
Anton Šandor, starosta obce Nacina Ves 
---------------------------------------------------------- 
 
 

P O Z V Á N K A 
 
 

Týmto Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  
 dňa 07.12.2021,  t.j. v utorok,  so začiatkom o 15.00 hod. v budove kultúrneho domu. 
 
Program rokovania 
 
1. Otvorenie. 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 
3. Kontrola plnenia uznesenia. 
4. Úprava rozpočtu – rozpočtovým opatrením č. 1 za rok 2021. 
5. Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024. 
6. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Nacina Ves na rok 2022 a k návrhu viacročného 
rozpočtu obce na roky 2023-2024 – hlavný kontrolór. 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022. 
8. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022. 
9. Výzva na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, kód výzvy – OPLZ – 
PO6 – SC611 – 2021 – 2 zo dňa 26.11.2021. 
a) súhlas OZ s predložením ŽoNFP na SO na podporu dobudovania základnej technickej 
infraštruktúry. 
b) súhlas OZ so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových 
oprávnených výdavkov. 
c) súhlas OZ so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
10. Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

11. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi: 

      - Budúci predávajúci:    Obec Nacina Ves  

      - Budúci kupujúci :         Priateľstvo n.o., Školská 4704/11, 974 01 Banská Bystrica  

12.Znovuprejednanie žiadosti o zmenu územného plánu p. Alfréda Petického a Heleny 

Petickej, Nacina Ves 25. 

13. Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ Folklórna skupina Radosť. 

14. Žiadosť o dotáciu na nový zvon – Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých. 

15. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Športový klub Nacina Ves. 

16. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Materská škola.  

17. Odmeny poslancom OZ za rok 2021. 

18. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 26 – p. Kotlár, Nacina Ves 382. 

19. Rôzne. 

20. Diskusia.  

21. Záver a ukončenie.                                                               

                                                                                                                    Anton Šandor 
V Nacinej Vsi 02.12.2021                                                                        starosta obce 


