
Zápisnica zo zasadnutia komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej
Obecného zastupiteľstva v Nesluši z 13. 11. 2019

Prítomní: 
Predseda – Mgr. Ľubomír Tichý
Tajomníčka – Monika Žáková
Členovia – Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Peter Ozsvald
Hostia – Ing. Zuzana Jancová, Mária Kormanová – kontrolorka obce
Neprítomní: PhDr. Juraj Bosý; Ing. Michal Kloták a Mgr. Anna Psotná - ospravedlnení

Program:
1. Otvorenie zasadnutia – predseda
2. Schválenie programu
3. Žiadosti o dotáciu na rok 2020 (Spojená organizácia SZŤP a ZPCCH, Šachový klub Mladosť, 
Jednota dôchodcov Slovenska, …)
4. Žiadosť komisie životného prostredia a územného plánovania o stanovisko k zmenám VZN – o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobným stavebným odpadom a o dani z nehnuteľnosti a dani za psa
5. Diskusia
6. Záver

1. - 2. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu, 16:00 hod.
Zasadnutie finančnej komisie otvoril predseda Mgr. Ľubomír Tichý. Predložil program zasadnutia s 
tým, že do programu sa pridá ešte pred diskusiu – úprava poriadku odmeňovania poslancov OZ, 
členov stálych a dočasných komisií pri OZ ako bod 5 a zámer Obce Nesluša odpredať Hornú školu 
v Nesluši súkromnému investorovi ako bod 6. Komisia predložený návrh programu schválila.

3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020
Komisii bolo predložených 13 žiadostí od deviatich miestnych organizácií a dvoch organizácií z 
Kysuckého Nové Mesta.

3.1 -   Občianske združenie Škola vzpierania, Kysucké Nové Mesto
Na zasadnutie komisie prišli aj zástupcovia  OZ Školy vzpierania v Kysuckom Novom Meste, aby 
sa predstavili a vysvetlili opodstatnenosť svojej žiadosti – nakoľko tréningového procesu sa aktívne 
zúčastňujú aj deti z našej obce. Požadovaná výška príspevku € 2500,-. Finančné prostriedky z 
dotácie chcú podľa žiadosti použiť na nákup športových pomôcok, na čiastočné pokrytie nákladov 
na sústredenia a nákup športového oblečenia. Iba pre príklad uviedli, že originál činka stojí cca 
€ 3 000,-, topánky cca € 200,-, dres € 70,-…. keďže sa ich členovia zúčastňujú súťaží aj na 
európskej úrovni, potrebujú sa prezentovať a nemalú časť nákladov predstavujú aj výdavky na 
cestovné.
Komisia odporúča schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce, no nie v požadovanej výške, keďže 
školu vzpierania navštevuje iba niekoľko detí z Nesluše.
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Školy vzpierania, Neslušská cesta 681, Kysucké Nové 
Mesto, o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2020 (pod. č. 1007/2019) vo výške € 
1000,-.

16:30 hod. prišiel PhDr. Juraj Bosý

3.2 - Spojená organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých 
civilizačnými chorobami, Nesluša
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Komisia sa žiadosťou zaoberala, požadovaná výška príspevku je € 1500,-.  Komisia odporúča 
organizácii, aby sa pokúsila nájsť aj iné zdroje financovania a obecnému zastupiteľstvu schváliť 
dotáciu v obdobnej výške ako po minulé roky.
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – Adam Vilim
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Spojenej organizácie SZTP a ZPCCH v Nesluši o dotáciu 
z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2020 (pod. č. 881/2019) vo výške € 1000,-.

3.3 – Šachový klub Mladosť, Nesluša
Požadovaná výška príspevku - € 1200,-
Komisia žiadosť o dotáciu konzultovala aj s hlavnou kontrolorkou obce. Nakoľko klub nevyužíval 
všetky finančné prostriedky z dotácie a prepadli sa do nižšej ligovej kategórie, komisia odporúča 
schváliť dotáciu, no v nižšej sume.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o dotáciu z rozpočtu 
obce Nesluša na účasť na ligách SŠZ v roku 2020 (pod. č. 883/2019) vo výške 
€ 500,-.

3.4 – Jednota dôchodcov Slovenska
Organizácia požaduje dotáciu vo výške € 1 500,-. Komisia v predloženej žiadosti nevidí 
zdôvodnenie zvýšenia, preto odporúča schváli dotáciu v takej výške, ako bola poskytnutá v tomto 
roku, t. j. vo výške € 1 000,-
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska, Nesluša o dotáciu z 
rozpočtu obce Nesluša na projekt „Dôchodcovia Nesluše poznávajú susedné štáty“ (pod. č. 
911/2019) vo výške € 1 000,-. 

