
Zápisnica z III. zasadnutia komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúr-
nej a sociálnej Obecného zastupiteľstva v Nesluši z 03.11.2021

Prítomní: 
Predseda – Mgr. Ľubomír Tichý
Prítomní členovia – Ing. Michal Kloták, PhDr. Juraj 
Bosý, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Peter Ozsvald
Neprítomná – Mgr. Anna Psotná
Zapisovateľ – Monika Žáková
Program:
1. Otvorenie zasadnutia – predseda
2. Schválenie programu
3. Kultúrne leto 2022
4. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022
5. Ostatné pridelené žiadosti
6. Diskusia
7. Záver
1. a 2. Otvorenie a schválenie programu 
(16:00 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. Kultúrne leto 2022
Na zasadnutie komisie bol prizvaný aj p. Hruštinec, 
ktorý pripravoval „kultúrne leto 2021“, no 
zo zdravotných dôvodov sa ospravedlnil. Komisia 
odporúča začať s programom kultúrneho leta už 
v júni, pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí a 
ukončiť ho na konci augusta. Samozrejme odporúča 
vyčleniť na túto akciu viac finančných prostriedkov 
– v prepočte 500 €/sobota – (suma vychádza z pre-
počtu nákladov na kultúrne leto 2021). Konečná 
výška nákladov, bude podľa reálne uskutočnených 
vystúpení.  
4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022
4.1 Predseda komisie začal žiadosťou Rímskokato-
líckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba, so sídlom Jesenské-
ho 2928, Kysucké Nové Mesto o poskytnutie finanč-
ných prostriedkov na deti do 15 rokov s trvalým po-
bytom v našej obci, ktoré navštevujú CVČ sv. Jaku-
ba v Kysuckom Novom Meste, v zmysle zákona č. 
325/2012 Z. z., celkovo na 17 detí; pod. č. OU-
2021/1000. Komisia odporúča schváliť poskytnutie 
finančných prostriedkov pre deti navštevujúce CVČ 
sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste, v zmysle zá-
kona č. 325/2012 Z. z..
Hlasovanie: za: 6 členov; proti: 0, zdržal sa: 0.
4.2 Na zasadnutí komisie sa zúčastnil p. Ľubomír 
Slíž, predseda Dobrovoľného hasičského zboru  
v Nesluši. Predseda komisie preto pokračoval 
žiadosťami práve dobrovoľného hasičského zboru 
(DHZ):
4.2.1:   na repliku historického práporu   k 100. výročiu
založenia DHZ v Nesluši vo výške 2500 €; pod. č. 
OU-2021/968. Predseda komisie prečítal odôvodne-
nie žiadosti a vyzval p. Slíža, aby sa k žiadosti vy-
jadril. Uviedol, že obnova pôvodneho práporu by 

