
Zápisnica 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 15. 12. 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. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022. 
5. a) Návrh rozpočtu obce Nacina Ves na roky 2023 – 2025. 
    b)Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a k návrhu 
viacročného rozpočtu obce na roky 2024 – 2025.  
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023. 
7. Návrh VZN č. 3/2022 o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným úradom v Nacinej Vsi. 
8. Návrh VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady na rok 2023. 
9. Dodatok k VZN č 5 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.  
10. Rozdelenie úsekov pre poslancov OZ.  
11. Ukončenie činnosti kronikára p. Stuľakovej a voľba nového kronikára p. Mandelovej. 
12. Správca cintorína. 
13. Jubilanti 2022 – nad 85 rokov. 
14. Ukončenie starého roku 2022 a uvítanie nového roku 2023. 
15. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2023 Športový klub Nacina Ves.   
16. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Materská škola. 
17. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Základná škola. 
18. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2023 FS Radosť Nacina Ves. 
19. Žiadosť o zabezpečenie nápravných opatrení z kontroly RÚVZ Michalovce. 
20. Kanalizácia a ČOV Nacina Ves – vyjadrenie VVS.  
21. Rôzne. 
22. Diskusia. 
23. 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: Milan Ivan, Jozef Vojtko, Ján Medzibirdský. 



Overovateľov zápisnice v zložení: Jozef Vaľko, Peter Michalko. 

Za zapisovateľa starosta určil Ing. Petra Voľanského. 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia č. 1, 2, 3, 5, 6 sú splnené.  

Uznesenie č. 4 je v štádiu plnenia.  

 

4. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022. 

Úpravu rozpočtu pripravila a odprezentovala p. Kuliková. Obecné zastupiteľstvo túto úpravu 

rozpočtu jednomyseľne schválilo.  

 
5. a) Návrh rozpočtu obce Nacina Ves na roky 2023 – 2025. 
    b)Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a k návrhu 
viacročného rozpočtu obce na roky 2024 – 2025. 
Návrh rozpočtu na rok 2023 – 2025 odprezentovala p. Kuliková a stanovisko k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025 
odprezentovala hlavná kontrolórka obce p. Michalková.  
Následne obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2023 a zobralo na vedomie 
rozpočet na roky 2024 – 2025. Zároveň obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra obce na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2024 -
2025. 
 
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023. 
Tento návrh odprezentovala hlavná kontrolórka obce p. Michalková a poslanci tento návrh 
jednohlasne schválili.  
 
7. Návrh VZN č. 3 o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným úradom v Nacinej Vsi. 
Návrh odprezentovala sl. Čornejová. Starosta obce prečítal pripomienku k poplatkom za 
hrobové miesta. Mgr. Alena Švárna navrhla zmenu VZN tak aby aj vlastníci nehnuteľností 
platili rovnaký poplatok ako občania obce s trvalým pobytom.  
Ing. Peter Voľanský ešte navrhoval do budúceho zastupiteľstva prejsť cintorínsky poriadok 
a zaviesť normu a úpravy náhrobných kameňov na novom cintoríne. Následne obecné 
zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo VZN č. 3 s nasledujúcimi úpravami: 

- doplnenie, že vlastníci nehnuteľnosti budú platiť poplatok za hrobové miesto tak ako 
občania s trvalým pobytom v obci, 

- doplnenie zníženia poplatku za užívanie priestorov v budove Kultúrneho domu 
v Nacinej Vsi pre poslancov a pracovníkov a to na polovičný poplatok.    

 
8. Návrh VZN č. 4 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na rok 2023. 
Návrh odprezentovala sl. Čornejová s následnými pripomienkami, ktoré vychádzali z praxe 
a to v bodoch odpustenie poplatku bod č. 2 písmeno f a v bodoch zníženie poplatku bod č. 2 
písmeno g tak aby sa vypustila možnosť čestného vyhlásenia. 
Obecné zastupiteľstvo následne jednomyseľne schválilo VZN č. 4 a to s úpravami 

- nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad nie je možné 
nahradiť čestným vyhlásením, 



- poplatník si uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr do 90 dní 
po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie 
poplatku zaniká.  

 
9. Dodatok k VZN č 5 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. 
Návrh odprezentovala p. Kuliková a obecné zastupiteľstvo návrh jednomyseľne schválilo.  
 