3.5 – Športový klub Nesluša
Požadovaná výška príspevku € 5 600,-. Komisia podľa predloženej žiadosť nevidí dôvod na 
zvyšovanie dotácie. Taktiež vidí rezervu finančných prostriedkov aj v položke prenájom priestorov, 
keďže môžu trénovať v obci a v položke všeobecný materiál, nakoľko im bola poskytnutá dotácia z 
Úradu vlády SR na dresy a lopty. Komisia odporúča schváliť žiadosť o dotáciu, ale nie v 
požadovanej výške.
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – Mgr. Ľubomír Tichý
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Športového klubu Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce 
Nesluša na rok 2020 na aktivity v roku 2020 (pod. č. 912/2019) vo výške € 4 500,-.

3.6 – Občianske združenie Kultúra v Nesluši
Komisia sa zaoberala jednotlivými žiadosťami občianskeho združenia:
1. žiadosť o dotáciu na akciu - Rocknes 2020 vo výške € 5 000,-
Komisia hodnotila výsledky tejto akcie a zhodla sa na tom, že nasledujúci rok podporí túto akciu 
tým, že prispeje iba na vystúpenie jedného interpreta. Nakoľko sa nejedná o akciu obce, ale 
občianskeho združenia, je na ňom, aby si zháňalo finančné prostriedky aj z iných zdrojov, nielen z 
rozpočtu obce.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša 
na rok 2020 na akciu „Rocknes 2020“ (pod. č. 916/2019) vo výške € 2 500,- na vystúpenie jedného 
interpreta. 
2. žiadosť o dotáciu na akciu – Letné kino 2020 vo výške € 150,-
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Komisia nemá k tejto žiadosti žiadne pripomienky a odporúča ju schváliť v plnej výške.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša 
na rok 2020 na akciu „Letné kino 2020“ (pod. č. 917/2019) vo výške 
€ 150,-.
3. žiadosť o dotáciu na akciu – Vianočné trhy 2020 vo výške € 250,-
Komisia prehodnocovala túto žiadosť. Nakoľko dané podujatie nespĺňa podstatu „vianočných 
trhov“ - žiadne stánky a celkovo nízka účasť obyvateľov obce, neodporúča schváliť danú dotáciu. 
Komisia odporúča, aby sa tie prostriedky využili na nejakú inú akciu, napr. spojenie s obecnou 
akciou „Mikuláš“.
Hlasovanie: za – 0, proti – 5, zdržal sa – 0
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša
na rok 2020 na akciu „Vianočné trhy 2020“ (pod. č. 918/2019)vo výške 
€ 250,-.

3.7 – Slovenský červený kríž, miestny spolok Nesluša
Požadovaná výška dotácie € 1 500,-
Komisia žiadosť prehodnotila a odporúča ju schváliť, no v nižšej sume, nakoľko počet 
dobrovoľných darcov krvi klesá.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Slovenského červeného kríža, miestny spolok Nesluša, o 
dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2020 na darcovstvo krvi v roku 2020 (pod. č. 919/2019) vo 
výške € 1 200,- s tým, že zdokladuje vynaložené náklady na jednotlivých darcov.

3.8 – Občianske združenie „Priatelia Kysúc“
Požadovaná výška dotácie na akciu - „Turistické preteky“ vo výške € 1 300,-
Komisia sa oboznámila so žiadosťou a nemá voči nej žiadne pripomienky. Odporúča ju schváliť v 
plnej výške.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ „Priatelia Kysúc“ o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša 
na rok 2020 na akciu „Turistické preteky 2020“ (pod. č. 920/2019) vo výške € 1 300,-.

3.9 – Dobrovoľný hasičský zbor Nesluša
Komisii boli predložené dve žiadosti:
1. žiadosť o dotáciu na akciu – 5. ročník hasičskej súťaže v Nesluši vo výške € 1 150,-
Komisia neodporúča schváliť túto žiadosť, ale odporúča presunúť finančné prostriedky z tejto 
dotácie na opravu a údržbu hasičskej V3S-ky, ktorú si žiadali a ktorú sme pre nich dostali z Brigády
záchranného zboru v Žiline Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
Hlasovanie: za – 0, proti – 4, zdržal sa – Mgr. Ľubomír Tichý
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z 
rozpočtu obce Nesluša na rok 2020 na akciu – 5. ročník hasičskej súťaže v Nesluši (pod. č. 
921/2019) vo výške € 1150,-. 

2. žiadosť o dotáciu na akciu – Hasičské súťaže v roku 2020 vo výške € 1 420,-
Komisia nemá voči žiadosti väčšie výhrady a odporúča dotáciu schváli v plnej výške s tým, že 50 %
finančných prostriedkov dotácie pôjde na súťaže pre deti a druhá polovica dotácie pôjde na 
financovanie súťaže dospelých.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
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Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z 
rozpočtu obce Nesluša na rok 2020 na akciu „Hasičské súťaže v roku 2020“ (pod. č. 922/2019) vo 
výške € 1 420,- s tým, že 50 % dotácie, t. j. € 710,- pôjde na súťaže detí a 50 % dotácie na súťaže 
dospelých.

