
Zápisnica 

z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 04.08.2022 

v budove kultúrneho domu. 

 

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. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
5. Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi za rok 
2021.  
6. Konsolidovaná výročná správa za rok 2021. 
7. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a výročnej správe za rok 
2021.  
8. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2021.  
9. Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít – predĺženie zmluvy do 31.03.2023.  
10. Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných 
rómskych komunít – II. Fáza.  
11. Inventúra majetku obce – určenie termínu. 
12. Úcta k starším – určenie termínu.  
13. Zájazd Maďarsko.  
14. Oslavy obce 13.08.2022 – rozdelenie úloh.  
15. Rôzne. 
16. Diskusia.  
17. Záver a ukončenie. 
 

Program rokovania bol obecným zastupiteľstvom jednomyseľne schválený, tak ako bol 

navrhnutý.  

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ivana Porubiaková, Milan Ivan, Ján Medzibridský.  

Overovateľov zápisnice v zložení: Peter Kokočák, Cyril Adam. 

Za zapisovateľa starosta určil Ing. Vladimíra Doniča. 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 



Starosta obce konštatoval, že uznesenia z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 305-309 

sú splnené. 

 

4. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
Starosta konštatoval, že tým že končí audítorovi zmluva, potrebujeme s audítorom Ing. 
Jozefom Figľarom uzavrieť novú zmluvu.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo:  
Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
 
5. Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi za rok 
2021.  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení 
obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi za rok 2021. 
 
6. Konsolidovaná výročná správa za rok 2021. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženú Konsolidovanú výročnú správu za rok 2021.  
 
7. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a výročnej správe za rok 
2021.  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej 
účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2021.  
 
8. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2021.  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora k individuálnej 
účtovnej závierke za rok 2021.  
 
9. Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít – predĺženie zmluvy do 31.03.2023.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie zmluvy do 31.03.2023 pre NP Terénna sociálna 
práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.  
 
10. Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných 
rómskych komunít – II. Fáza.  
Obecné zastupiteľstvo presunulo rozhodnutie o schválení na ďalšie zastupiteľstvo.  
 
11. Inventúra majetku obce – určenie termínu. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo:  
Vykonanie inventarizácie obce na 8. – 9. septembra.  
Inventarizačná komisia v zložení: Ing. Peter Voľanský, Ing. Ivana Porubiaková, Alena 
Macková, Jozef Vojtko, Beáta Kulilová 
Likvidačná komisia v zložení: Ing. Vladimír Donič, Peter Kokočák, Ján Medzibridský, Milan 
Ivan, Cyril Adam, Anna Dubíková 
 
12. Úcta k starším – určenie termínu.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo:  



Úctu k starším usporiadať v termíne 08.10.2022. 
 
13. Zájazd Maďarsko.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo:  
Zájazd do Maďarska pre občanov obce usporiadať v termíne 18.08.2022. 
 
14. Oslavy obce 13.08.2022 – rozdelenie úloh.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozdelenie úloh:  
Milan Ivan – elektrina 11.08.2022 
Ján Medzibridský – voda 
Všetci poslanci – stavanie stanov 11.08.2022 o 15.00 hod. 
Ing. Peter Voľanský – Vranovčan 
Alena Macková – Radosť  
Ján Medzibridský – Hnojňaňe 
Peter Kokočák – Parobčaci 
Cyril Adam, Milan Ivan – Dynamix  
 
15. Rôzne. 
- starosta informoval o vysporiadavaní pozemku p. č. 24/1 – Tokárovci. 
- Milan Ivan informoval, že začali práce na oprave cesty na ulici Popejka.  
- Vladimír Donič – na základe podnetu od občana ( Ľubomír Pavelko) požadujú napísať list na 
ŽSR do Košíc o úprave spojov v novom grafikone.  
 
16. Diskusia. 
- starosta informoval, že detské ihrisko je postavené aj v rómskej časti obce. 
- starosta informoval, že sociálne zariadenie bude osadené pri kostole vo Vybúchanci 
s vybavením podobné ako na ihrisku.  
 
17. Záver a ukončenie.  
Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 
oficiálne ukončil.  
 
 

 

Overovatelia zápisnice: Peter Kokočák  

   Cyril Adam    

                                             

 

 

 

Anton Šandor 
         starosta obce 


