
Zápisnica 

z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 26.04.2022 

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 z kontroly stavu pohľadávok miestnych daní. 
5. Všeobecné záväzne nariadenie obce Nacina Ves č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná 
časť zmien a doplnkov č. 3 ÚPN – O Nacina Ves a ktoré mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 
k záväzným častiam ÚPN – O Nacina Ves VZN č. 3/2010 a VZN č. 2/2019. 
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 589/1 vo výmere 400m2 – Patrik Gaži, Markovce 94. 
7. Odkúpenie pozemku p. č. 24/1 – Tokárovci. 
8. Stavanie mája.   
9. Zber šatstva. 
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 536 – Viktor Miškovič, Nacina Ves 299. 
11. Rôzne. 
12. Diskusia. 
13. 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: Ján Medzibridský, Milan Ivan, Alena Macková. 

Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Peter Voľanský, Cyril Adam.  

Za zapisovateľa starosta určil Ing. Vladimíra Doniča. 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva sú splnené. 

 

4. Správa z kontroly stavu pohľadávok miestnych daní. 

Správu z kontroly pohľadávok miestnych daní vypracovala a predkladala hlavná kontrolórka 

obce, ktorá mimo iného uviedla, že medziročné navýšenie pohľadávok je 4 477,- €, 

pretrvávajúci problém je hlavne v rómskej časti obce. Obecné zastupiteľstvo uvedené správu 

zobralo na vedomie.  



 

5. VZN obce Nacina Ves č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 

ÚPN – O Nacina Ves a ktoré mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 k záväzným častiam ÚPN – 

O Nacina Ves VZN č. 3/2010 a VZN č. 2/2019. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Nacina Ves a 

VZN obce Nacina Ves č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 ÚPN 

– O Nacina Ves a ktoré mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 k záväzným častiam ÚPN – O Nacina Ves 

VZN č. 3/2010 a VZN č. 2/2019.  

 

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 589/1 o výmere 400m2 pre Patrika Gažiho, Markovce 

94 podľa geometrického plánu č. 53003811-68/2021 a znaleckého posudku č. 46/2022 

vypracovaný znalcom Ing. Miroslavom Kačurom.  

 

7. Odkúpenie pozemku p. č. 24/1 od vlastníkov pozemku podľa výpisu z listu vlastníctva č. 

333. Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie pozemku p. č. 24/1 od vlastníkov pozemku 

podľa výpisu z listu vlastníctva č. 333 najviac za cenu určenú znaleckým posudkom  

č. 61/2022 vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Kačurom.  

 

8. Stavanie mája.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo akciu Stavanie mája na deň 29.04.2022 so začiatkom o 15.30 

hod. za účasti žiakov miestnej MŠ a folklórnej skupiny Radosť.  

 

9. Zber šatstva – Ľubomír Ludvik.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo, aby v našej obci bol uskutočnený zber šatstva v mesiaci máj.  

 

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 536 – Viktor Miškovič, Nacina Ves 299. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie pozemku p. č. 536. Podmienkou je vyplatenie 
všetkých nedoplatkov na miestnych daniach a odpade za uvedenú nehnuteľnosť.  
 
11. Rôzne. 

• Ing. Peter Voľanský – zhotovenie chodníka do p. Kusáka po Komunitné centrum.  
Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce dať vypracovať cenové ponuky na zhotovenie 
chodníka do p. Kusáka po Komunitné centrum. 
 

• Milan Ivan – oprava cesty na ulici „Popejka“.  
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zabezpečiť opravu cesty na ulici „Popejka“. 
 

• Ján Medzibridský – odstránenie stĺpov pri železničnej stanici.  
Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce, aby vyzval VSE na opravu alebo odstránenie 
drevených stĺpov pri železničnej stanici.  
 
12. Diskusia. 

• starosta -  v spolupráci s MAS DUŠA by bola možnosť vybudovať 2 ks autobusové 
zastávky v časti obce Vybúchanec a to jedna pri cintoríne a druhá pri bývalej škole.  

 



• starosta navrhol urobiť pre občanov pri ZŠ kultúrny program, predbežný termín na 
sobotu 13.08.2022. 

 
13. Záver a ukončenie.  
Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 
oficiálne ukončil.  
 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Peter Voľanský   

                                            Cyril Adam                                                                    

 

 

 

Anton Šandor 
         starosta obce 


