
Zápisnica 

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 17.09.2021 

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. Konsolidovaná výročná správa obce Nacina Ves za rok 2020. 
5. Správa nezávislého audítora ku individuálne účtovnej závierke za rok 2020.   
6. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020. 
7. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícii.  
8. Paromlyn – prestavba ( projektová dokumentácia). 
9. Návrh textu do kroniky za rok 2020. 
10. Úcta k starším. 

11. Informácia o rozostavaných stavbách.  

12. Územný plná obce.  
13. Umiestenie detského ihriska.  
14. Umiestnenie lavičiek.  
15. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p. č. 22/2 Róbert Kotlár, Nacina Ves 
382. 
16. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce parcelné čísla 1014, 1015, 1016 – 
Jakub Kaňuch – KaňuchStav, Pod Hradom 397/8, 072 22 Strážske.  
17. Žiadosť o zmenu územného plánu – Alfréd Petický a Helena Petická, Nacina Ves 25. 
18. Rôzne.  
19. Diskusia.  
20. 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: Ing. Ivana Porubiaková, Ing Peter Voľanský, 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 uznesenia č. 240 nie je splnené ( Vyžiadať cenové ponuky na opravu 

chodníkov od p. M. Kusáka po p. Kotlára, od p. Jacka po p. Ješka a osadenie dopravných značiek, 

oprava výtlkov na ulici Popejka).  



 

4. Konsolidovaná výročná správa obce Nacina Ves za rok 2020.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo Konsolidovanú výročnú správu obce Nacina Ves za rok 2020, ktorú 

predkladala p. Beáta Kuliková.  

 

5. Správa nezávislého audítora ku individuálnej závierke za rok 2020.  

Správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Figľara ku individuálnej účtovnej závierke za rok 2020, obecné 

zastupiteľstvo zobralo na vedomie.  

 

6. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020. 

Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 obecné zastupiteľstvo 

zobralo na vedomie.  

 

7. Správa z kontroly vybavovania sťažnosti a petícii.  

Správu vypracovala z kontroly vybavovania sťažnosti a petícii hlavná kontrolórka obce p. Renáta 

Michalková 27. 07. 2021, ktorú po predložení obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.  

 

8. Paromlyn – prestavba ( projektová dokumentácia).  

Vzhľadom na výnimočnosť a ojedinelosť stavby obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce dať 

vypracovať cenové ponuky na prekrytie poškodenej strechy s cieľom zabrániť jej chátraniu.  

 

9. Návrh textu do kroniky za rok 2020.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh textu do kroniky za rok 2020 s malými úpravami – opraviť text 

na str. 11 zapájanie sa žiakov na dištančnom vzdelávaní. 

 

10. Úcta k starším.  

Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce, ak to dovolí pandemická situácia zorganizovať 

posedenie v Kultúrnom dome. V prípade, že sa takéto podujatie nebude môcť konať starosta obce 

bude mať príhovor k seniorom v miestnom rozhlase.  

 

11. Informácia o rozostavaných stavbách.  

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o rozostavaných stavbách. Na stavbe 

Materskej školy obecné zastupiteľstvo bolo s cieľom posúdenia plnenia harmonogramu prác, nakoľko 

kolaudácia tejto stavby bude 28. 09. 2021. 

 

12. Územný plán obce.  

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o spracovaní územného plánu v časti obce 

Vybúchanec, ktoré je v štádiu vyjadrovania jednotlivých organizácii.  

 

13. Umiestenie detského ihriska. 

Obecné zastupiteľstvo pri obhliadke rozhodlo a schválilo umiestnenie detského ihriska na p. č. 

registra E 106 a 107/1.  

 

14. Umiestnenie lavičiek.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo umiestenie lavičiek v obci: 2 ks cintorín, 2 ks. Vybúchanec, 2 ks 

Rómska časť, 1 ks Komunitné centrum. 

 



15. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce parcelné číslo 22/2 – Róbert Kotlár, Nacina Ves 

382.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p. č. 22/2 po vypracovaní 

geometrického plánu a vypracovaní znaleckého posudku.  

 

16. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce parcelné čísla 104, 1015, 1016 – Jakub Kaňuch 

– KaňuchStav, Pod Hradom 397//8, 072 22 Strážske.  

Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce k ďalšiemu rokovaniu, aby p. Kaňuch predložil stavebný 

zámer a starosta obce dal následne vypracovať znalecký posudok na budovu a pozemky, čím chceme 

zamedziť prípadnému zbúraniu tejto historicky významnej stavby.  

 

17. Žiadosť o zmenu územného plánu – Alfréd Petický a Helena Petická, Nacina Ves 25.  

Poslanci argumentovali proti zmene územného plánu v tom zmysle, že prístup na jednotlivé pozemky 

v tejto lokalite je možný jedine z ulice Popejka.  

Vzhľadom na bezprostrednú blízkosť cesty 1. triedy, vysokú premávku a s tým aj spojenú vysokú 

hlučnosť a koncentráciu zdravia škodlivých exhalátov túto žiadosť na zmenu územného plánu – Alfréd 

Petický a Helena Petická, Nacina Ves 25 OZ zamieta.  

 

18. Rôzne  

- Ing. Peter Voľanský požadoval upozorniť majiteľa pozemku na p. č. 94 ( p. Kocibanová č. d. 131) 

k úprave živého plotu popri obecnom chodníku.  

- Ing. Peter Voľanský požadoval orezať duby pri MŠ. 

-Ján Jožiov požadoval umiestnenie Miroslava Tomkoviča do soc. ústavu, medzitým už bola podaná 

žiadosť.  

- Ján Jožiov požadoval umiestnenie kontajnera k ceste na cintoríne, aby sa dal vyvážať (Vybúchanec). 

 

19. Diskusia  

Starosta informoval, že na cintoríne vo Vybúchanci bude realizovaná výstavba chodníka pri kríži.  

 

20 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 


