
Zápisnica 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 07.03.2023 

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 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nacina Ves za rok 2022. 

5. Správa o výsledku kontroly poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Nacina Ves za rok 2022 

pre folklórnu skupinu Radosť Nacina Ves. 

6. Správa o výsledku kontroly poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Nacina Ves za rok 2022 

pre Športový klub Nacina Ves.  

7. Podnet – TSP a TP, Nacina Ves 241. 

8. Vyradenie pohľadávky spoločnosti COBER s. r. o. v sume 10 264,92€. 

9. Projekt prečerpávacia stanica – výber projektanta. 

10. Kanalizácia obce – výberové konanie na dodávateľa stavby.  

11. Výrub stromov a náletových drevín na p. č. 1486. 

12. Verejné zhromaždenie Nacina Ves a Nacina Ves časť Vybúchanec. 

13. Čierne stavby. 

14. Školská jedáleň Materská škola - informácia.  

15. Správca cintorína 

16. Rôzne. 

17. Diskusia. 

18. 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 Švárna, Jozef Vaľko, Peter Michalko. 

Overovateľov zápisnice v zložení: Milan Ivan, Vladimír Donič. 

Za zapisovateľa starosta určil Ing. Petra Voľanského. 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia č. 7-17, 19-28 sú splnené.  

č. 18 nesplnené-  Natafaluši Igor odmietol funkciu správcu cintorína 



Uznesenie č. 4 je v štádiu plnenia.  

 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nacina Ves za rok 2022. 

Správu predniesla p. Kuliková, (p. Michalková, hlavná kontrolórka sa ospravedlnila) 

Obecné zastupiteľstvo túto správu zobralo na vedomie.  

 
5. Správa o výsledku kontroly poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Nacina Ves za rok 2022 
pre folklórnu skupinu Radosť Nacina Ves. 
Správu predniesla p. Kuliková, (p. Michalková, hlavná kontrolórka sa ospravedlnila) 

Obecné zastupiteľstvo túto správu zobralo na vedomie.  

 
6. Správa o výsledku kontroly poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Nacina Ves za rok 2022 
pre Športový klub Nacina Ves. 
Správu predniesla p. Kuliková, (p. Michalková, hlavná kontrolórka sa ospravedlnila) 

Obecné zastupiteľstvo túto správu zobralo na vedomie.  

 
7. Podnet – TSP a TP, Nacina Ves 241. 

Prehodnotenie výšky limitu pre dôchodcov na stravovanie ktorý je aktuálne 550,-€ 
a navrhujú jeho zvýšenie na 580,-€  
Podnet prečítal starosta obce 
p. Bieliková predniesla dopad tohto zvýšenia na rozpočet obce, ktorý by bol cca 3600,-€ 
Obecné zastupiteľstvo podnet neschválilo (zdržal sa jeden poslanec J.M.) 
 
8. Vyradenie pohľadávky spoločnosti COBER s. r. o. v sume 10 264,92€. 
Návrh predniesla p. Beata Kuliková,  
Obecné zastupiteľstvo tento návrh jednohlasne schválilo  
a zároveň obecne zastupiteľstvo poveruje starostu obce vyzvať správcu konkurznej podstaty 
(p. Oravec) na vymáhanie zvyšných pohľadávok. 
 
9. Projekt prečerpávacia stanica – výber projektanta. 
Starosta obce vysvetlil zámer prečerpávacej stanice a výtlačného potrubia do Petroviec n/L 
a ozrejmil potrebu výberu projektanta verejným obstarávaním. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo začatie verejného obstarávania na 
projektanta.  
 
10. Kanalizácia obce – výberové konanie na dodávateľa stavby 
Starosta obce vysvetlil potrebu verejného obstarávania. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo začatie verejného obstarávania.  
 
11. Výrub stromov a náletových drevín na p. č. 1486. 
Informáciu o výrube podal Starosta obce, kde informoval poslancov obce o celkovej činnosti 
výrubu s tým, že na mieste sa objavilo veľké množstvo odpadu. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 
 
 

 



12. Verejné zhromaždenie Nacina Ves a Nacina Ves časť Vybúchanec. 

Starosta vyjadril potrebu stretnutia s občanmi s predbežnými termínmi do konca Apríla 2023 
(22.04.2023 Vybúchanec a 13.05.2023 Nacina Ves)  
poslanci s týmto návrhom jednomyseľne súhlasili 
 
13. Čierne stavby. 
Starosta obce informoval poslancov o čiernych stavbách v obci a navrhol termín na 
obhliadku čiernych stavieb a divokých skládok odpadu v obci, (termín navrhol 14.04.2023 
13.00hod). 
Poslanci s týmto návrhom jednomyseľne súhlasili 
 
14. Školská jedáleň Materská škola - informácia. 
Starosta informoval poslancov o otvorení Jedálne a kuchyne v Materskej škole s potrebou 
dokúpenia vybavenia tejto jedálne. 
Bola oslovená Natafalušiová Iveta aby si urobila kurz a aby mohla byť kuchárkou v Materskej 
škole. Vedúcou ostane p. Kusaková 
Obecné zastupiteľstvo túto informáciu zobralo na vedomie 
 
15. Správca cintorína 
Igor Natafaluši odmietol ponuku byť správcom cintorína a celkové školenie. Preto starosta 
obce ponúkol pozíciu Jánovi Jožiovi, ktorý pôjde na školenie. 
Poslanci túto nomináciu a zmenu jednohlasne schválili. 
 
16-17. Rôzne a Diskusia. 
a. Milan Ivan – požadoval informáciu k projektu chodníkov a cesty v rómskej časti, starosta 
vysvetlil situáciu a problém s komunikáciou na Ministerstve vnútra SR. 
b. Starosta obce – informoval o stave kanalizácie a problémov s občanmi,  ktorí majú v trase 
čierne stavby (Špivák, Tisek). Informácia o tekutých pieskoch probléme napojenia pri 
Skalickom a možnosti pre spádovania tejto oblasti späť k Ihrisku 
c. Starosta obce – informoval o Geometrickom pláne a znaleckom posudku na vysporiadanie 
pozemkov ihriska (cena cca 2-2,5€/m2) 
d. Starosta obce – informácia o vysporiadavaní pozemku po Jurajovi Šandorovi, kde bola 
jedna časť pozemku na p. Dlužaninovej ktorá to predala p. Ing. Štefaničovi. Obec sa bude 
snažiť toto odkúpiť od p. Štefaniča a následne vysporiadavať cely pozemok od SPF 
c. Peter Voľanský – sťažnosť občanov na pobehujúceho psa na ulici pri kostole u p. Sopkovej 
 
18. Záverom starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

oficiálne ukončil.  

 

Overovateľov zápisnice v zložení: Milan Ivan  

Vladimír Donič 

                                             

 

 

 

Anton Šandor 
         starosta obce 


