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Štúdia rekonštruckie centra obce Nesluša nie je záväzná – obecný úrad prijíma podnety
a predstavy obyvateľov o tom, ako by malo centrum vyzerať.

Príhovor starostky
Vážení spoluobčania,

v  rukách držíte noviny, ktoré
Vám prinášajú informácie o  uda-
lostiach a  projektoch, ktoré prebie-
hajú v  našej obci a  o  projektoch
a  podujatiach, ktoré sú zatiaľ
v  prípravnej fáze. Informovanosť
obyvateľov považujem za veľmi
dôležitú, pretože prístup k informá-
ciám a  spätná väzba od Vás, obča-
nov, môže vylepšiť fungovanie
obecného úradu a  tým aj život
v obci.

Zasadnutia obecného zastupi-
teľstva sa uskutočňujú v kultúrnom
dome, kde je dostatok priestoru pre
pripomienky a  otázky občanov,
preto Vás prosím, aby ste sa na

nich aktívne zúčastňovali. Zo za-
sadnutí sa tiež vyhotovuje video-
záznam, ktorý je zverejnený na
obecnej stránke www.neslusa.sk.
V  prípade, že sa nemôžete zúčast-
niť rokovania osobne, o  rozhodnu-
tiach obecného zastupiteľstva sa
môžete ľahko dozvedieť z pohodlia
Vášho domova.

Touto cestou Vás chcem popro-
siť, aby ste neboli ľahostajní k  ve-
ciam obecným a  verejným.
Zapájajte sa do verejného života
a povedzte mi Vaše nápady a názo-
ry. Dajte mi vedieť, čo je pre Vás
dôležité a  doteraz sa tomu v  našej
obci nevenovala dostatočná pozor-
nosť.

Ing. Zuzana Jancová
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Starostke obce sa s  pomocou spolu-
pracujúcich poslancov za 1 a pol ro-
ka vo funkcii podarilo vybaviť
dotácie za viac ako 460-tisíc eur.
V  tabuľke vpravo si túto sumu
môžete porovnať s  výsledkami
z  predchádzajúcich volebných ob-
dobí. Starostka touto cestou ďakuje
všetkým poslancom, ktorí pomohli
pri schvaľovaní územného plánu,
bez ktorého by obec nemala nárok
na pridelenie dotácií z  fondov
Európskej únie.

Zhrnutie aktivít v roku 2016

Potok Neslušanka

Vodojem červené – 130 000

(v súčasnosti nefunkčný, do

vodojemu nenatečie voda, nie je

prepojený s obecným

vodovodom)

Rekonštruckia WC ZŠ – 50 000

Zateplenie MŠ – 415 135

Pripravované projekty odoslané

na jednotlivé ministerstvá (určené

na schválenie):

Oprava strechy ZŠ – 120 000

Zberný dvor – 895 369

1,5 roka vo funkcii

Ing. Zuzany Jancovej

Dotácie získané pre obec za

Oprava ihriska pri ZŠ – 17 000

Kamerový systém – 10 000

8 rokov vo funkcii

Antona Ďuriaša

12 rokov vo funkcii

Ing. Mariana Chovaňáka

Veľkým projektom, ktorý je vo fáze
príprav, je regulácia nášho potoka.
V  mesiacoch máj a  jún 2016 bolo
vykonané geodetické zameranie
Neslušanky. Boli zabezpečené vstupné
podklady a obhliadky v teréne. Zároveň
sa pripravili hydrologické údaje
prietočnosti potoka a  prítokov
Neslušanky. Hodnota investície je
vyčíslená na 15 miliónov eur.
V  obecnom rozpočte je tento rok na
náklady spojené s  prípravou projektu

odsúhlasených 50-tisíc eur. Každý si
jednoducho zráta, že vlastné zdroje sú
nepostačujúce. Obec preto rokuje
s  rôznymi spoločnosťami o  spôsobe,
akým sa projekt zabezpečí
a dofinancuje. Bohužiaľ, Nesluša nie je
zahrnutá v  protipovodňovej mape
Slovenska, a  preto sa nemôžeme
uchádzať o dotáciu skôr, ako v druhom
kole výzvy. Obec robí všetky kroky
preto, aby sa do protipovodňovej mapy
Slovenska dostala.

