15. Žiadosť KC II. S.č. 163 o zakúpenie televízora. 

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť KC II. S.č. 163 o zakúpenie televízora ako neopodstatnenú. 

 

16. Dohoda o refundácií nákladov administratívneho poplatku banky.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo Dohodu o refundácií nákladov administratívneho poplatku banky 

medzi účastníkmi č. 1: Miroslav Jančík a manželka Drahoslava a účastníkom č. 2 Obec Nacina Ves 

z dôvodu výstavby kanalizačnej prečerpávacej stanice.  

 

17. Odmeny poslancom OZ za rok 2020. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odmeny poslancom OZ za rok 2020 podľa predloženého návrhu 

poslancov, ktorý prečítal Ing. Vladimír Donič a ktorý bude v prílohe zápisnice. 

 

18. Silvester 2020 a uvítanie Nového roku 2021. 

Obecné zastupiteľstvo vzhľadom na sprísnené opatrenia súvisiace s pandemickou situáciou oslavy 

Silvestra 2020 a uvítanie Nového roku 2021 zamieta. 

 

19. Rôzne. 

- Ing. Ivana Porubiaková požadovala zakúpenie a doplnenie športového náradia do fitnes pre ženy 

a posilňovne pre mužov. Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú čiastku 500,- € na vybavenie fitnes 

pre žený a finančnú čiastku 500,- € pre vybavenie posilňovne pre mužov. 

- Ing. Peter Voľanský požadoval umiestniť kontajnery na triedenie odpadu, ktoré by boli umiestnené 

na verejných priestranstvách obce. 

 

20. Diskusia. 

- Ing. Peter Voľanský navrhol aby teraz v predvianočnom období bolo osvetlenie cintorína od 18,00 

hod. do 22,00 hod. , čo obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo. 

 

21. Záver a ukončenie. 

Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva oficiálne 

ukončil. 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ján Medzibridský 

   Ing. Peter Voľanský 

 

 

        Anton Šandor 

        starosta obce 

 

 


