
Zápisnica z I. zasadnutia komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej
Obecného zastupiteľstva v Nesluši zo 17.02.2021

Prítomní: 
Predseda – Mgr. Ľubomír Tichý
Členovia – Ing. Michal Kloták, PhDr. Juraj Bosý, 
Pavol Škuta, Mgr. Anna Psotná, Adam Vilim
Neprítomný člen – Ing. Peter Ozsvald
Zapisovateľ – Monika Žáková
Program:
1. Otvorenie zasadnutia – predseda
2. Schválenie programu
3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce
4. Žiadosť na odkúpenie obecného pozemku
5. Rozpočet obce
6. Diskusia
7. Záver
1. a 2. Otvorenie a schválenie programu 
(16:40 hod.)
Zasadnutie finančnej komisie otvoril predseda 
Mgr. Ľubomír Tichý. Predložil program zasadnutia. 
Komisia návrh programu schválila. 
Hlasovanie: za: 6 členov, proti: 0 členov, zdržalo sa:
0 členov
3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce
3.1 Žiadosť Základnej organizácie slovenského 
zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto
Predseda komisie začal žiadosťou Základnej organi-
zácie slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové 
Mesto. Žiadajú o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša 
na nákup strojov a zariadenia na výrobu medzi-
stienok zo včelieho vosku a vybudovanie nových 
úľov pre rozšírenie včelstiev vo výške 1 000 €. 
Komisia žiadosť prehodnotila a z dôvodu pretrváva-
júcej pandémie, čo má za dôsledok aj nižší príjem 
zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obce, odporúča 
obecnému zastupiteľstvo žiadosť schváliť, ale 
vo výške 200 €.
Hlasovanie: za: 6 členov, proti: 0 členov, zdržalo sa:
0 členov
3.2 Vyúčtovanie poskytnutej dotácie - Združenie 
obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín
Dňa 26. januára 2021 bolo na Obecný úrad v Nesluši
doručené vyúčtovanie poskytnutej dotácie na Projek-
tovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a inži-
niersku činnosť pre stavbu – „Kysucká cyklotrasa – 
úsek Dunajov – KNM – Žilina (Budatín).“ V liste 
nám oznámili, že poskytnuté finančné prostriedky, 
ktoré im Obec Nesluša poskytla na rok 2020 v sume 
1 500 € na projektovú dokumentáciu – Budovanie 
Kysuckej cyklotrasy pre územné rozhodnutie 
k 31.12.2020 nevyčerpali a presunuli ich do roku 
2021. Z tohto dôvodu komisia odporúča, aby obecné
zastupiteľstvo schválilo presun poskytnutej dotácie 
na rok 2020 na rok 2021 v tej istej výške, 
t.j. 1 500 €.
Hlasovanie: za: 6 členov, proti: 0 členov, zdržalo sa:
0 členov

4. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Predseda komisie prestavil žiadosť spoločnosti SVS 
– inžiniering, s. r. o., so sídlom Oravská ul. 8557/22, 
Žilina, ktorá na základe mandátnej zmluvy zabezpe-
čuje pre investora Severoslovenské vodárne a 
kanalizácie, a. s., Žilina – majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku – par. KN-C 3221/9 
v kat. uz. Nesluša o výmere 97 m2, zapísaného 
na liste vlastníctva číslo 1244 ako TTP. Podľa prilo-
ženého znaleckého posudku, ponúkaná cena za po-
zemok je vo výške 1 000 €. Jedná sa o pozemok za-
bratý pod čerpacou stanicou ČS N1. Komisia k danej
žiadosti nezaujala jednoznačné stanovisko. 
Na jednej strane bol návrh nepredávať obecný 
majetok, na druhej strane predať, keď na ňom už 
stojí legálna verejnoprospešná stavba, ktorej vlast-
níkom nie je obec. 
Hlasovanie: za: 2 (P. Škuta, A. Psotná), proti: 2 
(Mgr. Ľ. Tichý, Adam Vilim), zdržali sa: 2 
(Ing. M. Kloták, PhDr. J. Bosý)
5. Rozpočet obce
Komisia prebrala zverejnený návrh Programového 
rozpočtu obce, nemala k nemu žiadne výhrady a od-
porúča obecnému zastupiteľstvu tento návrh 
schváliť.
Hlasovanie: za: 6 členov, proti: 0 členov, zdržalo sa:
0 členov
6. Diskusia
V rámci diskusie sa členovia komisie rozprávali 
o chýbajúcich kultúrnych podujatia v obci. Nakoľko 
je situácia s pandémiou taká aká je, musíme čakať 
ako sa situácia vyvinie. Veria a dúfajú, že sa podarí 
zorganizovať aspoň „Deň obce“, keďže s termínom 
konania tejto akcie sa dá hýbať. 
A. Vilim navrhol, či by obec nemohla zakúpiť res-
pirátory pre starších obyvateľov, prípadne sociálne 
slabších občanov. Ostatní členovia videli problém 
v tom, ako určiť komu dať respirátory a taktiež 
v spôsobe distribúcie cielenej skupine.
6. Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a 
ukončil zasadnutie. (17:30 hod.)

Prílohy:
1. Prezenčná listina

         ………………………………..
     Mgr. Ľubomír Tichý

                                              predseda komisie

…………………………………
Monika Žáková - zapisovateľ


