
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 29.4.2021 

na Obecnom úrade v Nacinej Vsi. 

 

 

 

Privítanie prítomných a oboznámenie 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. Čierne stavby. 
5. Divoké skládky. 
6. Obhliadka priestorov súpisné číslo 170 – mlyn. 
7. Riešenie poľnej prístupovej cesty parcelné číslo 206, 1359/1 a 1339. 
8. Kanalizácia obce – informácia o výstavbe. 
9. Rôzne- Uloženie PVC potrubia pred súpisným číslom 86 do priekopy pri ceste 1338. 
10. Diskusia.  

11. Záver a ukončenie.  

 
Program rokovania v navrhovanej forme bol jednomyseľne schválený. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

Návrhovú komisiu v zložení: Milan Ivan, Cyril Adam, Jozef Vojtko. 

Overovateľov zápisnice v zložení: Ján Medzibridský, Ing. Ivana Porubiaková. 

Za zapisovateľa starosta určil Ing. Vladimíra Doniča. 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia č. 200 až 210 boli splnené. 

 

4. Čierne stravby. 

Pri výjazdovom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli zistené tieto čierne stavby: 

Č.d. 325 Erika Sliško – čierna stavba 

Bez č.d. Pavlína Gažiová – čierna stavba 

Bez č.d. Adela Tokárová – neskolaudovaný dom. 

Č.d. 321 Kristian Tokár –  čierna stavba 

Bez č.s. Marek Ujlaky – čierna stavba v trase kanalizácie. 

Bez č.d. Erika Dunová – odkúpiť pozemok a vysporiadať stavbu. 

Bez č.d. Helena Marcinová –  čierna stavba v trase kanalizácie. 

Č.d. 288 – Ján Miškovič – stavba na obecnom pozemku. 

 

Potrebné je vyzvať majiteľov čiernych stavieb, aby doložili potrebnú dokumentáciu k ich postupnej 

legalizácií. 



5. Divoké skládky. 

Obecné zastupiteľstvo pri obchôdzke zistilo tieto čierne skládky. 

Č.d. 293 Ľubomír Kirvej – skládka odpadu za domom. 

- Pavlína Gažiová – skládka odpadu za domom. 

- Marek Ujlaky – skládka odpadu za domom, splašky vytekajú voľne do terénu. 

- Erika Dunová – skládka odpadu za domom. 

 Obecné zastupiteľstvo pri pochôdzke zistilo, že skoro za každým domom je skládka 

netriedeného odpadu. 

 

6. Obhliadka priestorov súpisné číslo 170 – mlyn. 

Obecné zastupiteľstvo pri obhliadke uvedenej nehnuteľnosti sa dohodlo, že je potrebné požiadať 

architekta a statika o posúdenie ohľadom spracovania zámeru na jeho využitie. 

 

7. Riešenie poľnej prístupovej cesty parcelné číslo 206, 1359/1, 1339. 

Obecné zastupiteľstvo pri obhliadke schvaľuje vybudovanie poľnej prístupovej cesty. 

 

8. Kanalizácia obce – informácia o výstavbe. 

Starosta obce informoval, že netesnosti, ktoré boli zistené na kanalizačnej sieti boli v priebehu 

mesiaca apríl 2021 odstránené. 

 

9. Rôzne. 

Pri obhliadke bolo zistené, že Martin Stuľak do priekopy pred svojim domom uložil PVC potrubie, 

ktoré by bránilo odvodneniu cesty. 

 

10. Diskusia. 

V diskusii odzneli rôzne diskusné príspevky 

- Vyzývať občanov v rozhlase aby triedili komunálny odpad 

- Pracovníci KC aby poúčali a vysvetľovali maloletých občanov o ochrane životného prostredia. 

- Osloviť riaditeľku ZŠ, aby zorganizovala zber triedeného odpadu – poskytnúť gumové 

rukavice a vrecia. 

- Osloviť deratizéra na vykonanie deratizácie v rómskej časti obce. 

- Upozorniť občanov na rozloženie kompostérov.  

 

11. Záver a ukončenie. 

Záverom starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva oficiálne 

ukončil. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Ján Medzibridský 

   Ing. Ivana Porubiaková 

 

 

 

         Anton Šandor 

         starosta obce 


