
Hlavný kontrolór obce Nacina Ves 

 

Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva v Nacinej Vsi za rok 2021 

 

Vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nacine Ves na 
2. polrok 2022, bod 5 a v súlade s § 18d ods.1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

KONTROLOVANÝ SUBJEKT:  Obecný úrad Nacina Ves 

KONTROLOVANÉ OBDOBIE: od 01.01.2021 – 31.12.2021 

MIESTO A ČAS VYKONANIA KONTROLY: Obecný úrad Nacina Ves, webové sídlo obce - priebežne 

PREDMET KONTROLY: 5 zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

CIEĽ KONTROLY: zistiť stav plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom  v Nacinej Vsi za 

kontrolované obdobie 

 
Prehľad uznesení OZ v 
Nacinej Vsi za rok 
2021 
     

     

Dátum zasadnutia OZ 

Číslo 
zasadnutia 

OZ 

Číslo 
uznesenia 

OZ TEXT Výsledok kontroly 

    
č. 200 Schvaľuje: Program rokovania 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 201 
Schvaľuje: Voľba návrhovej komisie, 

overovateľov zápisnice a určenie 
zapisovateľa 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    
č. 202 

Konštatuje: Kontrola plnenia 
uznesení 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    č. 203 

Kanalizácia obce:                                              
a) zmena trasy na stoke BC,                                
b) zmena trasy na stoke B,                                   
c) zmena trasy na stoke BD 

a) schválené                                  
b) zamietnuté                                  
c) zamietnuté 

    

č.204 

Berie na vedomie: Správu o 
výsledku kontroly poskytnutej 

dotácie pre Športový klub Nacina 
Ves za rok 2020. 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

25.3.2021 
15. 

zasadnutie 
č. 205 

Berie na vedomie: Správu o 
výsledku kontroly poskytnutej 

dotácie pre Folklórny súbor RADOSŤ 
za rok 2020. 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 



    

č.206 

Berie na vedomie: Správu o 
kontrole stavu pohľadávok 

miestnych daní a  poplatkov za rok 
2020. 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 207 
Berie na vedomie: Správu o 

kontrolnej činnosti HKO za rok 
2020. 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 208  Informácia o testovaní v obci. 
Informáciu  OZ zobralo na 

vedomie 

    

č. 209 
Znečisťovanie životného prostredia 

- divoké skládky v rómskej časti 
obce. 

Informáciu  OZ zobralo na 
vedomie 

    
č. 210 

Žiadosť p. Jakuba Kaňucha-
KaňuchStav o  odkúpenie pozemku 

a budovy /Mlyn/ 
Zamietnuté 

    
č. 211 Schvaľuje: Program rokovania 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 212 
Schvaľuje: Voľba návrhovej komisie, 

overovateľov zápisnice a určenie 
zapisovateľa 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    
č. 213 

Konštatuje: Kontrola plnenia 
uznesení 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 214 Čierne stavby. 

Ukladá majiteľom 
čiernych stavieb 

vysporiadať stavebné 
pozemky, vybaviť 

stavebné povolenia, 
skolaudovať postavené 

stavby. 

29.4.2021 16.zasadnutie č.215 Divoké skládky. 

Ukladá majiteľom 
pozemkov zlikvidovať 

skládky triedením 
odpadu. 

    č. 216 

Obhliadka priestorov, súpisné číslo 
170 /Mlyn/: Poveruje starostu obce 

osloviť slovenskú komoru 
architektov ohľadom vyhlásenia 

súťaže  návrhov na dofinancovanie 
obnovy mlynu 

Komora architektov bola 
oslovená, avšak z dôvodu 

finančnej náročnosti 
nezrealizované. Na 

požiadanie bol 
vypracovaný projekt na 

prestavbu 
PAROMLYNU,ktorý bol 

predložený aj na OZ. 

    č. 217 

Riešenie poľnej prístupovej cesty 
parcelné číslo 206, 1359/1 a 1339: 
Poveruje starostu obce vysporiadať 
pozemky a vybudovať prístupovú 

cestu. 

Poľná prístupová cesta je 
zrealizovaná. Obec má 
povolenie od majiteľov 

pozemkov na využívanie  
poľnej  prístupovej cesty 

občanmi. 



    
č. 218 Kanalizácia obce - informácie. 

Informáciu  OZ zobralo na 
vedomie 

    

č. 219 

Rôzne: Uloženie PVC potrubia pred 
súpisným číslom 86 do priekopy pri 
ceste 1338: Poveruje starostu obce 

prejednať s pánom Stuľakom 
Martinom a stavebným úradom o 
nelegálnom uložení potrubia do 

priekopy. 

Pán Martin Stuľak bol 
pánom starostom 

upozornený a dal prísľub 
na odstránenie 

predmetného PVC 
potrubia do kolaudácie 

stavby. 

