
Správa hlavného kontrolóra obce číslo 4 v roku 2017 v obci Nesluša.

V tomto roku obec Nesluša oslavuje 650 výročie. Je to dobrá príležitosť na zamyslenie a zhodnotenie stavu obce. 
Kam chce obec smerovať? Ako vidíme našu obec o 10 rokov? Osobne vidím, že negatívne veci v obci prevažujú 
tie pozitívne a snaha naprávať veci k lepšiemu nie dostatočná. 

Hlavné problémy obce:

1. Obec nemá jasnú víziu smerovania.

V obci  je  rozpracovaných veľa investičných projektov cez získané dotácie ako napríklad Zberný dvor  alebo 
Prístavba Materskej školy. O získanie ďalších dotácií sa vedenie obce snaží aj tento rok (detské ihrisko, hasičská 
zbrojnica, oprava telocvične). Získanie akejkoľvek dotácie na opravu alebo rekonštrukciu, ako to bolo v prípade 
toaliet základnej školy je pre obec veľké plus. Sú však aj menšie projekty, ktoré sa dajú realizovať a budú mať 
pridanú  hodnotu  pre  obyvateľov  Nesluše.  Možno  väčšiu,  ako  snaha  o zakúpenie  drahého  traktor  bagra 
(predpokladaná cena cca 90 tis. eur), ktorého využitie pre obec je diskutabilné.
Obec tiež rozpracovala viacero investícií  z vlastných zdrojov, pri ktorých nie je stanovený termín ukončenia a 
výška finančných zdrojov, ktoré budú potrebné na ich dofinancovanie. Realizácia všetkých projektov si vypýta 
dodatočné zdroje z rozpočtu obce. To, že sa v obci investuje, je veľmi dobré, avšak treba si určiť priority, do 
ktorých chceme investovať. Nedá sa urobiť všetko naraz.
Odporúčam jasné stanovenie priorít obce.

2. Množstvo investícií predlžuje ukončenie niektorých rozpracovaných projektov.

Obecný  úrad:  Obec  rok  svojpomocne  rekonštruuje  2.  poschodie  obecného  úradu  (OÚ),  ktoré  stále  nie  je 
dokončené. Vyjadrujem obavy z prerábania 1. poschodia svojpomocne, môže spomaliť a čiastočne znefunkčniť 
chod OÚ. 
Odporúčam OZ viesť diskusiu o možnostiach zrýchleného dokončenia rekonštrukcie OÚ. Ako vhodné sa javí 
využitie uskutočnenie verejného obstarávania (VO) na firmu, ktorá rekonštrukciu urobí v stanovenom termíne a 
pokryje  všetky  činnosti.  Resp.  pri  svojpomocných  prácach  prostredníctvom  VPP  odporúčam  zaviazanie  sa 
k čiastkovým termínom a tieto riadne dodržiavať.  Odporúčam stanoviť približnú cenu dokončenia rekonštrukcie, 
aby sa mohla zapracovať do rozpočtu.

Centrum obce:  V obci nie je dokončené námestie, ktoré sa rekonštruuje svojpomocne. Nie je určený termín 
začatia  a ukončenia  stavby  plánovaného detského ihriska.  V súčasnosti  je  za  pódiom len  zablatený  povrch, 
napriek tomu, že poslanci vyčlenili finančné prostriedky na detské ihrisko.
Odporúčam OZ aby podobne ako pri OÚ žiadalo termíny realizácie a ukončenia výstavby centra obce a detského 
ihriska s predpokladaným termínom kolaudácie.

Základná a materská škola: Z projektov: Rekonštrukcia budovy Materskej školy a Prístavba Materskej školy, sa 
rozbieha projekt Prístavby Materskej školy so zelenou strechou. O získanie dotácie sa snažíme viac ako rok. 
Medzi  školu  a  budovou  jedálne  narážame  na  problémy  ohľadne  energií  a  ich  prerozdelenia.  V rámci 
schváleného projektu nie je zmienka o kotolni a odpojenia budovy Materskej školy a jedálne od budovy školy. 
Situáciu na škole treba riešiť.
Odporúčam OZ, aby stanovilo termín, do ktorého sa uskutoční alternatívny plán, v prípade, že obec nezíska 
dotáciu na Rekonštrukciu Materskej školy.  Nová riaditeľka navrhla pomerne lacné riešenie  využitím pomerových 
meračov tepla, ich nainštalovanie na radiátory a odpočet do počítača. Týmto sa zistí, v ktorej miestnosti sa za aké 
obdobie spotrebovalo koľko energií, a tie sa rozrátajú medzi školu, škôlku a jedáleň. Rovnako je potrebný nový 
kotol pre školu, ktorý dokáže vykúriť budovy školy ale aj byť úsporný a výkonnejší ako už dosluhujúci, ktorý je 
v havarijnom stave. Blíži sa koniec roka a tvorba nového rozpočtu, kde odporúčam aby boli zohľadnené aj tieto 
investície.