3.10 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto – CVČ sv. Jakuba, 
Kysucké  Nové Mesto
Komisia sa oboznámila so žiadosťou o dotáciu na Centrum voľného času sv. Jakuba a nemá žiadne 
pripomienky nakoľko sa jedná o dotáciu, ktorá im prináleží zo zákona podľa počtu detí, ktoré CVČ 
navštevujú.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba v Kysuckom 
Novom Meste ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste o 
dotáciu na rok 2020 (pod. č. 978/2019) vo výške 88 % z príslušného násobku dotácie určenej na 
dieťa v Centre voľného času Nesluša podľa zákona č. 596/2003 Z. z.
 
4. Žiadosť komisie životného prostredia a územného plánovania o stanovisko k zmenám 
pripravovaných všeobecne záväzných nariadení
a) Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady
b) Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným 
stavebným odpadom
c) Návrh všeobecne záväzného nariadenie o dani z nehnuteľnosti a dani za psa

Komisia nemá voči návrhom všeobecne záväzných nariadení žiadne pripomienky a odporúča ich 
obecnému zastupiteľstvu schváliť.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
Návrh uznesenia:
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. ….o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrh.
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. …..o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom podľa predloženého návrh.
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. …..o dani z nehnuteľnosti a 
dani za psa podľa predloženého návrhu.

5. Poriadok odmeňovania poslancov OZ, členov stálych a dočasných komisií pri OZ 
Predseda komisie predložil komisii návrh nového poriadku odmeňovania, nakoľko pôvodný, ktorý  
bol schválený v marci tohto roku, nebol správne definovaný. Upravený poriadok odmeňovania 
komisia odporúča schváliť.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poriadok odmeňovania poslancov OZ, členov stálych a dočasných 
komisií pri OZ podľa predloženého návrhu. 

6. Zámer obce Nesluša odpredať budovu hornej školy a priľahlé pozemky súkromnému 
vlastníkovi
Pani starostka Ing. Zuzana Jancová predstavila zámer odpredania budovy hornej školy a priľahlých 
pozemkov do rúk súkromného vlastníka, ktorý ju oslovil s tým, že budovu prestaví na domov 
sociálnych služieb. V minulosti obec poverila starostku, aby začala rokovania s VÚC o prevode 
budovy hornej školy a priľahlých pozemkov vo vlastníctve obce na VÚC za účelom vybudovania 
domova sociálnych služieb. VÚC prevod odmietlo. Pavol Škuta namietal, aby nevznikol problém s 
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ľudmi, ktorí majú trvalý pobyt v bytovke vedľa školy. Komisia odporúča schváliť zámer odpredaja 
majetku obce za podmienok, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo:

súhlasí  so  zverejnením  zámeru  previesť  z  dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  podľa
ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
majetok obce na predaj nehnuteľností zap. na LV  1244 k. ú. Nesluša ako stavba Horná škola
čs. 962 na KN C 2953 a pozemky KN C 2954 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  3485
m2,  KN C 2953  –  zastavaná  plocha  a  nádvorie  o  výmere  335  m2.  Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je  záväzok kupujúceho prestavať stavbu č.  s.  962 na KN C 2953 na
„zariadenie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov, pričom kupujúci bude povinný pod sankciou odstúpenia od
zmluvy dodržať tieto podmienky: 

- zaplatenie kúpnej ceny do troch dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy;
- odo dňa nadobudnutia majetku obce do jedného roka podať žiadosť o vydanie územného

rozhodnutia a od jeho právoplatnosti do dvoch rokov o vydanie stavebného  povolenia a po
jeho právoplatnosti do dvoch rokov začať prestavbu;

- vo vybudovanom zariadení  sociálnych služieb   garantovať  obsadenosť  obyvateľmi  obce
Nesluša min. v rozsahu 20% ubytovacej kapacity;

- v prípade  neskoršieho prevodu majetku inému vlastníkovi, kupujúci bude ručiť za to, že po
dobu určenú obcou zostane zachovaný účelu prevodu majetku;

- poskytnúť pre stavbu „obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša“ pozemok na
minimálne šesť parkovacích státí za účelom parkovania vlastníkov bytov v tejto bytovke.

7. Diskusia
Pavol Škuta navrhol, aby sa počas obecnej akcie - „Mikuláš“ v centre obce varil „vianočný punč“ 
pre malých aj veľkých, ktorí prídu na stretnutie s Mikulášom. 
Komisia s návrhom súhlasila a členovia prisľúbili pomoc pri organizácii.

8. Záver
Predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. (18:40 hod.)

V Nesluši, 18.11.2019

Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. Žiadosti o dotáciu (13 ks)
3. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
5. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti a dani za psa
6. Poriadok odmeňovania poslancov OZ, členov stálych a dočasných komisií pri OZ

…………………………… ……………………………..
        Monika Žáková         Mgr. Ľubomír Tichý

tajomníčka           predseda komisie
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