
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 07.12.2021 

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. 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.  

 

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, Alena Macková  

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

Za zapisovateľa starosta určil Ing. Vladimíra Doniča 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

17.09.2021 sú splnené.  

Uznesenie č. 255 plní sa priebežne (geometrický plán)  

                    č. 258 je splnené  

                    č. 259 je splnené  

 

4. Úprava rozpočtu – rozpočtovým opatrením č. 1 za rok 2021. 

Úprava rozpočtu - rozpočtovým opatrením č. 1 za rok 2021 spracovala a predkladala p. Beáta 

Kuliková. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu – rozpočtovým opatrením č. 1 za rok 2021.  

 

5. Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024.  

Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.   

 

6. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Nacina Ves na rok 2022 a k návrhu viacročného 

rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 – hlavný kontrolór.  

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Nacina Ves na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu 

obce na roky 2023 -2024 – hlavného kontrolóra obce p. Renáty Michalkovej obecné 

zastupiteľstvo berie na vedomie.  

 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022. 

Návrh pláni kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022 vypracovala a predkladala hlavná 

kontrolórka obce p. Renáta Michalková, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo bez 

pripomienok. 

 

8. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2021 o miestnych daniach a miestom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022.  

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje VZN č. 1/2021 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady na rok 2022. 

 

9. Výzva na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, kód výzvy výzvy – 

OPLZ – PO6 – SC611 – 2021 – 2 zo dňa 26.11.2021.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo:  

a) preloženie ŽoNFP na SO na podporu budovania základnej technickej infraštruktúry  

b) min. 5% spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov 

c) zabezpečenie 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.  

Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemok pri 

Gréckokatolíckom chráme obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo.  

 

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  

Obecné zastupiteľstvo schválilo:  

Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy:  

    - budúci predávajúci: Obec Nacina Ves  

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

 

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

Petickej, Nacina Ves 25. 

Pri prejednaní tohto bodu bol prítomný aj žiadateľ p. Alfréd Petický, ktorý oboznámil 

prítomných o svojom zámere nakladania s pozemkom p. č. 395 v k. ú. Nacina Ves, kde 

plánuje do budúcna výstavbu rodinných domov a z tohto dôvodu žiada o zmenu územného 

plánu. Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zmenu územného plánu p. Alfréda Petického a Heleny 

Petickej, Nacina Ves 25, p. č. 395 k. ú. Nacina Ves zamietlo. 

 

13. Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ Folklórna skupina Radosť. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok pre OZ Folklórnu skupinu Radosť na rok 

2022 vo výške 1 000,-€. 

 

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

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o dotáciu na nový zvon – Rímskokatolícka farnosť 

Všetkých svätých v Nacinej Vsi vo výške 10 000,-€. 

 

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

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o poskytnutie dotácie pre Športový klub Nacina Ves 

na rok 2022 vo výške 19 000,-€. 

 

16. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Materská škola. 

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

výške 150,-€. 

 

17. Odmeny poslancov OZ za rok 2021. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odmeny poslancom OZ  za rok 2021 podľa predloženého 

návrhu poslancov. Obecné zastupiteľstvo ukladá pracovníčke obce p. Kulikovej vyplatiť 

odmeny vo výplate za mesiac december v termíne do 31.12.2021. 

 

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

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p. č. 26 vo 

výmere 150m2 po vypracovaní geometrického plánu a znaleckého posudku.  

 

 

 



19. Rôzne. 

- starosta informoval, že firma KOSIT zaslala návrh zmluvy na likvidáciu odpadu, čo obecné 

zastupiteľstvo zobralo na vedomie.  

- starosta informoval, že organizácia Ľubomíra Ludvika zaslala ponuku na zber textilu. 

- obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie darčekov pre občanov starších ako 80 rokov, 

nakoľko nebola úcta k starším z dôvodu pandémie COVID 19. 

20. Diskusia.  

- Ing. P. Voľanský informoval, že na Krakovú cestu občania vynášajú odpad.  

- J. Jožiov sa informoval, čo je s p. Tomkovičom, ktorý je nemocný a prakticky bez príjmu. 

Starosta informoval, že sa pre neho vybavuje invalidný dôchodok.  

 

21. 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 