Vo februári bola opravená zatekajúca
strecha. Vymenila sa časť odkvapových
rúr. V máji sa vymaľovala časť priesto-
rov, ktoré majú slúžiť pre Neslušskú
dychovku (predtým ich zadarmo užíval
ex-starosta so svojou skupinou). V  júni
prebehli rokovania s  biskupským úra-
dom ohľadne vlastníctva kultúrneho
domu. Tieto rokovania majú predísť
súdnym sporom. Zámerom týchto ro-
kovaní je rozdeliť vlastníctvo kultúrne-
ho domu na polovicu medzi obec
a  cirkev. Nárok obce na polovicu kul-

túrneho domu je zdôvodnený informá-
ciami zo znovuobjavenej kroniky obce
Nesluša a  štátneho archívu v  Čadci.
Obec podľa kroniky a  projektu pri vý-
stavbe prístavby kultúrneho domu zre-
novovala aj celú starú časť, inštalovala
ústredné kúrenie (dovtedy sa kúrilo
v  kachliach), elektroinštaláciu, okná,
podlahy. Obec pri tejto príležitosť vy-
menila aj celú strechu, ktorá zatekala.
Predpokladaná suma na tento projekt
a  rekonštrukciu bola 2  000  000 Kčs.
Obec na podporu cirkvi, resp. miestnej

farnosti dala zo svojho rozpočtu v  ro-
koch 2004 – 2014 52-tisíc eur a na ka-
tolícky kultúrny dom vynaložila na
prevádzku a  údržbu od roku 2004 do
roku 2014 103-tisíc eur.

Pozemky pod futbalovým ihriskom
a  pod tribúnou nie sú vysporiadané.
Navyše, tribúna nie je zapísaná v  kata-
stri. Z  týchto dôvodov obec zatiaľ
nemôže riešiť havarijný stav. V  areáli
štadióna je povolený vstup len na hra-
ciu plochu. Vstup na tribúnu bol
zakázaný. Tribúna je v  takom stave, že
na jej opravu je nutné vybaviť stavebné
povolenie. Stavebné povolenie obec
nedostane, keďže nevlastní pozemky
pod tribúnou. V  súčasnosti neboli roz-
behnuté prevody pozemkov do vlast-
níctva obce, lebo poslanci na tento účel
nevyčlenili finančné prostriedky.

V  júli a  auguste prebiehala oprava
oplotenia hracej plochy na futbalovom
štadióne. Pracovníci zamestnaní v  rám-
ci projektu „Šanca na zamestnanie“
pozvárali celé oplotenie, doplnili chý-
bajúce diely, oplotenie natreli základ-
nou farbou a  druhým náterom žltej
a  zelenej farby. Takto zrekonštruované
oplotenie bude aj naďalej slúžiť a  vy-
drží. Nie ako strecha tribúny, pri ktorej
sa hrubo zanedbala bežná údržba.

Kultúrny dom

Štadión



Číslo 2/2016 Strana 3

Voda je pre bežný život nenahradi-
teľná, preto sa aj tento rok pokračuje
nielen v  rutinnej údržbe obecného vo-
dovodu. Investovanie do obecného
vodovodu a  jeho oprava je spojená aj
s  nedostatkom vody v  letných mesia-
coch, kedy je v  obci veľmi sucho.
V  apríli bol zateplený vodojem Pa-
rišovka a  vybudovalo sa nové oplote-
nie vodojemu Dúbravy. V  máji sa
zateplil obecný vodojem Chovancov-
ce, vybudoval prístup do vodojemu
a  nové oplotenie, ktoré zabraňuje prí-
stupu k  vodojemu neoprávneným
osobám. Až do tohto roku neboli vo-
dojemy Chovancovce a Dúbravy chrá-
nené pred vstupom nepovolaných
osôb.

V  mesiacoch jún až júl sa spre-
vádzkovala dlhodobo nefunkčná vetva
vodovodu, ktorá vedie z  Mestského
potoka do Dúbravského vodojemu. Na
tejto vetve boli vymenené všetky ven-
tily a  uzávery, vyčistilo sa celé potru-
bie stlačeným vzduchom, ktorý
odhalil miesta, kde bolo potrubie poš-
kodené. Vymenila a opravila sa poško-
dená armatúra na celej trase potrubia.
Zároveň sa urobili 3 nové záchyty –
studničky na Štrbavovských lúkach –
a  napojili sa do vetvy Dúbravského
vodojemu. Prerobený bol aj neudržia-
vaný záchyt v  Mestskom potoku,
ktorý doteraz nefungoval a  nebol
využívaný. Prerobili sa dve šachty:
nad obecným úradom (pod vodoje-
mom Dúbravy) a  v  štvrti Platkovce.
Boli vymenené nefunkčné ventily
a  vybudované armatúrne šachty. Tak-
tiež bol namontovaný vodomer a  osa-
dený hydrant pre hasičov.