    

č.220 Schvaľuje: Program rokovania 
V súlade so všeobecno-

záväznými právnymi 
predpismi 

    

č.221 
Schvaľuje: Voľba návrhovej komisie, 

overovateľov zápisnice a určenie 
zapisovateľa 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    
č.222 

Konštatuje: Kontrola plnenia 
uznesení 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    
č. 223 

Schvaľuje: Záverečný účet obce za 
rok 2020 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    
č.224 

Berie na vedomie Stanovisko HKO k 
návrhu záverečného účtu za r.2020 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

25.6.2021 
17. 

zasadnutie 
č.225 

Berie na vedomie: Správu z 
finančnej kontroly HKO  za rok 2020 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 226 
Schvaľuje : Návrh plánu kontrolnej 

činnosti HKO na II.Q 2021 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    
č. 227 

Prístavba a rekonštrukcia Materskej 
školy . 

Oboznámenie s 
postupom prác na stavbe. 

    

č. 228 
Schvaľuje: Návrh na schválenie 

nájmu hodného osobitného zreteľa 
pre "Zásielkovňu" 

Splnené 

    

č. 229 
Schvaľuje : Odkúpenie pozemku p.č. 

705/2 - za účelom prečerpávacej 
stanice č. 5 ku kanalizácii 

Splnené 

    

č. 230 
Schvaľuje: Riešenie bezpečnosti na 
miestnej komunikácii p.č. 1320/1 

pri MŠ 

Splnené (namontované 
spomaľovacie retardéry) 

    

č. 231 
Berie na vedomie: Dotáciu na 
vybudovanie detského ihriska  

Detské ihrisko 
zrealizované 

    

č. 232 
Schvaľuje: Výstavbu chodníka na 

cintoríne v časti Vybuchanec 
Splnené 



    

č. 233 
Schvaľuje: Terénne úpravy na p.č. 

203,1339, 1339/1 
Splnené 

    
č. 234 

Schvaľuje: Finančný príspevok 200,- 
eur pre Zemplínsku spoločnosti 

Michalovce na vydanie knihy 
Splnené 

    

č. 235 

Čierne stavby: Poveruje starostu 
obce s komisiou výstavby vyzvať 

vlastníkov o predloženie stav. 
povolenia 

Priebežne v riešení 

    

č. 236 

Berie na vedomie: Informáciu o 
výsledku prieskumu možnosti 

vyhlásenia súťaže na definovanie 
obnovy MLYNA 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 237 
Schvaľuje: Za matrikárku-Beátu 

Kulikovú 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 238 

Schvaľuje: Žiadosť o zmenu 
územného plánu časti obce 

Vybuchanec na náklady firmy 
GREEN SIDE SK s.r.o. 

Splnené 

    

č. 239 

Poveruje starostu zvolať vlastníkov 
bytov k riešeniu žiadosti p. 
Frankovičovej o prerušenie 

súčasného oplotenia za účelom 
nového vjazdu 

Splnené 

    

č. 240 

Rôzne: Poveruje starostu obce dať 
vypracovať cenové ponuky na 
opravu chodníkov, osadenie 
dopravných značiek a opravu 

výtlkov na ul. "Popejka" 

V r. 2022 podaná Žiadosť 
o NFP na dobudovanie 

základnej technickej 
infraštruktúry (pozemné 

komunikácie) a vyžiadanie 
cenovej ponuky na výtlky 

na "Popejke" 

    
č. 241 Schvaľuje: Program rokovania 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 242 
Schvaľuje: Voľba návrhovej komisie, 

overovateľov zápisnice a určenie 
zapisovateľa 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 243 
Konštatuje: Kontrola plnenia 

uznesení 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 244 
Schvaľuje: Konsolidovanú výročnú 

správu obce za rok 2020 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 



    

č. 245 

Berie na vedomie: Správu 
nezávislého audítora ku 

individuálnej účt. závierke za rok 
2020. 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 246 

Berie na vedomie: Správu 
nezávislého audítora ku 

konsolidovanej účt. závierke za rok 
2020. 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 247 
Berie na vedomie: Správu HKO z 
kontroly vybavovania sťažností a 

petícii za r. 2020. 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    č. 248 

PAROMLYN-prestavba ( projektová 
dokumentácia) - poveruje starostu 

obce dať vypracovať cenové ponuky 
na prekrytie poškodenej strechy 

Projektanti boli oslovení- 
cenové ponuky zatiaľ 

neboli predložené 

    
č. 249 

Schvaľuje: Návrh textu do kroniky 
za r. 2020. 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 250 

Poveruje starostu obce 
zorganizovať ku dňu ÚCTY K 
STARŠÍM posedenie, ak to 

pandemická situácia dovolí. 

Z dôvodu šírenia vírusu 
COVID-19 sa posedenie 

neuskutočnilo. 

    
č. 251 

Berie na vedomie : Informáciu o 
rozostavaných stavbách  

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

17.9.2021 
      18. 
zasadnutie 

č. 252 
Informácia o spracovaní 

ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE v časti 
Vybuchanec 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 253 
Schvaľuje: umiestnenie detského 

ihriska na p.č. E 106 a 107/1. 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 254 

Schvaľuje umiestnenie lavičiek:                   
2ks cintorín, 2ks Vybuchanec, 2ks 

rómska časť, 1 ks komunitné 
centrum 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 255 

Schvaľuje: Odkúpenie pozemkov vo 
vlastníctve obce p.č. 22/2 - na 
žiadosť p. Róberta Kotlára, po 

vypracovaní geometrického plánu a 
znaleckého posudku. 

v riešení 

    

č. 256 

Žiadosť o odkúpenie pozemku vo 
vlastníctve obce, p.č. 

