
             Správa hlavnej kontrolórky obce Nesluša  o výsledku kontroly            

Správa o výsledku plnenia uznesení  z V. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obce Nesluša zo dňa 09. 12. 2022.

V súlade s  §  18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.  n. p.  a na základe plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 vykonala Mária Kormanová,  hlavná kontrolórka obce Nesluša
kontrolu plnenia uznesení z V. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

Predmet a účel kontroly: 
- skontrolovať plnenie uznesení z V. riadneho zastupiteľstva Obecného zastupiteľstva v Nesluši
- overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi
   predpismi a vnútornými aktmi riadenia.

Kontrola bola vykonaná na základe predložených dokladov a písomných dokumentov uznesení za
zasadnutia obedného zastupiteľstva.

Pri výkone kontroly boli uplatnené predovšetkým tieto záväzné právne predpisy:

zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/resp. § 20 až 27 ako základné pravidlá kontroly podľa citovaného zákona/.

zákon č. 369/1990  Zb. o obednom zriadení v znení neskorších predpisov,

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.

VÝSLEDOK KONTROLY

Uznesenia z V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši, konaného dňa 09. 12. 2022

Uznesenia od č. V-1/2022 až V-23/2022

Uznesenie č.  V-1/2022: nepodlieha kontrole.

Uznesenie  č.  V-2/2022: a/  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje program  V.  zasadnutia  obecného
zastupiteľstva , b/ overovateľov zápisnice                                                                              splnené

Uznesenie  č.  V-3/2022:  a/ Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  správu hlavnej kontrolórky
obce o výsledku kontroly,  b/  obecné zastupiteľstvo  schvaľuje plán kontrolnej  činnosti   hlavnej
kontrolórky Obce Nesluša na I. polrok 2023  podľa predloženého návrhu.                          splnené

Uznesenie  č.  V-4/2022: Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje Všeobecne  záväzné  nariadenie  Obce
Nesluša č.  5/2022 o nakladaní  s  komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom podľa
predloženého návrhu s tým, že sa v § 8 ods. 2 c, 3 c , 4 c a 6 c upraví dátum 1. apríla 2022 na 1.
apríla 2023.  

Návrh bol zverejnený pred rokovaním OZ – bol dodržaný termín /najmenej 15 dní pred rokovaním
OZ na úradnej tabuli a webovom sídle, pripomienkové konanie bolo dodržané . Na rokovaní OZ sa
uzniesla 3/5 väčšina prítomných poslancov. Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia bolo v
termíne, najmenej na 15 dní na úradnej tabuli a na web sídle obce.                  

                                                                                    splnené
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Uznesenie  č.  V-5/2022:  Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne  záväzné  nariadenie  Obce
Nesluša č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa
predloženého návrhu. Návrh bol zverejnený pred rokovaním OZ – bol dodržaný termín /najmenej
15  dní  pred  rokovaním  OZ  na  úradnej  tabuli  a  webovom  sídle,  pripomienkové  konanie  bolo
dodržané . Na  rokovaní OZ sa uzniesla 3/5 väčšina prítomných poslancov. Vyhlásenie VZN bolo v
termíne, najmenej na 15 dní na úradnej tabuli a na web sídle obce.                    splnené

Uznesenie  č.  V-6/2022:  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Obce
Nesluša  č.  7/2022,  ktorým sa  mení  Všeobecné  záväzné  nariadenie  Obce  Nesluša  č.  6/2017  o
miestnych daniach  Obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie , za
predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje podľa predloženého návrhu.  Návrh bol zverejnený
pred rokovaním OZ – bol dodržaný termín /najmenej 15 dní pred rokovaním OZ na úradnej tabuli a
webovom sídle, pripomienkové konanie bolo dodržané . Na rokovaní OZ sa uzniesla 3/5 väčšina
prítomných poslancov. Vyhlásenie VZN bolo v termíne, najmenej na 15 dní na úradnej tabuli a na
web sídle obce.                                                                                                        splnené

Uznesenie č. V-7/2022:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce  Nesluša  podľa  predloženého  návrhu.   Návrh  bol  zverejnený  pred  rokovaním  OZ  –  bol
dodržaný  termín  /najmenej  15  dní  pred  rokovaním  OZ  na  úradnej  tabuli  a  webovom  sídle,
pripomienkové  konanie  bolo  dodržané  .  Na  rokovaní  OZ  sa  uzniesla  3/5  väčšina  prítomných
poslancov. Vyhlásenie VZN bolo v termíne, najmenej na 15 dní na úradnej tabuli a na web sídle
obce.                                                                                                                               splnené