Obecný vodovod si vyžaduje ge-
nerálnu rekonštrukciu. Projekt
obecného vodovodu z  roku 1993 je
značne zastaralý, a  keďže obecný vo-
dovod nie je skolaudovaný, obec sa
v súčasnosti nemôže uchádzať o dotá-
cie, pomocou ktorých by mohol byť
vodovod zrekonštruovaný. Z  tohto
dôvodu dal obecný úrad zamerať sku-

točný stav obecného vodovodu, aby sa
mohol spracovať porealizačný projekt
skutkového stavu a  vodovod bolo
možné následne skolaudovať. Po ko-
laudácií môže obec pripraviť projekty

na rozšírenie nových vetiev a  na re-
konštrukciu vodovodného potrubia.
Ťažko pochopiť, že za dlhé obdobie
od 90-tych rokov nemal nikto záujem
vodovod skolaudovať. Nové vetvy sa
robili v  rozpore so starým projektom,
neboli zabezpečené tlakové skúšky,
protokoly, a  samozrejme ani hydrolo-
gické prieskumy, ani nové povolenia
na odber podzemnej vody. Takáto bola
starostlivosť o obecný vodovod. Je do-
bre známe, že vodovod – hlavná vetva
– je robená zo starej liatiny, ktorá je na
mnohých miestach (aj pričinením vý-
stavby kanalizácie) narušená a  je pre-

dierkovaná. Preto sa do potrubia
dostáva hlina, ktorá na určitých od-
berných miestach zakaľuje vodu.

Najväčšie problémy so zásobo-
vaním vodou sú v časti Parišovka. Pri
výstavbe kanalizácie v  roku 2013 sa
v  tejto časti narušil ventil vodovod-
ného potrubia, ktorý bol následne od-
stránený. Z  tohto dôvodu sa najbližší
uzatvárací ventil nachádzal až pri
družstve. V júli tohto roku dal obecný
úrad namontovať nový uzatvárací
ventil na hlavnom potrubí v Parišovke.
Je nepochopiteľné, že pri výstavbe ka-
nalizácie sa odberateľom v  Parišovke
nevybudovala samostatná vetva. Vo-
dojem sa nachádza pod úrovňou polo-
vice odberateľov, a  tak bolo možné
vodu v  minulosti a  rovnako dnes len
ťažko vytlačiť k  všetkým spotrebi-
teľom. Záchyty v  tejto časti nestačia
pokryť spotrebu vody aj z  dôvodu
masívneho výrubu dreva v  častiach,
kde sú vybudované záchyty. V  sep-
tembri až októbri sú aj v  tejto oblasti
plánované práce na nových záchytoch.

Podľa uvedených informácií sa
môžu sami obyvatelia presvedčiť, čo
všetko sa už na obecnom vodovode
urobilo počas volebného obdobia
súčasnej starostky. Klamlivé informá-
cie o  tom, že chce obecný vodovod
odpredať spoločnosti SEVAK sa neza-
kladajú na pravde. O predaji obecného
majetku rozhodujú podľa platných zá-
konov poslanci, ktorých si volia oby-
vatelia Nesluše, nie starostka obce.

Obecný vodovod

Dôležitá informácia: Obecný úrad
bude od novembra uzatvárať nové zm-
luvy o pripojení domácností na obecný
vodovod. Pred uzatvorením zmluvy za-
mestnanec obce preverí celú vodovod-
nú prípojku v  nehnuteľnosti, aby sa
uistil, že na pozemku nie sú vybudované
nelegálne odbočky. V  prípade neumož-
nenia tejto prehliadky vlastníkom ne-
bude zmluva uzatvorená a obecný úrad
danú nehnuteľnosť od obecného vodo-
vodu odpojí. Zoznam domácností, ktoré
majú obecnú vodovodnú prípojku je
zverejnený na internetovej stránke obce
Nesluša.
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Obec sa pokúša získať dotáciu na vý-
stavbu zberného dvora. Projekt
zberného dvora predstavuje riešenie na
zhodnotenie rôznych druhov odpadov
(stavebné odpady – stavebná suť, teh-
ly, betón; biologicky rozložiteľné od-
pady – orezané konáre;
veľkoobjemový odpad – starý náby-
tok, drevený odpad, palety). V  zber-
nom dvore budú prístupné potrebné
technológie a technika na spracovanie,
uskladnenie a  prípadné opätovné
použitie dovezených odpadov.
Súčasťou projektu sú aj potrebné sta-
vebné úpravy pozemku a výstavba bu-
dov, prístreškov pre technológiu
s oplotením a osvetlením pozemku. Na
presnú evidenciu dovezeného a  odve-
zeného materiálu bude zabudovaná
cestná váha. Hodnota projektu je
vyčíslená na takmer 950-tisíc eur.
Spoluúčasť obce na financovaní tohto
projektu je vo výške 47-tisíc eur.

Občania Nižného konca spísali
petíciu proti plánovanému zbernému
dvoru v  obave, že sa výrazne zhorší
ich kvalita života v dôsledku zvýšenej
prašnosti a  hlučnosti. Starostka obce
chce uistiť občanov, že plánovaný

