
Zápisnica zo zasadnutia komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej
Obecného zastupiteľstva v Nesluši zo 06.05.2020

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

Program:
1. Otvorenie zasadnutia - predseda
2. Schválenie programu
3. Pripomienky k zmluve „Horná škola“
4. Prejednanie pridelených žiadostí (Zväz včelárov, Hospic, p. Žabková)
5. Diskusia
6. Záver

1. a 2. Otvorenie a schválenie programu (15:45 hod.)
Zasadnutie finančnej komisie otvoril predseda Mgr. Ľubomír Tichý. Predložil program zasadnutia. 
Komisia návrh programu odsúhlasila. 

Hlasovanie: za: 6 členov, proti: 0 členov, zdržali sa: 0 členov

3. Pripomienky k zmluve „Horná škola“
Členovia komisie postupne prešli pripomienkami zo strany p. Jantošíka ohľadne zmluvy o prevode 
nehnuteľnosti – Horná škola. Komisia sa zhodla na tom, že pre obec sú takmer všetky pripomienky 
neakceptovateľné a nevýhodné. A neodporúča meniť túto zmluvu.

Hlasovanie: za: 6 členovia, proti: 0 členov, zdržali sa: 0 členov

4. Žiadosti
a) Zväz včelárov
Predseda komisie prečítal žiadosť Slovenského zväzu včelárov Kysuckého Nového Mesta, v ktorej 
žiadajú finančný príspevok na rezbárske sympózium a starostlivosť o včely vo výške 300 až 500 € 
Po spoločnej úvahe komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť žiadosť Slovenského zväzu
včelárov Kysuckého Nového Mesta v sume spodnej hranice žiadosti, t. j. € 300,00. 

Hlasovanie: za: 6 členovia, proti: 0 členov, zdržali sa: 0 členov

b) Hospic milosrdných sestier
Komisia sa oboznámila so žiadosťou Hospicu Milosrdných sestier z Trenčína o finančný príspevok 
v podobe daru ako kompenzáciu nákladov spojených so starostlivosťou o nášho spoluobčana v roku
2018 vo výške 45 až 90 €. Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť žiadosť Hospicu 
Milosrdných sestier vo výške 100 €. 

Hlasovanie: za: 4 členovia, proti: 0 členov, zdržali sa: 2 členov

c) p. Žabková
Predseda Mgr. Ľubomír Tichý oboznámil komisiu aj s poslednou žiadosťou. Pani M. Žabková žiada
o odpustenie nájmu na prevádzkové priestory v polyfunkčnej budove č. 1027 aspoň na dva mesiace 



z dôvodu, že musela odložiť otvorenia kaderníckeho salóna kvôli nariadeniu vlády o zatvorení 
všetkých prevádzok až do odvolania. (zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19)
Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvo schváliť žiadosť p. Žabkovej s tým, že nasledujúce dva 
mesiace od poslednej úhrady nemusí zaplatiť nájom za prevádzkové priestory v polyfunkčnej 
budove č. 1027. 

Hlasovanie: za: 6 členovia, proti: 0 členov, zdržali sa: 0 členov

16:30 prišla Mgr. Anna Psotná

5. Diskusia
V rámci diskusie členovia komisie rozoberali navýšenie úväzku hlavnej kontrolórky, ktoré navrhla 
pani starostka Ing. Zuzana Jancová v rámci diskusie na poslednom obecnom zastupiteľstve. 
Nakoľko je ekonomická situácia z dôvodu opatrení a nariadení vlády v terajšej dobe zložitá a neistá,
komisia neodporúča zatiaľ navyšovať doterajší úväzok hlavnej kontrolórky.

Ďalej bolo v diskusii spomenuté, že hody sa tento rok konať nebudú a čo sa týka akcie „Deň obce“, 
ktorý bol plánovaný v mesiaci júl – ešte nie isté ako sa vyvinie situácia okolo šírenia ochorenia 
COVID-19 a aké budú nariadenia hlavného hygienika, či vlády. Mgr. Anna Psotná navrhla 
možnosť, že by sa daná akcia mohla presunúť o mesiac neskôr, nakoľko nie je viazaná nejakým 
konkrétnym termínom ako napr. hody.

Spomenuli sa aj akcie, ktoré sa plánujú na jeseň pre seniorov, no všetko bude ešte ovplyvnené 
situáciou ako sa bude vyvíjať ochorenie COVID-19 na Slovensku.

6. Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a uzavrel zasadnutie. (16:53 hod.)

Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. Žiadosti (p. Zväz včelárov, Hospic, p. Žabková)

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


