
Zápisnica z II. zasadnutia komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúr-
nej a sociálnej Obecného zastupiteľstva v Nesluši z 25.05.2022

Prítomní: 
Predseda – Mgr. Ľubomír Tichý
Prítomní členovia – PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal 
Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim
Neprítomní –  Mgr. Anna Psotná, Pavol Škuta
Zapisovateľ – Monika Žáková
Program:
1. Otvorenie zasadnutia – predseda
2. Schválenie programu
3. Pridelené žiadosti
4. Diskusia
5. Záver
1. a 2. Otvorenie a schválenie programu 
(16:25 hod.)
Predseda komisie – Mgr. Ľubomír Tichý privítal 
prítomných členov a otvoril zasadnutie komisie. Ni-
kto z prítomných nedal návrh na zmenu programu a 
tak bol schválený bezo zmien.
Hlasovanie: za: 5 členovia, proti: 0 členov, zdržalo 
sa: 0 členov
3. Pridelené žiadosti
3.1 Žiadosť – Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Ku-
tuzovova 17, 831 03  Bratislava – o finančnú podpo-
ru. (OU-2022/414) Komisia žiadosť rozobrala a ne-
odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť finančnú 
podporu pre žiadateľa, nakoľko obec nemá zákonnú 
možnosť poskytnúť tomuto subjektu finančnú po-
moc. Hlasovanie: za: 5 členovia, proti: 0 členov, 
zdržalo sa: 0 členov
3.2 Žiadosť Miloša Chovanca, bytom Nesluša 985, 
o prehodnotenie stanoviska komisie z 02.03.2022 - 
odkúpenie pozemkov KNC č. 150/2, 150/1 a KNE 
č. 2734/2, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve žiadate-
ľa. Jedná sa o parcely v blízkosti vodojemu Chovan-
covce. (OU-2022/411) Komisia neodporúčala 
schváliť kúpu uvedených pozemkov, nakoľko ne-
siahajú až k vodojemu, aby sa dali využiť ako prí-
stupová cesta v prípade potreby údržby, či opravy. 
Iné využitie daných pozemkov nenašla. Po prehod-
notení argumentov žiadateľa, komisia aj naďalej trvá 
na svojom pôvodnom stanovisku a neodporúča 
obecnému zastupiteľstvu schváliť zámer prevodu ne-
hnuteľností.  Hlasovanie: za: 5 členovia, proti: 0 
členov, zdržalo sa: 0 členov
3.3 Doplnenie podkladov k žiadosti od spoločnosti 
RMs services, s. r. o., so sídlom Nesluša 1153, (OU-
2022/389) o príspevok na stravovanie pre seniorov, 
ktorí by mali záujem o stravovanie v Reštaurácii na 
Rýnku, zoznam stravníkov – seniorov. Komisia sa 
oboznámila s doručenými podkladmi. Obec má k 
príspevku na stravovanie schválené Všeobecne 
záväzné nariadenia č. 4/2016 o poskytovaní príspev-
ku na stravovanie pre dôchodcov. Keďže hranica 
príjmov je v ňom stanovená na sumu, ktorá nesmie 
prekročiť 1,5 násobok životného minima, len málo 
dôchodcov si dokáže uplatniť nárok na príspevok, 

ktorý plynie z tohto VZN. Komisia preto navrhuje, 
aby sa pripravil dodatok k spomínanému VZN 
č. 4/2016 a upravili sa v ňom podmienky pre poskyt-
nutie príspevku na stravovanie aj pre širšiu skupinu 
seniorov. Výška príspevku by mohla byť odstupňo-
vaná podľa výšky príjmu.  Hlasovanie: za: 5 
členovia, proti: 0 členov, zdržalo sa: 0 členov
4. Diskusia
V rámci diskusie členovia komisie rozoberali mož-
nosť rozvozu obedov pre seniorov zo školskej jedál-
ne. 
5. Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a 
ukončil zasadnutie. (17:10 hod.)

V Nesluši, 26.05.2022

Prílohy:
1. Prezenčná listina

             
………………………………..

                     Mgr. Ľubomír Tichý                   
           predseda komisie

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