Uznesenie  č.  V-8/2022:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje a/ Poriadok odmeňovania poslancov
obecného  zastupiteľstva,  členov  stálych  a  dočasných  komisií  podľa  predloženého  návrhu;
b/ Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu s tým, že sa doplní text v
§ 6 ods. 3 – Ak OZ nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa podľa bodu 2 tohto ustanovenia do ,,pol“
hodiny….;   c/ Rokovací  poriadok komisií  obecného zastupiteľstva  podľa  predloženého návrhu.
Zverejnené na úradnej tabuli a web sídle obce. Termín zverejnenia dodržaný.

                                                                                                                                                   splnené

Uznesenie č. V-9/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie Základnej školy s
materskou  školou  č.  4-1/2022  podľa  predloženého  návrhu  č.  1  riaditeľky  školy.  Povinnosť
zverejnenia dodržaná.                                                                                                                splnené

Uznesenie č. V-10/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4-2/2022 podľa
predloženého návrhu č. 1 starostky obce.  Povinnosť zverejnenia dodržaná.                           splnené

Uznesenie  č.  V-11/2022:  Obecné  zastupiteľstvo  neschvaľuje žiadosť  Rímskokatolíckej  cirkvi,
Farnosť sv. Jakuba, so sídlom Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto, ako zriaďovateľa Centra
voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste, o poskytnutie finančných prostriedkov na 20
detí  z našej obce, ktoré navštevujú CVČ sv. Jakuba. Obec Nesluša môže poskytnúť žiadateľovi
finančné prostriedky iba prostredníctvom dotácie podľa VZN č. 5/2015. Nakoľko takáto žiadosť
nebola podaná, obec postupovala správne.                                                                                  

Uznesenie č. V-12/2022:  Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť JUVENTAS Žilina, n.o., so
sídlom  Pivovarská  3,  Žilina,  ako  zriaďovateľa  a  Súkromného  centra  voľného  času  Žirafa,  o
poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s poukazom na § 6 ods. 12.
písm. e/ zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec Nesluša vie poskytnúť žiadateľovi finančné
prostriedky iba prostredníctvom dotácie podľa VZN č. 5/2015. Takáto žiadosť nebola podaná.
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Uznesenie č.  V-13/2022:   Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši,  so
sídlom Nesluša 706, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu   - Rocknes 2023
vo výške 2500,00 €.                                                                                                             v konaní

Uznesenie č. V-14/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši, so sídlom
Nesluša 706, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – Letné kino vo výške
175,00 €.                                                                                                                               v konaní

Uznesenie č. V-15/2022:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  žiadosť Športového klubu Nesluša, so
sídlom Nesluša 147,  o  poskytnutie  dotácie  z rozpočtu obce na rok 2023 – na rozvoj  športovej
činnosti klubu vo výške 6000,00 € s tým, že 1000,00 € bude použitých na detskú ligu.     v konaní

Uznesenie  č.  V-16/2022:  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje žiadosť  Dobrovoľného  hasičského
zboru Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – Hasičské súťaže v roku
2023 vo výške 1340,00 €, s tým, že polovica z tejto sumy, t. j. 670,00 € bude použitá na súťaže pre
deti.                                                                                                                                        v konaní

Uznesenie  č.  V-17/2022:  Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje  žiadosť  Dobrovoľného  hasičského
zboru Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – 6. ročník hasičskej
súťaže v Nesluši vo výške 1100,00 €.                                                                                    v konaní

Uznesenie č. V-18/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Priatelia Kysúc, so sídlom
Nesluša 554, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu- turistické preteky vo
výške 2000,00 s tým, že požaduje väčšiu informovanosť verejnosti o akciách združenia.   v konaní  

Uznesenie č. V-19/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ BAJK RELAX KYSUCE,
so sídlom v Kysuckom Novom Meste, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na projekt
– Neslušským chotárom MTB maratón 2. ročník vo výške 6000,00 €.                                v konaní