ročný objem stavebného odpadu spra-
covaného na zbernom dvore nesmie
prekročiť 277 ton. Pri búraní pekárne
predstavoval stavebný odpad 560 ton
a  drvil sa iba tri dni. Z  toho vyplýva,
že podmienky na život v  oblasti
Nižného konca nebudú výrazným spô-
sobom zhoršené. Starostka si uvedo-
muje, že nedokáže zabezpečiť
a  zaručiť, čo bude so zberným dvor-
om, keď už nebude vo vedení obce, ale
je predsa na obyvateľoch Nesluše, aby
si dobre rozmysleli koho budú voliť.
Mali by si vybrať vedenie, u  ktorého
budú mať istotu, že sa zberný dvor za-
chová na ten účel, na ktorý bude po-
stavený. Podrobný nákres
pripravovaného zberného dvora je do-
stupný na obecnej stránke www.neslu-
sa.sk. Zberný dvor bol podľa
zverejnených konceptov územného
plánu obce už v  minulosti plánovaný
na Nižnom konci. Keďže sa v  regis-
tratúre obecného úradu nenašli žiadne
pripomienky, starostka obce
neočakávala, že umiestnenie vyvolá
takú vlnu odporu a dala vyhotoviť pro-
jekt. Napriek tomu sa chce touto
cestou ospravedlniť obyvateľom
Nižného konca, že s  nimi nebolo um-
iestnenie zberného dvora dostatočne
prekonzultované. Územný plán obce
Nesluša tvoril dvanásť rokov bývalý
starosta. Obec stál tento dokument 55-
tisíc eur. Zásadné zmeny v  tomto vo-
lebnom období nebolo možné zapraco-
vať. Muselo sa pokračovať v  tom, čo
bolo prerokované v koncepte a neskôr
v  návrhu územného plánu. Z  dôvodu,
že návrh bol odlišný od konceptu, štát-
ne orgány vydali zamietavé stanoviská
a  obec sa musela vrátiť k  pôvodnému
konceptu. Mnohí občania sa o územný
plán nezaujímali a  iba teraz, keď je
schválený, začali prejavovať svoju ne-
vôľu. Starostka obce nevie vysvetliť,
prečo niektoré pozemky v  extraviláne
boli a  niektoré neboli zahrnuté do
územného plánu, prečo sú cez niektoré

súkromné pozemky naplánované cesty.
Z  čoho vychádzalo bývalé vedenie, je
ťažko posúdiť. Na pravú mieru sa
uviedlo všetko, na čo bola obec upo-
zornená a čo bolo možné opraviť vďa-
ka spolupráci s  poslancom Vincentom
Nemčekom, architektom a  občanmi,
ktorí sa zúčastnili stretnutí v  kultúr-
nom dome a na obecnom úrade.

Keby obec nemala schválený
územný plán, nemohla by sa v  tomto
programovom období uchádzať
o  žiadne eurofondy, keďže ide o  pod-
mienku ich poskytnutia. Touto cestou
sa chce preto starostka poďakovať
poslancom, ktorí podporili schválenie
územného plánu. Odpoveď na otázku,
prečo niektorí poslanci hlasovanie od-
sabotovali je jednoduchá (ako a  či
poslanec hlasoval si môžete overiť na
webe obce v  časti Dokumenty –
Obecné zastupiteľstvo – Uznesenia):
veľmi dobre vedeli, že išlo o posledný
deň, kedy bolo možné dodať chýbajú-
cu dokumentáciu k  žiadosti o  dotácie
z  eurofondov do Bratislavy, aby boli
obci finančné prostriedky schválené.
Obyvatelia môžu sami posúdiť, koho
záujmom je rozvoj obce a  kto upred-
nostňuje rodinné väzby a  osobný pro-
spech.

Zberný dvor

Navrhnutá technológia v  zbernom
dvore Nesluša:
* Kolesový traktor (so 4-valcovým naf-
tovým turbo motorom výkonu 60  kW,
zadnými 3-hydraulickými okruhmi),
príslušenstvom je vlečka do 7 ton, nosič
kontajnerov do 8  ton a  6  ks oceľových
otvorených kontajnerov.
* Kolesový nakladač (s naftovým moto-
rom 68,6  kW a  nosnosťou 1  550  kg),
príslušenstvom je mechanický
rýchloupínač, základná lopata, paleti-
začné vidly, zhŕňacia radlica, zameta-
cie zariadenie, drapák na biomasu
a  drvič biomasy, drvič stavebného od-
padu.
* Modulárna cestná váha 8 m na váže-
nie a presnú evidenciu materiálu.
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V  súčasnej dobe nie je budova te-
locvične zapísaná na liste vlastníctva
obce a  ani v  katastrálnej mape (kto sa
chce presvedčiť na vlastné oči, môže
tak urobiť na mapovom portáli
http://mapka.gku.sk/). Vzhľadom na
daný stav je viac ako vhodné položiť
otázku: Ako fungovalo vedenie obce
v dobe, keď sa kolaudovala telocvičňa?
Je vôbec možné, aby nastal takýto stav?
Stavba bola obcou prebratá v roku 2007
bez akýchkoľvek nedostatkov, aj keď je
jasné, že veľké nedostatky táto stavba
mala už pri kolaudácií. Ako je možné,
že sa prebrala a skolaudovala?