1014,1015,1016 p. Jakuba Kaňucha 
- Kaňuchstav. Poveruje starostu 

obce, aby p. Kaňuch predložil 
stavebný zámer  

p. Kaňuch stavebný zámer 
zatiaľ nepredložil 



    
č. 257 

Žiadosť o zmenu ÚZEMNÉHO 
PLÁNU  obce podaná Alfrédom a 

Helenou Petickými. 
Žiadosť bola zamietnutá 

    

č. 258 

Rôzne: Upozorniť majiteľa pozemku 
p.č. 94 (p. Kocibanovú) k úprave 

živého plota popri obecnom 
chodníku. 

Zrealizované 

    

č. 259 
Rôzne: Vyžiadať cenovú ponuku na 

vianočnú výzdobu obce. 
Zrealizované  

    

č. 260 Schvaľuje: Program rokovania 
V súlade so všeobecno-

záväznými právnymi 
predpismi 

    

č. 261 
Schvaľuje: Voľba návrhovej komisie, 

overovateľov zápisnice a určenie 
zapisovateľa 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 262 
Konštatuje: Kontrola plnenia 

uznesení 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    
č. 263 

Schvaľuje: Úpravu rozpočtu - 
rozpočtovým opatrením č. 1 za rok 

2021. 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 264 

Schvaľuje : Návrh rozpočtu na roky 
2022-2024 a berie na vedomie: 

Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu 
na rok 2022 a návrhu viacročného 

rozpočtu na roky 2023-2024 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    č. 265 
Schvaľuje: Návrh plánu kontrolenj 

činnosti HKO na 1.Q 2022. 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 266 
Schvaľuje: VZN č. 1/2021 o 

miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

         7.12.2021 
     19. 
zasadnutie 

č. 267 

Výzva na podporu dobudovania 
technickej infaštr. ,kód výzvy OPLZ-

P06-SC611-2021-2 (Výzva na 
rekonštrukciu časti dopravnej 

infraštruktúry v obci) 

Schvaľuje:                                            
-  predloženie žiadosti                         

- min. 5% 
spolufinancovanie z 

oprávnených výdavkov                                   
- zabezpečenie 
financovania 

neoprávnených výdavkov 

    

č. 268 

Schvaľuje: Zámer na odpredaj 
majetku obce z dôvodu osobitného 
zreteľa (pri gréckokat. chráme, p.č. 

C 286,288,289) 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 



    

č.269 

Schvaľuje: Zmluvu o uzatvorení 
budúcej kupnej zmluvy :                                                 

Predávajúci: Obec Nacina Ves,               
Kupujúci: Priateľstvo n.o., Banská 
Bystrica (pri  gréckokat. chráme) 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    č.270 
Znovuprejednanie žiadosti o zmenu 
ÚP       p. Alfréda a Heleny Petických 

Zamietnutá žiadosť o 
zmenu ÚP obce 

    č. 271 
Schvaľuje: Žiadosť o poskytnutie 

dotácie  OZ Folk. skupiny RADOSŤ 
na rok 2022 v sume 1000,- eur. 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č.272 
Schvaľuje: žiadosť o dotáciu na nový 
zvon - Rímskokat. farnosť v Nacinej 

Vsi vo výške 10.000,- eur. 

schválené, zatiaľ 
nezrealizované 

    

č.273 
Schvaľuje: Žiadosť o poskytnutie 

dotácie ŠK Nacina Ves na rok 2022 v 
celkovej sume 19.000,- eur. 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    
č. 274 

Schvaľuje: Žiadosť o poskytnutie fin. 
príspevku MŠ na sv. Mikuláša vo 

výške 150,- eur. 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    
č. 275 

Schvaľuje: Odmeny poslancom OZ 
za rok 2021 podľa predloženého 

návrhu. 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

    

č. 276 

Schvaľuje: žiadosť o odkúpenie časti 
pozemku  p.č. 26 vo výmere 150 m2 

po vytvorení geometr. plánu a 
znaleckého posudku (p.Kotlár) 

V súlade so všeobecno-
záväznými právnymi 

predpismi 

     

Prijaté uznesenia a Zápisnice OZ sú zverejnené aj na webovom sídle obce: https://www.nacinaves.sk/-uradna-

tabula . 

 

Námietky ku kontrolovaným zisteniam možno podať písomne do podateľne OÚ alebo na e-mailovú adresu 

hlavnej kontrolórky obce : kontrolor@nacinaves.sk. 

 

V Nacinej Vsi dňa 21.07.2022 

                                                                                      ....................................................................... 

                                                                                        Renáta Michalková-hlavný kontrolór obce 

 

 

 

 

 

https://www.nacinaves.sk/-uradna-tabula
https://www.nacinaves.sk/-uradna-tabula
mailto:kontrolor@nacinaves.sk


 

 

 

 