Uznesenie  č.  V-20/2022:  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje žiadosť  Spojenej  organizácie
Slovenského  zväzu  telesne  postihnutých  a  postihnutých  civilizačnými chorobami  v  Nesluši,  so
sídlom Nesluša 855, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 vo výške 1000,00 € +
200,00 € pod podmienkou , že sa  členovia organizácie aktívne zapoja počas roka do kultúrnej akcie
poriadanej obcou Nesluša. V opačnom prípade je žiadateľ povinný vrátiť 200,00 € obci Nesluša ako
nevyčerpanú dotáciu.                                                                                                             v konaní

Uznesenie č. V-21/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska
Nesluša  so sídlom Nesluša 230, o poskytnutie  dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 vo výške
1000,00 € + 200,00 € pod podmienkou, že sa  členovia organizácie aktívne zapoja počas roka do
kultúrnej akcie poriadanej obcou Nesluša. V opačnom prípade je žiadateľ povinný vrátiť 200,00 €
obci Nesluša ako nevyčerpanú dotáciu.                                                                                v konaní

Uznesenie č. V-22/2022:

a/  Obecné zastupiteľstvo  neschvaľuje žiadosť Šachového klubu Mladosť so sídlom, Hotel Les
Nesluša,  o  poskytnutie  dotácie  z  rozpočtu  obce  na  rok  2023  na  účasť  na  ligách  Slovenského
šachového zväzu o výške 500,00 € s tým, že  ďalších 700,00 € bude poskytnutých iba v prípade, že
žiadateľ bude v Centre voľného času v Nesluši viesť šachový krúžok pre deti.             
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b/ Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje žiadosť  Šachového  klubu  Mladosť,  so  sídlom  Hotel  Les
Nesluša,  o  poskytnutie  dotácie  z  rozpočtu  obce  na  rok  2023  na  účasť  na  ligách  Slovenského
šachového zväzu vo výške 300,00 € s tým, že ďalších 500,00 € bude poskytnutých iba v prípade, že
žiadateľ bude v Centre voľného času v Nesluši viesť šachový krúžok v pre deti.               v konaní

Uznesenie č. V-23/2022: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Zdenky Čavajdovej, bytom
Nesluša  1009,  o  jednorázovú dávku v  hmotnej  núdzi  na  zakúpenie  palivového dreva,  nakoľko
nespĺňa podmienky podľa § 3 ods. 4. Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša č. 6/2015 o
poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi. 

Medzi obcou ako  poskytovateľom a žiadateľom ako príjemcom dotácie sa vždy uzatvára písomná
zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Uzatváranie a vypracovanie zmlúv o poskytovaní
dotácií   je  ešte  v  konaní.  Počas  rozpočtového  provizória  obec  nesmie  poskytovať  dotácie  z
rozpočtu obce podľa § 7 ods. 4 a 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s
výnimkou takých finančných prostriedkov, ktoré sa poskytujú na základe osobitného predpisu.

 Záver:
                                                          

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol zverejnený v termíne (aspoň tri dni pred
zasadnutím  OZ)  na  úradnej  tabuli  a  webovom sídle  obce.  Vyhlásenia  uvedených  VZN boli  v
termíne, najmenej na 15 dní na úradnej tabuli a na web sídle obce. Ku dňu vykonania kontroly na
zasadnutí OZ bolo prijatých celkom 23  uznesení OZ (V-I/2022 – V-23/2022)  a z toho  1 uznesenie
bolo  zobraté  na  vedomie,  10  uznesení  v  konaní.   Zo  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  bola
vyhotovená  zápisnica  a  uznesenia.  V  zápisnici  boli  uvedené  všetky  predpísané  náležitosti  a
štruktúra. Okrem toho, že uznesenia sú uvedené v zápisnici, vyhotovené boli samostatne a každé
podpísané starostkou obce do 10 dní.

Zápisnica a uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré sú súčasťou zápisnice zo zasadnutia OZ spolu
s výpisom o hlasovaní jednotlivých poslancov obec zverejnila  spôsobom umožňujúcim hromadný
prístup na úradnej tabuli a na web sídle obce. 

Vykonanou kontrolou neboli v kontrolovanom subjekte zistené nedostatky.   

Dôvodová správa:

Materiál  je  obecnému zastupiteľstvu predkladaný v súlade  s  §  18 f  ods.  1  písm. d)  zákona č.
369/1990 Zb. o obednom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Hlavná kontrolórka je povinná predkladať správu o výsledku kontroly obecnému zastupiteľstvu na
najbližšom zasadnutí.
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