
Zápisnica 

z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 05.10.2022 

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. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií – hlavný kontrolór obce. 
5. VZN o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt 
v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni 
v MŠ/ZŠ Nacina Ves.  
6. Žiadosť o mimoriadnu dotáciu – Športový klub Nacina Ves.  
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie – FS Radosť Nacina Ves. 
8. Žiadosť o finančný príspevok – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Nacinej Vsi.  
9. Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
    parc. č. 22/2 o výmere 143 m2 

    parc. č. 26/2 o výmere 94 m2 

budúcim nadobúdateľom predmetných nehnuteľností má byť R. Kotlár. 
10. Zmarené investície.  
11. Úcta k starším. 
12. Kanalizácia obce – verejné obstarávanie na stavebný dozor na stavbu „Kanalizácia a ČOV 
Nacina Ves. 
13. Kanalizácia obce – zmena rozpočtu. 
14. Kanalizácia obce – nové verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. 
15. Odmeny poslancom OZ za rok 2022. 
16. Úprava času svietenia verejného osvetlenia v obci.  
17. Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných 
rómskych komunít – II. Fáza.  
18. Rôzne.  
19. Diskusia. 
20. 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: Alena Macková, Jozef Vojtko, Cyril Adam. 

Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ivana Porubiaková, Ing. Peter Voľanský. 



Za zapisovateľa starosta určil Ing. Vladimíra Doniča. 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia č. 323, 324 a 325 sú splnené.  

Uznesenie č. 320 je v riešení a uznesenie č. 321 je čiastočne splnené. 

 

4. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií – hlavný kontrolór obce.  

Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií vypracovala a predniesla hlavná kontrolórka 

obce, ktorú obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 

 
5. VZN o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt 
v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni 
v MŠ/ZŠ Nacina Ves. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov 
detí/žiakov a dospelých za pobyt v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienok úhrady v školskej jedálni v MŠ/ZŠ Nacina Ves. 
 
6. Žiadosť o mimoriadnu dotáciu – Športový klub Nacina Ves. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o mimoriadnu dotáciu pre Športový klub Nacina Ves 
v požadovanej čiastke 7 000,- €. 
 
7. Žiadosť  o poskytnutie dotácie – FS Radosť Nacina Ves – 1 000,- €. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prijatú žiadosť od FS Radosť Nacina Ves a schválenie 
tejto žiadosti presúva na ďalšie zastupiteľstvo.  
 
8. Žiadosť o finančný príspevok – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Nacinej Vsi.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok pre Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov v Nacinej Vsi vo výške 100,- €. 
 
9. Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
    parc. č. 22/2 o výmere 143 m2 

    parc. č. 26/2 o výmere 94 m2 

budúcim nadobúdateľom predmetných nehnuteľností má byť Róbert Kotlár. 
Obecné zastupiteľstvo v Nacinej Vsi schválilo prebytočnosť pozemkov 
 

• p. č. 22/2, výmera 143m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, zapísaného na 
LV č. 1100, obec Nacina Ves, okres Michalovce, kat. územie Nacina Ves  

• p. č. 26/2, výmera 94m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na 
LV č. 1100, obec Nacina Ves, okres Michalovce, kat. územie Nacina Ves 

 
a ich predaj podľa § 9a) ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. kupujúcemu Róbertovi Kotlárovi, 
trvalé bytom Nacina Ves 382 

• p. č. 22/2 za cenu 1490,- €, podľa znaleckého posudku č. 60/22 zo dňa 22. 05. 2022 
stanoveného znalcom Ing. Miroslavom Kačurom 

• p. č. 26/2 za cenu 980,-  € podľa znaleckého posudku č. 67/2022 zo dňa 26. 09. 2022 
stanoveného znalcom Ing. Miroslavom Kačurom . 



 
Dôvodom osobitného zreteľa je: 
parcela C KN č. 22/2 z dôvodu umožnenia vstupu na pozemok k rodinnému domu a  
parcela C KN č. 26/2, odčlenená geometrickým plánom z parcely č. 26, je súčasťou záhrady, 
o ktorú sa p. Kotlár dlhodobo stará. 
 
10. Zmarené investície. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

a) Vyradenie obstaraného  dlhodobého majetku ako zmarené investície podľa návrhu 
v celkovej výške 77 381,50 €. 

b) Odpísanie transferu Rekonštrukcia budovy ZŠ podľa návrhu v celkovej výške 

204 927,76 €.  

c) Odpísanie kapitálových transferov v celkovej sume 124 340,35 €. 

 

11. Úcta k starším.  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o organizovaní akcie Úcta k starším, 
ktorá sa uskutoční dňa 8. októbra o 15:00 hod. v Kultúrnom dome Nacina Ves. V programe 
vystúpia deti z MŠ, FS Radosť Nacina Ves a FS Svojina. Občerstvenie bude zabezpečovať 
Aztéka Strážske. Poslanci si rozdelili úlohy na tento deň.   
 
12. Kanalizácia obce – verejné obstarávanie na stavebný dozor na stavbu „Kanalizácia a ČOV 
Nacina Ves. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o verejnom obstarávaní na stavebný 
dozor na stavbu „Kanalizácia a ČOV Nacina Ves“. 
 
13. Kanalizácia obce – zmena rozpočtu. 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením zmeny rozpočtu na stavbu „Kanalizácia 
a ČOV Nacina Ves“. 
 
14. Kanalizácia obce – nové verejné obstarávanie na dodávateľa stavby „Kanalizácia a ČOV 
Nacina Ves.  
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyhlásením nového verejného obstarávania na dodávateľa 
stavby „Kanalizácia a ČOV Nacina Ves“. 
 
15. Odmeny poslancom OZ za rok 2022. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odmeny poslancom:  

1. Cyril Adam – 200,- € 
2. Ing. Vladimír Donič – 200,- €  
3. Milan Ivan – 200,- € 
4. Peter Kokočák – 150,- € 
5. Alena Macková – 200,- € 
6. Ján Medzibridský – 200,- € 
7. Ing. Ivana Porubiaková – 100,- € 
8. Jozef Vojtko – 200,- € 



9. Ing. Peter Voľanský – 200,- € 
10. Ján Jožiov -  200,- € 

 
16. Úprava času svietenia verejného osvetlenia v obci. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu času svietenia verejného osvetlenia v obci a to večer 
zapnutím senzoru do 23.00 hod. a ráno od 4.00 hod. z dôvodu šetrenia spotreby el. energie.  
 
17. Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných 
rómskych komunít – II. Fáza. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie zmluvy do 30.06.2023 pre Národný projekt 
Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza. 
 
18. Rôzne. 
-  starosta informoval, že je schválený projekt na cestu a chodníky v rómskej časti obce, zatiaľ 
nie je podpísana zmluva.  
- starosta informoval, že A. Sliško je s oplotením pozemku asi 2m na obecnom pozemku, čo 

bude potrebné riešiť pred realizáciou cesty ku ihrisku.  

- starosta informoval, že poľnohospodárske družstvo neplatí daň, čo bude potrebné riešiť so 

správcom konkurznej podstaty. 

 

20. Záver a ukončenie.  

Záverom starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

oficiálne ukončil.  

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Ivana Porubiaková  

   Ing. Peter Voľanský    

                                             

 

 

 

Anton Šandor 
         starosta obce 


