
Zápisnica 
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi zo dňa  25.3.2021. 

 
Úvodom rokovania obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných 

a oboznámil ich s programom rokovania. 
 

Program rokovania. 
 
1. Otvorenie. 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesenia. 
4. Kanalizácia obce  
- zmena trasy na stoke B-C – vybudovanie čerpacej stanice medzi šachtou 147 a 166. 
- zmena trasy na stoke B – preloženie čerpacej stanice ČS B5 
- zmena trasy na stoke B-D -vybudovanie čerpacej stanice na stoke BD 
5. Správa o výsledku kontroly poskytnutej dotácie pre športový klub Nacina Ves za rok 2020. 
6. Správa o výsledku kontroly poskytnutej dotácie pre folklórny súbor  RADOSŤ za rok 2020. 
7. Správa o kontrole stavu pohľadávok miestnych daní v obci Nacina Ves za rok 2020. 
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020. 
9. Informácia o testovaní v obci. 
10. Znečisťovanie životného prostredia – divoké skládky v rómskej časti obce a na parcelnom 

čísle 1359/1.  

11. Žiadosť Jakub Kaňuch-KaňuchStav, Pod Hradom 397/8, 072 22 Strážske o odkúpenie 

obecného pozemku a stavby súpisné číslo 170 – veľkoobchod.sklad /mlyn/.  

12. Rôzne. 
13. Diskusia. 
14. Záver a ukončenie. 
 
 
 Obecné zastupiteľstvo program rokovania obecného zastupiteľstva jednomyseľne 

schválilo bez doplňujúcich návrhov. 

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

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Voľanský, Ing. Ivana Porubiaková, Cyril Adam. 

Overovateľov zápisnice v zložení: Peter Kokočák, Alena Macková. 

Za zapisovateľa starosta určil: Ing. Vladimíra Doniča. 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 

Starosta obce konštatoval, že: 

Uznesenie č. 191 – nie je splnené /finančné prostriedky pre športový klub neboli 

poskytnuté/. 

Uznesenie č. 192 – nie je splnené /FS Radosť/ 

Uznesenie č. 194 – nie je splnené /ZŠ knihy k Vianociam/ 

Uznesenie č. 199 – nie je splnené /Fitnescentrum – poskytnutie financií/ 



Dôvodom ich nesplnenia je pretrvávajúca pandémia. Ostatné uznesenia zo dňa 11.12. 2020 

sú splnené. 

 

 

4. Kanalizácia obce. 

a/ zmena trasy na stoke BC – vybudovanie čerpacej stanice medzi šachtou 147 a 166. 

b/ zmena trasy na stoke B – preloženie čerpacej stanice ČS B5. 

c/ zmena trasy na stoke BD – vybudovanie čerpacej stanice na stoke BD. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

b/ zmenu trasy na stoke B – preložením čerpacej stanice ČS B5 – na parcelné číslo 705. 

Obecné zastupiteľstvo zamietlo: 

a/ zmenu trasy na stoke BC – vybudovanie čerpacej stanice medzi šachtou č. 147 a šachtou č. 

166. 

b/ zmenu trasy na stoke BD – vybudovanie čerpacej stanice na stoke BD. 

 

5. Správa o výsledku kontroly poskytnutej dotácie pre športový klub Nacina Ves za rok 2020. 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky p. Renáty 

Michalkovej o výsledku kontroly poskytnutej dotácie pre športový klub Nacina Ves za rok 

2020. 

 

6. Správa o výsledku kontroly poskytnutej dotácie pre folklórny súbor RADOSŤ za rok 2020. 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku kontroly poskytnutej 

dotácie pre folklórny súbor RADOSŤ za rok 2020, ktorú vypracovala a predkladala hlavná 

kontrolórka obce p. Renáta Michalková. 

 

7. Správa o kontrole stavu pohľadávok miestnych daní v obci Nacina Ves za rok 2020. 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole stavu pohľadávok 

miestnych daní v obci Nacina Ves za rok 2020, ktorú vypracovala a predkladala hlavná 

kontrolórka obce p. Renáta Michalková. Nakoľko dochádza k neustálemu nárastu 

pohľadávok Ing. Peter Voľanský navrhol osloviť PPA, aby nám poskytli informácie, ktorí 

podnikatelia berú dotácie na pozemky. 

 

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020. 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce za rok 2020, ktorú predkladala hlavná kontrolórka obce p. Renáta 

Michalková. 

 

9. Informácia o testovaní v obci. 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. starostu o testovaní v obci, 

ktoré je vykonávané antigénovými testami každú sobotu v čase od  8,00 hod. do 16,00 hod., 

čo zvýhodňuje občanov našej obce, že nemusia za testovaním cestovať a využívajú to aj 

občania z okolitých obcí. 

 

10. Znečisťovanie životného prostredia – divoké skládky v rómskej časti obce a na parcelnom 

čísle 1359/1. 



 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. starostu o divokých skládkach 

v rómskej časti obce a na parcelnom čísle 1359/1, ktoré aj po likvidácií sú každoročne 

obnovované. Starosta navrhoval, aby na p.č. 1359/1 za Ladislavom Vojtkom až po Mariána 

Halušku bola opravená cesta na ktorej by bola závora, ktorá by zamedzila vývoz bez 

povolenia. 

 

11. Žiadosť p. Jakuba Kaňucha – Kaňuchstav, Pod Hradom 397/8, Strážske o odkúpenie 

pozemku a budovy súpisné číslo 170 – veľkoobchod. sklad /Mlyn/. 

 Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť p. Jakuba Kaňucha -Kaňuchstav, Pod Hradom 

397/8, Strážske o odkúpenie pozemku a budovy súpisné číslo 170 – veľkoobchod. sklad. 

 

12. Rôzne. 

- p. Milan Ivan požadoval pokračovať v budovaní a rozširovaní kamerového systému v obci, 

zvlášť v rómskej časti, čo by do určitej miery obmedzilo divoké skládky.  

 

13. Diskusia. 

- starosta navrhoval vykúpiť pozemky od občanov za družstvom pre zriadenie a výstavbu 

zberného dvora. 

 

14. Záver a ukončenie. 

 Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného 

zastupiteľstva oficiálne ukončil. 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Peter Kokočák 

     Alena Macková 

 

 

 

 

         Anton Šandor 

         starosta obce 

 

 

 

 