vyšla 3x viac, preto sa rozhodli pre zakúpenie novej.
Spomenul tiež, že pôvodná by sa mohla vystaviť 
v priestoroch obecného úradu. Členovia komisie od-
poručili p. Slížovi, aby dal naceniť výrobu nového 
práporu aj iným dodávateľom, aby sme získali pre-
hľad o cenách tejto komodity. Komisia odporúča 
schváliť uvedenú žiadosť, no o výšku dotácie bude 
rozhodnuté priamo na zasadnutí OZ podľa predlože-
ných cenových ponúk, maximálne však do výšky 
uvedenej v žiadosti.
Hlasovanie: za: 6 členov; proti: 0, zdržal sa: 0.
4.2.2:   na oslavu 100. výročia založenia DHZ Ne  -  
sluša vo výške 2 200 €, pod. č. OU-2021/967.
Predseda pokračoval druhou žiadosťou DHZ, pre-
čítal odôvodnenie žiadosti a požiadal p. Slíža, aby 
vysvetli, na čo konkrétne budú finančné prostriedky 
použité. Ľ. Slíž vysvetlil komisii, že majú v pláne 
pripraviť oslavu výročia na 2x: 1. pre starších členov
a pozvaných funkcionárov z okresu a kraja – pred-
poklad v období okolo 4. mája, na sviatok partóna 
hasičov – sv. Floriána a 2. pre mladších členov, 
spolu so súťažou. Predpokladaná účasť cca 50-80 
ľudí. Komisia nemala výhrady voči uvedenej žiados-
ti a odporúča ju OZ schváliť v plnej výške.
Hlasovanie: za: 6 členov; proti: 0, zdržal sa: 0.
4.2.3:   na 5. ročník hasičskej súťaže v Nesluši   
k     príležitosti 100. výročia založenia DHZ Nesluša   
vo výške 1000 €, pod. č. OU-2021/965. Členovia 
komisie spolu s p. Slížom prešli a vysvetlili si 
jednotlivé položky v žiadosti. Komisia odporúča 
schváliť žiadosť v plnej výške, tj. 1000 €.
Hlasovanie: za: 6 členov; proti: 0, zdržal sa: 0.
4.2.4.:   na hasičské súťaže v roku 2022   vo výške 
1140 €, pod. č. OU-2021/966. Členovia komisia 
spolu s p. Slížom rozobrali aj túto žiadosť DHZ. 
Keďže členovia DHZ pomáhajú takmer pri všetkých
obecných akciách, komisia odporúča schváliť 
žiadosť v požadovanej výške, tj. 1140 € podmienenú
ako v minulosti, že pomerná časť finančných pros-
triedkov pôjde na detské súťaže. Ľ. Slíž poznamenal,
že realizácia súťaží bude závisieť hlavne od pan-
demickej situácie na Slovensku, nakoľko schválenú 
dotáciu na tento rok nevyužili a posielajú ju späť 
na účet obce. Členovia komisie požiadali p. Slíža, 
aby sa pokúsil získať finančné prostriedky aj z iných
zdrojov, formou sponzorských darov. Taktiež ich po-
vzbudili na ďalšiu spoluprácu s obcou.
Hlasovanie: za: 6 členov; proti: 0, zdržal sa: 0.
Po uzavretí všetkých štyroch žiadostí DHZ p. Slíž 
opustil zasadnutie komisie.
4.3 žiadosti OZ Kultúra v Nesluši
4.3.1:   na letné kino 2022   vo výške 175 €, pod. č. 
OU-2021/963. Členovia komisie nemali výhrady 
k žiadosti a odporúčajú OZ schváliť túto žiadosť 
v plnej výške, tj. 175 €.
Hlasovanie: za: 6 členov; proti: 0, zdržal sa: 0.