Od začiatku tohto roka je telocvičňa
v  správe obecného úradu. Telocvičňa
bola prebratá od základnej školy s  tý-
mito závadami: vytrhané kľučky na
všetkých oknách, mechanizmus na
otváranie a zatváranie okien nefunkčný,
osvetlenie v  mnohých miestnostiach
úplne zničené alebo na ňom chýbajú
kryty, nefunkčné elektrické hodiny, ra-
diátory majú poškodené vrchné kryty
a  chýbajú na nich regulátory teploty,
poškodené siete na bránkach, poško-
dená košová konštrukcia na basketbal,
podlaha v  mnohých miestach vydutá
z dôvodu nesprávnej izolácie betónovej
dosky (na mnohých miestach sa tlačí
podzemná voda), poškodené alebo ne-
funkčné vodovodné batérie na umývad-
le, odtok zo spŕch upchatý, dvere
a  steny okopané alebo zničené, strecha
na viacerých miestach zateká a  mnohé
iné.

V  marci sa na telocvični opravila
strecha. Boli odstránené svetlíky, cez
ktoré zatekalo do chodby telocvične.

Dôležité upozornenie: Deti do 15
rokov môžu priestory telocvične
využívať zadarmo, ale musí byť pri nich
jedna dospelá osoba, ktorá prevezme
priestory a  aj zodpovednosť za deti po
vyučovaní.

Telocvičňa
V jarných mesiacoch sa oplotila maters-
ká škola a  vchod do základnej školy.
Oplotenie je v  súlade s  vyhláškou Mi-
nisterstva zdravotníctva Slovenskej re-
publiky o  požiadavkách na zariadenia
pre deti a mládež. Táto vyhláška hovorí,
že pozemok predškolského zariadenia
musí byť oplotený. Okrem nového
oplotenia bolo opravené aj celé oplote-
nie areálu školy. Vyspravili sa múriky,
pozvárali chýbajúce diely v  oplotení
a  vykonali sa nátery oplotenia a  dets-
kých preliezačiek. Bežnú údržbu školy
a  školského okolia má zabezpečovať
škola, ktorá má na to pridelené finančné
prostriedky od štátu. Výsledok poznáte
– opravy v  tomto roku zabezpečila
obec.

Okolo ihriska s  umelou trávou sa
pozdĺž mantinelov zamurovali obrub-

níky. Tieto obrubníky zabránia nanáša-
niu štrku na umelý trávnik. Takto sa
výrazne zvýši jeho životnosť. Táto
drobná úprava mala byť realizovaná už
pri rekonštrukcii, nie až teraz. Bývalé
vedenie asi nepovažovalo za verejný
záujem stavať tak, aby investícia vy-
držala čo najdlhšie.

Na jar tohto roku starostka požiadala
Ministerstvo školstva o  dotáciu na od-
stránenie havarijného stavu sociálnych
zariadení základnej školy. Žiadosť bola
úspešná. Ministerstvo školstva schválilo
obci Nesluša dotáciu vo výške 50-tisíc
eur na opravu záchodov, ktoré boli roky
v  katastrofálnom stave. Tento projekt
bolo potrebné dofinancovať aj
z obecných peňazí. Konkrétne vo výške
20-tisíc eur. Výsledná cena projektu je
tak 70-tisíc eur. Rekonštrukcia prebie-
hala v  mesiaci august a  v  prvom sep-
tembrovom týždni 2016. V  apríli tohto
roku starostka požiadala Ministerstvo
školstva o dotáciu na odstránenie hava-
rijného stavu strechy základnej školy.
Žiadosť je zatiaľ v  riešení. Obec Nes-
luša žiada dotáciu vo výške 120-tisíc
eur. Tento projekt bude taktiež potrebné
dofinancovať aj z obecných peňazí.

Oplotenie, umelé ihrisko a WC

Pri podávaní žiadosti o  dotáciu
na rozšírenie kapacity materskej
školy v  roku 2015 bolo zistené,
že materská škola bola stále evi-
dovaná na liste vlastníctva ako aj
v  sieti škôl na mieste pri cintorí-
ne (na adrese bývalej materskej
školy). V roku 2015 obec musela
vykonať všetky náležitosti, aby
materská škola bola vyradená zo
siete škôl na bývalej adrese a za-
radená správne. V  marci tohto
roku obec znovu podala žiadosť

o  poskytnutie finančných
prostriedkov, tento raz na zníže-
nie energetickej náročnosti ma-
terskej školy. Hodnota projektu
je vyčíslená na takmer 440-tisíc
eur. Obec sa v prípade realizácie
bude podieľať na projekte fi-
nančnými prostriedkami vo
výške 22-tisíc eur. V  súčasnosti
je už žiadosť v odbornom hodno-
tení, verejné obstarávanie pre-
behlo v  poriadku – bez
nedostatkov.