3. Agenda životného prostredia, sociálnych služieb a dopravy stagnuje

Separovaný zber: Snahy o nastolenie vízie smerovania v oblasti životného prostredia nie sú ani len minimálne. 
V obci sa bude stavať zberný dvor, avšak iné, menšie projekty v rámci životného prostredia sa neriešia a nie sú v 
pláne.  Treba  ísť  príkladom,  ak  chceme  plnohodnotne  využívať  zberný  dvor  a separovať  odpad.  OÚ  nejde 
príkladom a rovnako ani ostatné obecné inštitúcie, chýbajú koše na separovanie odpadov v budovách, rovnako 
na zástavkách. Vrecia s plastmi na konci mesiaca nepôsobia v obci pekne. Pracovník životného prostredia na 
OÚ, v spolupráci s komisiou PLVH navrhli osadenie kontajnerov na plasty a tetrapaky, aby sa tieto odpady mohli 
vyhadzovať priebežne počas mesiaca. 
Odporúčam komisii PLVH predložiť návrhy na zlepšenie zberu odpadov a OZ prediskutovať predložené návrhy 
a prípadne ich uznesením prijať.

Výpoveď zamestnanca:  Odchádza  pracovník  zo  životného  prostredia  k 31.10.2017.  Mám obavy  ako  obec 
dokáže zabezpečiť jeho nástupcu k 1.11.2017 a chod oddelenia. 

Informačné tabule:  Obec nie je schopná osadiť informačné tabule s mapou Nesluše, ktoré sú zakúpené od 
minulého roka sa nachádzajú v priestoroch OÚ. 
Odporúčam  OZ aby stanovil termín osadenia informačných tabúľ. 

Parkovanie:  Parkovanie  pri  ceste  a odťahovanie  áut  nie  je  doriešené.  Obec  sa  chystá  odťahovať  vozidlá 
a pokutovať,  ale  nie  je   doriešené  parkovanie  návštevy.  Ako  takéto  vozidlo  rozoznať?  Pracovník  životného 
prostredia spolu s komisiou PLVH navrhujú pár zmien ohľadne parkovania. 
Odporúčam tieto návrhy prerokovať na OZ.

Názvy  ulíc:  Obec  sa  vyhýba  diskusií  ohľadne  názvov  ulíc.  Chýbajúce  značenie  zhoršuje  orientáciu  v obci. 
Príkladom sú cudzí  návštevníci,  či  záchranná služba.  Spomínané označenie ulíc  názvami  by bolo nákladné 
hlavne pre občanov, nakoľko by bolo potrebné vymeniť všetky doklady – OP, pasy atď.  Odporúčam diskusiu na 
OZ o jednoduchšom riešení, ako je osadenie informačných značiek s odkazmi napr. Janáčovce, Paríškovka + 
číslo ulice ak je viac ulíc. Inšpiratívny môže byť vzor značenia na Rudinskej. 

Horná škola: V sociálnej politike sa obec dlhodobo nevie rozhodnúť na možnostiach riešenia. Či sa zamerať na 
rozšírenie DOS (na nižnom konci) na väčší domov dôchodcov, alebo prerobiť budovu starej základnej školy na 
domov  dôchodcov,  či  menšie  nájomne  byty.  Za  viac  ako  dva  roky  nie  je  v tejto  oblasti  žiaden  pokrok 
a napredovanie.

Tém, ktoré by sa dali spomenúť je pomerne dosť. Verím, že OZ spolu so starostkou obce sa zamyslia nad ďalším 
smerovaním  obce  a  zahrnú  do  rozpočtu  potrebné  projekty,  ktoré  budú  prínosom  pre  obec.  Niekedy  práve 
drobnosť môže byť veľmi prínosná.

Nesluša 5.10.2017

Ing. Zuzana Skokanová