10. Rozdelenie úsekov pre poslancov OZ.  
Úseky boli rozdelené ako boli odprezentované starostom obce na poslednom obecnom 
zastupiteľstve a poslanci ho jednomyseľne schválili. 
Úseky pre poslancov: 
Od súp. č. 1 -25, 331 – 360, 308  Milan Ivan  
Od súp. č. 26 -84    Ing. Vladimír Donič 
Od súp. č. 85-150    Ján Medzibridský 
Od súp. č. 184- 382, 185 – 190  Jozef Vaľko 
Od súp. č. 200 – 258    Martin Demeter  
Od súp. č. 259 – 302    Jozef Vojtko  
Od súp. č. 346 – 380, 361, 232 – 244  Ing. Peter Voľanský 
Od súp. č. 318 – 322, 309 – 317, 310 – 393 Mgr. Alena Švárna  
Nacina Ves časť Vybúchanec    Peter Michalko  
 
11. Ukončenie činnosti kronikára p. Stuľakovej a voľba nového kronikára p. Bc. Mandelovej. 
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie ukončenie činnosti kronikárky p. 
Stuľakovej a zároveň jednomyseľne schválilo novú kronikárku obce p. Bc. Mandelovú.  
 
12. Správca cintorína. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo za správcu cintorína p. Igora Natafalušiho      
od 01. 01. 2023.   
 
13. Jubilanti 2022 – nad 85 rokov. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie darčekov v sume do 300,- € pre jubilantov starších 
ako 85 rokov vrátane (10 osôb). 
 
14. Ukončenie starého roku 2022 a uvítanie nového roku 2023. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo ukončenie starého roku na 31. 12. 2022 so začiatkom 
o 17.00 hod. a zakúpenie občerstvenia a ohňostroja v cene 1 500,- €.   
 
15. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2023 Športový klub Nacina Ves. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo dotáciu vo výške 22 000,- €. Požadovaná suma 
bola 28 000,- €, ktorá však bola znížená na schválenú sumu tak ako je aj uvedené v rozpočte.  
 
16. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Materská škola. 
Starosta prečítal žiadosť a následne obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo sumu 
150,- € ako finančný príspevok na Mikuláša.  
 



17. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Základná škola. 
Starosta obce prečítal žiadosť a obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo finančný 
príspevok na Mikuláša v sume 350,- €.  
 
18. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2023 FS Radosť Nacina Ves. 
Žiadosť prečítal starosta obce, kde FS Radosť požadovala 1 000,- € na rok 2023. Obecné 
zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo sumu 500,- € tak ako bolo aj schválene v rozpočte na 
rok 2023. 
 

19.  Žiadosť o zabezpečenie nápravných opatrení z kontroly RÚVZ Michalovce. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu RÚVZ Michalovce prednesenú starostom 

obce, súčasťou správy je žiadosť o zabezpečenie nápravných opatrení a to obnova 

hygienickej maľby vo všetkých priestoroch prislúchajúcich ku kuchyni v školskej jedálni.  

 

20. Kanalizácia a ČOV Nacina Ves – vyjadrenie VVS. 

Starosta obce prečítal vyjadrenie VVS, ktoré poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na 

vedomie a zároveň poverili starostu obce ďalej rokovať s VVS.  

 

21.1 Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky.  

Starosta prečítal žiadosť p. R. Badža o palivové drevo ako jednorazovú dávku, ktorú poslanci 

zamietli jednohlasne.  

 

21.2 Žiadosť o povolenie nového vstupu na pozemok. Majitelia bytového domu, Nacina Ves 

361.  

Starosta prečítal žiadosť o povolenie nového vstupu na pozemok majiteľov bytového domu 

č. 361, ktorú poslanci obecného zastupiteľstva zamietli s tým, že obyvateľom už bol dovolený 

vstup z ulice v roku 2021.  

 

22. Diskusia.  

- Ing. Peter Voľanský sťažnosti obyvateľov na zimnú údržbu ciest a chodníkov začiatkom 

decembra, kde starosta obce prisľúbil zlepšenie, 

- starosta informoval poslancov o žiadosti na posudok p. N. Chromej z kancelárie prezidenta. 

Posudok bude zaslaný.  

- Milan Ivan požaduje aby obecný úrad oslovil firmu Gecom so žiadosťou o rozšírenie 

optického internetu aj v hornej časti obce. Starosta prisľúbil, že firmu osloví.   

 

23. Záverom starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

oficiálne ukončil.  

 

 

 

 

 

 



Overovatelia zápisnice: Jozef Vaľko  

      Peter Michalko   

                                             

 

 

 

Anton Šandor 
         starosta obce 