Materská škola

Areál základnej a materskej školy
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Riaditeľka školy dostáva od obce na celý
rok takmer 500-tisíc eur pre základnú
školu, školskú jedáleň a  družinu. Obec –
starostka – má v  bežnom rozpočte pre
celú dedinu zvyšných 600-tisíc eur. V tom
platí a  financuje materskú školu, dom
opatrovateľskej služby, centrum voľného
času, zamestnancov na obecnom úrade,
prevádzku vodovodu, zber odpadu, údrž-
bu a  dokáže zabezpečiť v  súčasnej dobe
po všetkých škrtoch asi 200-tisíc eur na
investičné akcie. Zároveň sa obec musí
starať aj o  budovu základnej školy, lebo:
„Škola nemá peniaze, budovy sú obecné
a oni ich majú iba v správe.“

V  apríli sa na obecnom úrade izolovali
obvodové múry. V júni prebehlo verejné
obstarávanie na výstavbu novej strechy.
Výstavba strechy bude realizovaná
v mesiacoch september – október 2016.
Výška investície je 50-tisíc eur.

V  júli boli na dome opatrovateľskej
služby vymenené všetky okná na prízemí
a  dvere v  budove. V  septembri prebieha
rekonštrukcia ústredného kúrenia
a výstavba plynovej prípojky. Vymení sa
kotol na tuhé palivo za kondenzačný
kotol na plyn. Celkové náklady na
projekt sú vo výške 22-tisíc eur.

Koncom septembra a  začiatkom októ-
bra tohto roku sa bude realizovať asfal-
tovanie miestnych komunikácií
o  rozlohe okolo 1 500 m2. Miestne ko-
munikácie boli vybraté po obhliadke,
obyvatelia v ich okolí boli oslovení, aby
si zabezpečili pripojenie na kanalizáciu
ešte na jar, aby neskôr nežiadali o  roz-
kopávku opravených ciest.

Financovanie základnej školy

Obcou sa šíria tieto klamstvá:

Starostka chce zrušiť základnú školu.

Starostka zakázala, aby si deti brali obed do

obedára.

Starostka nechcela otvoriť dve prvé triedy.

Starostka nechce otvoriť ráno a večer družinu.

Starostka nekúri v škôlke a telocvični.

Krúžky sa vedú iba v centre voľného

času./Starostka zrušila centrum voľného času.

Zo školy neutekajú deti, všetky neslušské deti

chodia do Základnej školy v Nesluši.

Skutočnosť je takáto:

Starostka nemá právomoc zrušiť školu alebo

školské zariadenie. Takýto krok môžu schváliť

len poslanci obecného zastupiteľstva a konečné

slovo má vždy minister školstva.

Školská jedáleň je v plnej kompetencii riaditeľky

základnej školy. Riaditeľka určuje pravidlá pre

školskú jedáleň, nie starostka. Ak si nemôžu brať

deti obed do obedára, rovnako to má platiť pre

zamestnancov školy.

V zmysle školských zákonov (www.minedu.sk)

sú stanovené minimá a maximá na počet žiakov

v triede:

1. ročník: min. 11 – max. 22

2. – 4. ročník: min. 13 – max. 25

5. – 9. ročník: min. 15 – max. 29

Školská družina je v plnej kompetencii riaditeľky

školy. Riaditeľka určuje pravidlá pre školskú

družinu, nie starostka. V zmysle školských

zákonov (www.minedu.sk) má byť družina

otvorená od 6:00 do 18:00 hod. a riaditeľka školy

tomu nesmie brániť, ani to zakazovať.

Kúrenie je v plnej kompetencii riaditeľky školy –

zodpovedá za kotolňu, ktorá zabezpečuje kúrenie

škôlky a telocvične. Riaditeľka dostáva od štátu

35-tisíc a od obce 15-tisíc eur na elektrinu a plyn.

Spolu 50-tisíc eur. Faktúry (vratky ZŠ

nezverejňuje) sú hradené vo výške 25-tisíc eur.

Kde je zostávajúcich 25-tisíc? Na kúrenie má

riaditeľka školy pridelené dostatočné prostriedky

a bolo jej nariadené, aby počas zimných a jarných

prázdnin a víkendu nevypínala kúrenie, ale aby

temperovala miestnosti.

Škola je povinná mať krúžky, lebo deti dostávajú

vzdelávacie poukazy a nechávajú ich škole.

Pozrite, aké krúžky majú školy v Kysuckom

Novom Meste – také požadujte od našej školy.

Centrum voľného času funguje. Obec zamestnáva

dohodárov, ktorí vedú krúžky.

Už viac ako polovica našich školopovinných detí

chodí do iných základných škôl – väčšina do

Kysuckého Nového Mesta. Ako hlavné dôvody

rodičia uvádzajú: otváracie hodiny družiny,

chýbajúce krúžky, anonymita detí. Tento trend je

dlhodobý (posledných 8 rokov, nie od zvolenia

súčasnej starostky).

