
Zápisnica 

Z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 23.02.2022 

na Obecnom úrade v Nacinej Vsi. 

 

Úvodom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných a oboznámil 

ich 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. Správa o výsledku kontroly poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Nacina Ves za rok 2021 
pre folklórnu skupinu Radosť. 
5. Správa o výsledku kontroly poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Nacina ves za rok 2021 
pre športový klub Nacina Ves. 
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021. 
7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nacina Ves na r. 2022 – 2030. 
8. Odkúpenie časti nehnuteľnosti z parcelné čísla registra C 24/1 v podiele 6/168 od 
spoločnosti Slovak Estate s. r. o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava. 
9. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny. 
10. Rôzne. 
11. Diskusia. 
12. Záver a ukončenie. 
 
Program rokovania obecného zastupiteľstva bol jednomyseľne schválený, tak ako bol 

navrhovaný. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Voľanský, Cyril Adam, Jozef Vojtko.  

Overovateľov zápisnice v zložení: Alena Macková, Milan Ivan. 

Za zapisovateľa starosta určil Ing. Vladimíra Doniča. 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 271 až 

275 boli splnené. 

 

4. Správa o výsledku kontroly poskytovanej dotácie z rozpočtu obce Nacina Ves za rok 2021 

pre folklórnu skupinu Radosť. Správu vypracovala a prekladala hlavná kontrolórka obce, 

ktorá konštatovala, že poskytnutá dotácia 1 000,- € bola účtovné zdokladovaná. 

Obecné zastupiteľstvo Správu o výsledku kontroly poskytnutej dotácie z rozpočtu obce 

Nacina Ves za rok 2021 pre folklórnu skupinu Radosť zobralo na vedomie.  



 

5. Správa o výsledku kontroly poskytovanej dotácie z rozpočtu obce Nacina Ves za rok 2021 

pre športový klub Nacina Ves .   

Správu vypracovala a predkladala hlavná kontrolórka obce, ktorá konštatovala že, 

poskytovaná dotácia vo výške 16 000,- € bola zdokladovaná. 

Správu o výsledku kontroly poskytovanej dotácie z rozpočtu obce Nacina Ves za rok 2021 pre 

športový klub Nacina Ves obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 

 

6. Správa k kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021. 

Správu vypracovala a predkladala hlavná kontrolórka obce. Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce za rok 2021 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.  

 

7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nacina Ves na roky 2022 – 2030. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nacina 

Ves na roky 2022 – 2030, tak ako bol predložený.  

 

8. Odkúpenie časti nehnuteľnosti z p. č. registra C 24/1 v podiele 6/168 od spoločnosti Slovak 

state s. r. o.,Tallerova 4, 811 02 Bratislava.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie časti pozemku p. č. 24/1 v podiele 6/168, 

zapísaný na LV 333, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Nacina 

Ves od spoločnosti Slovak Estate s. r. o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava. Cena pozemku bola 

stanovená znalcom na 350,- € vrátane DPH.   

 

9. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.  

Zamietnutie žiadosti na výrub stromov v katastrálnom území obce Nacina Ves časť 

Vybúchanec , KNC p. č. 1486 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.  

 

10. Rôzne  
- starosta informoval, že p. Petický chce stavať za domom, čo by mohlo byť prakticky 
akceptovateľné. 
- starosta informoval, že od p. Bufa chcú kúpiť pozemok pri Šenkerikových, kde nie je možná 
výstavba. 
- starosta informoval o plánovanom zbere šatstva.  
- starosta informoval o neplatičoch, kt. je v súčasnosti 93. 
 
11. Diskusia 
- Ing. Peter Voľanský požadoval urobiť kalkuláciu nárastu ceny na spotrebu elektrickej 
energie.  
- starosta informoval o možnosti opravy ciest a chodníkov.  
 
12. Záver a ukončenie.  
Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 
oficiálne ukončil.  
 

 



 

Overovatelia zápisnice:  Alena Macková   

                                            Milan Ivan                                                                   

 

 

 

Anton Šandor 
         starosta obce 


