
Zápisnica z III. zasadnutia komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúr-
nej a sociálnej Obecného zastupiteľstva v Nesluši z 08.06.2022

Prítomní: 
Predseda – Mgr. Ľubomír Tichý
Členovia – PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, 
Adam Vilim

Neprítomní:   
Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Anna Psotná, Pavol Škuta

Zapisovateľ – Monika Žáková

Program:
1. Otvorenie zasadnutia – predseda
2. Schválenie programu
3. Záverečný účet obce
4. Diskusia
5. Záver

1. a 2. Otvorenie a schválenie programu 
(16:50 hod.)
Predseda komisie – Mgr. Ľubomír Tichý privítal 
prítomných členov, pani starostku Ing. Zuzanu Jan-
covú, účtovníka obce M. Tabačka a otvoril zasadnu-
tie komisie. Program zasadnutia bol schválený bezo 
zmien.
Hlasovanie: za: 4 členovia, proti: 0 členov, zdržalo 
sa: 0 členov

3. Záverečný účet obce
Predseda komisie požiadal účtovníka obce M. Ta-
bačka, aby komisii predstavil návrh záverečného 
účtu obce za rok 2021. Vysvetlil prítomným ako boli 
použité finančné prostriedky obce a dôvody prečo 
vznikol schodok rozpočtu, ktorý je krytý z rezervné-
ho fondu.  Odpovedal na ich otázky a vysvetlil aj do-
datočné úpravy návrhu, ktorými boli prepočítané vy-
lúčenia podľa materiálov posledného školenia, kde 
boli doteraz vylučované iba štátne dotácie. Uviedol 
tiež, že došlo k úprave vo vzorcoch v tabuľkovej 
časti, doplneniu informácií v článku 8, opravená a 
prepočítaná suma schodku, doplnená tvorba rezerv-
ného fondu zo zostatku prostriedkov (vyrátaná ako 
rozdiel finančných operácií a upraveného schodku). 
Pani starostka spomenula konkrétne projekty, na 
ktoré sa finančné prostriedky použili. Komisia po 
oboznámení sa so všetkými podkladmi a vyjadre-
niami odporúča  obecnému zastupiteľstvu záverečný 
účet obce za rok 2021 schváliť bez výhrad. 
Hlasovanie: za: 4 členovia, proti: 0 členov, zdržalo 
sa: 0 členov

4. Diskusia
V rámci diskusie prítomní členovia komisie rozobe-
rali návrhy na riešenie situácie ohľadom odpredaja 
budovy „Hornej školy“ a pozemkov v jej bezpro-
strednej blízkosti, na ktorých sa má vybudovať so-

ciálne zariadenie pre seniorov a požiadavky obyva-
teľov bytového domu č. 963. 
5. Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a 
ukončil zasadnutie. (17:40 hod.)

V Nesluši, 10.06.2022

Prílohy:
1. Prezenčná listina

             
             ………………………………..

                   Mgr. Ľubomír Tichý – predseda komisie  
              

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