4.3.2:   akcia – Rocknes 2022   vo výške 2500 €, pod. 
č. OU-2021/962. Na zasadnutí komisie bol prítomný
aj Mgr. Peter Piják, ktorý odpovedal na jednotlivé 
otázky členov komisie ohľadom akcie Rocknes. 
Komisia odporúča schváliť žiadosť o dotáciu 
v požadovanej výške, tj. 2500 €.
Hlasovanie: za: 6 členov; proti: 0, zdržal sa: 0.
4.4 žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša 
o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1200 €, pod. č. 
OU-2021/971. Komisia rozobrala uvedenú žiadosť a
odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť žiadosť 
o dotáciu v takej istej výške ako minulý rok, tj. 
na súťažnú činnosť v šachu vo výške 500 €, pod-
mienky budú upravené v zmluve. A ďalších 500 €, 
ak budú ochotní pripraviť a viesť šachový krúžok aj 
pre deti v Centre voľného času v Nesluši.
Hlasovanie: za: 6 členov; proti: 0, zdržal sa: 0.
4.5 žiadosť o dotáciu Športového klubu Nesluša, 
vo výške 5000 €, pod. č. OU-2021/961. Komisia 
nemá výhrady voči výške dotácie, preto ju odporú-
čajú schváliť v plnej výške, tj. 5000 €.
Hlasovanie: za: 6 členov; proti: 0, zdržal sa: 0.
4.6 žiadosť občianskeho združenia Bajk relax Kysu-
ce o dotáciu z rozpočtu obce na Neslušský MTB 
maratón, pod. č. OU-2021/955. Komisia prešla 
jednotlivé položky rozpočtu projektu. Žiadateľ ne-
uviedol konkrétnu sumu, ktorú požaduje z rozpočtu 
obce. V rámci komisie bola navrhnutá suma 5000 €, 
s ktorou súhlasili – PhDr. Juraj Bosý, Pavol Škuta a 
Ing. Michal Kloták. Predseda komisie spolu s Ing. 
Petrom Ozsvaldom a Adamom Vilimom hlasovali 
za doplnenie žiadosti o konkrétnu sumu. O výške 
dotácie odporúča rozhodnúť podľa doplnenia žiados-
ti priamo na zasadnutí OZ.
4.7 žiadosť o dotáciu Občianskeho združenia 
„Priatelia Kysúc“ vo výške 2000 €, pod. č. OU-
2021/970. Komisia nemala výhrady voči žiadosti, a 
preto odporúča OZ schváliť žiadosť o dotáciu 
vo výške 2000 €.
Hlasovanie: za: 6 členov; proti: 0, zdržal sa: 0.
4.8 žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Jednoty dô-
chodcov Slovenska, Nesluša vo výške 1500 €, pod. 
č. OU-2021/959. Komisia rozobrala jednotlivé 
položky rozpočtu uvedené v žiadosti a odporúča OZ 
schváli žiadosť o dotáciu vo výške 1100 €.
Hlasovanie: za: 6 členov; proti: 0, zdržal sa: 0.
4.9 žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Spojenej orga-
nizácie SZŤP a ZPCCH v Nesluši vo výške 1500 €, 
pod. č. OU-2021/969. Komisia prehodnotila jednot-
livé položky rozpočtu projektu žiadateľa a odporúča 
schváliť žiadosť o dotáciu vo výške 1100 €.
Hlasovanie: za: 6 členov; proti: 0, zdržal sa: 0.
5.1 žiadosť p. Tomčalovej, bytom Nesluša 370, o fi-
nančný príspevok vo výške 300 € na novú vodovod-
nú prípojku, pod. č. OU-2021/1098. Komisia neod-
porúča schváliť uvedenú žiadosť. Finančná pomoc 
sa jej nemôže poskytnúť na základe VZN č. 5/2015 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ani VZN 
č. 6/2015 o poskytovaní  jednorázovej dávky 
v hmotnej núdzi, nakoľko žiadateľka nespĺňa pod-
mienky uvedené v menovaných VZN obce.
5.2 žiadosť spoločnosti Alza.sk, s. r. o., so sídlom 
Sliačska 1/D, Bratislava o prenájme časti pozemku a
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prevádzkovanie vý-
dajného automatu – Alzaboxu. Podľa návrhu nájom-
nej zmluvy požadujú od obce, aby im zabezpečila 
na parcele, ktorá bude predmetom nájmu elektrickú 
prípojku. Komisia preto odporúča, aby bol alzabox 
umiestnený pri budove obecného úradu z dôvodu 
minimalizovania finančných nákladov na zhotovenie
elektrickej prípojky.
Hlasovanie: za: 6 členov; proti: 0, zdržal sa: 0.
6. Diskusia
V rámci diskusie sa členovia vrátili k možnostiam 
kultúrneho leta, času jeho realizácie a možnostiach 
ďalšieho sprievodného programu. 
7. Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a 
ukončil zasadnutie. (17:45 hod.)

V Nesluši, 03.11.2021

Prílohy:
1. Prezenčná listina

             
………………………………..

                     Mgr. Ľubomír Tichý                  
           predseda komisie

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