Obecný úrad

DOS

Obecné cesty
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V marci dal obecný úrad spracovať štú-
diu revitalizácia centra obce. Následne
bol pripravený projekt Revitalizácia
centra obce č. 1. Tento projekt v  sebe
zahŕňa vybudovanie spevnených plôch,
oplotenia, vybudovanie schodísk,
oporných palisádových múrov a dlažby.
Ostatné prvky budú riešené v  projekte
č. 2.

Obecný úrad touto cestou vyzýva
občanov, aby predkladali svoje návrhy
a predstavy o centre obce – ako by malo
vyzerať a čo by v ňom nemalo chýbať.

Na začiatku júla sa v  obci uskutočnil
už 41. ročník Pľacového turnaja vo
futbale. Tradične sa ho zúčastnilo šesť
tímov: Nižný koniec, Platkovce, Vl-
kovce, Holovce Krupovka a  Vyšný
koniec. Vo finále sa stretli Vyšný ko-
niec s  Platkovcami (3:2). O  víťazovi
rozhodli až pokutové kopy, v  ktorých
bolo šťastnejšie mužstvo Vyšného
konca. Najlepším brankárom turnaja
sa stal Jozef Kubošek (Platkovce), na-
jlepší strelec bol Peter Janiš s  troma
gólmi (Platkovce). Starostka obce ďa-
kuje Poľovnému združeniu Žiar, Ho-
telu Les a  ostatným, ktorí pomohli
zabezpečiť túto akciu bez nároku na
honorár.

Začiatkom júla sa v  Nesluši usku-
točnilo aj ďalšie zápolenie. Dobro-
voľný hasičský zbor v  Nesluši
organizoval dňa 9. júla Hasičskú so-
botu, obec na súťaž prispela dotáciou
vo výške 1 400 eur.

V  auguste občianske združenie
Kultúra v  Nesluši usporiadalo festival
Rocknes 2016. Obec na toto podujatie
prispela sumou 4-tisíc eur. Vystúpili tu
skupiny z blízkeho okolia, ale aj Čes-
kej republiky, medzi nimi Old Dogs,

Klan, Tribute of Rock Band, Eufory,
Circus Problem a Andrej Ďurica.

Starostka obce touto cestou ďakuje
Michalovi Klotákovi za vzorné vede-
nie futbalového klubu, Radoslavovi
Jantošíkovi a  Antonovi Šarlinovi za
vedenie detského futbalového krúžku,
Márii Kyklošovej za organizovanie
odberov krvi, Auguste Plošticovej za
vedenie Žiarinky, Anne Žákovej za
vedenie spevokolu Svetielko, Vla-
dimírovi Špiriakovi za vedenie dets-
kého šachového krúžku,
hokejbalovému klubu Neslušskí vlci
a  Stolnotenisovému oddielu. Tieto
subjekty dôstojne reprezentujú obec
Nesluša. Poďakovanie taktiež patrí
Ľubomírovi Slížovi a  dobrovoľným
hasičom a v neposlednom rade Petrovi
Pijakovi za pomoc pri organizácii
obecných kultúrnych podujatí. Ďakuje
aj ostatným ľuďom, ktorí robia niečo
pre obec a snažia sa z nej urobiť lepšie
miesto pre život.

Plánované obecné kultúrne akcie:
* 14. 10. 2016 o 17:00 hod. – Deň úcty
k  starším (predstaví sa novozaložené
združenie Jednota dôchodcov obce
Nesluša)
* December – tradičný Mikuláš (termín
bude upresnený)

Život v obciCentrum obce

Obecné oznamy
Na začiatku obce bola osadená nová do-
pravná značka zóna zákazu státia platná
od šiestej hodiny večer do šiestej hodiny
ráno. Cieľom umiestnenia značky je
zlepšiť priechodnosť cestných komuni-
kácii v  obci a  odstrániť z  ciest
permanentne stojace automobily. Tieto
automobily stoja často v  neprehľadných
zákrutách, a tak zvyšujú riziko dopravnej
nehody.

Zmluvy o  pripojení na obecný vodo-
vod sa budú podpisovať od 01. 11. 2016,
každý piatok od 9:00 do 15:00 hod.
Občanom budú dopredu rozposielané
pozvánky.

Pri výskyte líšky pri obydlí je potreb-
né, aby obyvatelia napísali žiadosť

o  udelenie povolenia na odstrel okres-
nému úradu na adresu: Okresný úrad Ži-
lina, Pozemkový a  lesný odbor, A.
Kmeťa 17, 010 01    Žilina. V  žiadosti
musí byť uvedené meno, priezvisko,
adresa, podpis žiadateľa a  číslo parcely,
na ktorej sa líška nachádza. Vyjadrenie
okresného úradu k lovu líšok v intravilá-
ne: „Riešením je § 56 ods. 7 zákona č.
274/2009 Z. z. v  znení neskorších pred-
pisov. Požiadať však musia užívatelia
nepoľovných pozemkov, nie obec ako
taká. Lov na nepoľovných pozemkoch je
vo všeobecnosti zakázaný, možno ho vy-
konať len na základe výnimky. Použitie
poľovnej zbrane v  intraviláne je z  bez-
pečnostných dôvodov silne obmedzené.“

V  prípade, že v  obci uvidíte nebez-
pečného, voľne sa pohybujúceho túla-
vého psa, bezodkladne volajte starostke
obce na číslo 0911 470 676. Treba
uviesť, v ktorej časti obce sa pes potulu-
je. Obec má uzatvorenú zmluvu so psím
útulkom v  Korni. Odchyt psa nahlasuje
starostka obce, keďže ide o platenú služ-
bu, ktorú hradí obec.

