
Zápisnica zo zasadnutia komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej
Obecného zastupiteľstva v Nesluši z 12.02.2020

Prítomní: 
Predseda – Mgr. Ľubomír Tichý
Tajomník – Monika Žáková
Členovia – Ing. Michal Kloták, PhDr. Juraj Bosý, Mgr. Anna Psotná, Ing. Peter Ozsvald
Hostia – Mgr. Peter Piják, Mária Kormanová
Neprítomní členovia – Adam Vilim, Pavol Škuta

Program:
1. Otvorenie zasadnutia - predseda
2. Schválenie programu
3. Žiadosť o finančný príspevok
4. Kultúrna akcia – Fašiangy 2020
5. Diskusia
6. Záver

1. a 2. Otvorenie a schválenie programu (16:15 hod.)
Zasadnutie finančnej komisie otvoril predseda Mgr. Ľubomír Tichý. Predložil program zasadnutia. 
Na podnet poslanca Mgr. Petra Pijáka bol do programu zahrnutý bod č. 3 – voľba zástupcu 
predsedu komisie s tým, že ostatné body programu sa posunú a v rámci diskusie sa rozoberie 
kultúrny program na rok 2020. Komisia s úpravou programu súhlasila a schválila ho. 
Hlasovanie: za: 5 členov, proti: 0 členov, zdržali sa: 0 členov.

3. Voľba zástupcu predsedu komisie
Mgr. Anna Psotná navrhla ako zástupcu predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku, 
kultúrnej a sociálnej – PhDr. Juraja Bosého. Ostatní členovia komisie súhlasili a schválili 
PhDr. Juraja Bosého do funkcie zástupcu predsedu komisie. 
Hlasovanie: za: 4 členovia, proti: 0 členov, zdržali sa: 1 člen.

4. Žiadosť o príspevok
Komisii bola predložená žiadosť o finančný príspevok od Andreja Pivarčiho, zastúpeného otcom 
Milanom Pivarčim, bytom Nesluša 31 (pod. č. 171/2020). Podľa žiadosti sa jedná o jednorázový 
príspevok vo výške € 30,00 na nákup benzínu, ktorý bude využitý na vozenie Andreja Pivarčiho 
do obce Radoľa, kde hráva za futbalový oddiel III. ligu. Komisia sa so žiadosťou oboznámila, ale 
nakoľko zo žiadosti nie je zrejmé, na základe čoho sa príspevok žiada, bude p. Pivarči prizvaný 
na ďalšiu komisiu z dôvodu objasnenia svojej žiadosti. 

5. Kultúrna akcia – Fašiangy 2020
Členovia komisie sa zhodli na tom, že je potrebné zachovávať tradície. Z tohto dôvodu navrhujú, 
aby sa konal fašiangový sprievod masiek obcou ako po minulé roky. Nakoľko v kultúrnom dome 
nie je možné usporiadať fašiangovú zábavu, bude sa konať v centre obce pri pódiu. Nebude chýbať 
ani malé pohostenie a občerstvenie pre zúčastnených. Navrhovaný termín: 22.02.2020. Členovia si 
rozdelili úlohy v rámci prípravy. Ohľadne pripravovanej akcie budú oslovené aj organizácie a 
občianske združenia, ktoré poberajú dotácie z obce. Predpokladaný rozpočet na akciu – Fašiangy 
2020 je cca € 500,00.

6. Diskusia
V rámci diskusie komisia rozoberala kultúrne podujatia, ktoré budú v roku 2020. Zamerali sa 
predovšetkým na hody, ktoré budú v máji a na Deň obce v mesiaci júl. Hovorili o predbežnom 
rozpočte a programe na tieto akcie.



Mgr. Anna Psotná hovorila o nutnosti vytvoriť kalendár kultúrnych podujatí na rok 2020 aj 
s predpokladaným návrhom rozpočtu na jednotlivé akcie a možnosti požiadať o dotáciu na VÚC 
ohľadne poskytnutia dotácie na kultúrne akcie obce z ich rozpočtu. 

7. Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a uzavrel zasadnutie. (17:45 hod.)

Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. Žiadosť o príspevok (p. Pivarči)

……………………………….. …………………………………..
Monika Žáková Mgr. Ľubomír Tichý
    tajomníčka    predseda komisie