Z  dôvodu nevyužitia predĺžených
otváracích hodín v  piatok budú úradné
hodiny obecného úradu a  otváracie ho-
diny obecnej knižnice od 01. 01. 2017
zmenené nasledovne: pondelok 7.00 –
16:00, streda 7:00 – 17:00, piatok 7:00
– 15:00. Utorok a štvrtok zostávajú ne-
stránkovými dňami.



Oznamy pre daňovníkov

Vo štvrtom štvrťroku 2016 obec ne-
organizuje zber objemného odpadu,
drobného stavebného odpadu, spotre-
bovaných jedlých olejov a  tukov, ne-
spotrebovaných humánnych
a  veterinárnych liekov, starých elek-
trospotrebičov, autobatérií a  nebez-
pečného odpadu. Do doby zberu
v  roku 2017 sú domácnosti povinné
skladovať uvedený odpad vo svojich
zabezpečených priestoroch.

Zber vyradeného alebo nepotreb-
ného použiteľného šatstva a  obuvi je
realizovaný nepretržite v  centrálnej
časti obce (parkovisko pri cintoríne).
Veci treba ukladať do menších igeli-
tových vriec za účelom ochrany pred

znehodnotením vodou a  vlhkosťou.
Nevkladajte špinavé, poškodené ale-
bo zničené veci – zber slúži na chari-
tatívne a humanitárne účely.

Obecný úrad dôrazne vyzýva vo-
dičov a majiteľov áut, aby v deň po-
domového zberu odpadu neblokovali
cestné komunikácie v obci.

Obec tiež dôrazne vyzýva obyva-
teľov, aby nespaľovali staré šatstvo,
obuv, plasty, tetrapaky a iný škodlivý,
či inak nebezpečný odpad vo svojich
domácnostiach. Tieto odpady obsa-
hujú látky vážne znečisťujúce ovz-
dušie, poškodzujúce pôdu,
ohrozujúce ľudské zdravie a  životné
prostredie.

Obec Nesluša

Nesluša 978
023 41 Nesluša

tel.: 041/428 11 21
email: ou.neslusa@neslusa.sk
web: www.neslusa.sk

IČO: 00314137
DIČ: 2020553139

Zmena úradných hodín
obecného úradu
od roku 2017

Pondelok
7:00 – 16:00

Utorok
nestránkový deň

Streda
7:00 – 17:00

Štvrtok
nestránkový deň

Piatok
7:00 – 15:00

Harmonogram zberu odpadu

Povinnosť daňovníkov zaplatiť daň
z  nehnuteľností, daň za psa, miestny
poplatok za komunálne odpady vzniká
až po doručení rozhodnutia daňovníko-
vi a  nadobudnutí právoplatnosti roz-
hodnutia. Rozhodnutie obec doručuje
v  priebehu celého kalendárneho roka.
Začína sa od vyšného konca a končí na
nižnom konci v auguste.

Nové daňové priznania alebo zme-
ny v  daňovom priznaní sa podávajú
správcovi dane (obci) od 1. do 31. ja-
nuára nasledujúceho po roku, kedy
došlo k  zmene alebo získaniu majetku.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením
sa daňové priznania podávajú do 30 dní
od nadobudnutia právoplatnosti roz-
hodnutia o dedičstve.

Daň za psa sa platí za psa staršieho
ako 6 mesiacov. Držiteľ psa je povinný
prihlásiť ho do evidencie v mieste, kde
sa pes nachádza. Zoznam psov, za
ktorých je zaplatená daň bude zverej-
nený na webstránke obce.

Podľa § 8 zákon č. 253/1998 Z. z. je
občan povinný prihlásiť sa na prechod-
ný pobyt mimo miesta trvalého pobytu,
ak sa zdržiava v obci viac ako 90 dní.

Zmesový komunálny odpad (každý druhý štvrtok)

06. 10. 17. 11.
20. 10. 01. 12.
03. 11. 15. 12.
Tetrapaky (spravidla druhý pondelok v mesiaci) Plasty (spravidla prvý pondelok v mesiaci)

10. 10. 03. 10.
07. 11. 31. 10.
12. 12. 05. 12.

Zmluvy o pripojení na
obecný vodovod

Od novembra sa budú uzatvárať
nové zmlvuy o pripojení na
obecný vodovod. Bližšie
informácie na strane 3 a 7.




