
Zápisnica zo IV. zasadnutia komisie finančnej, správy obecného majetku, kul-
túrnej a sociálnej Obecného zastupiteľstva v Nesluši z 27.07.2022

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

Neprítomní:   
Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Anna Psotná

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 
(16:00 hod.)
Predseda komisie – Mgr. Ľubomír Tichý privítal 
prítomných členov a otvoril zasadnutie komisie. 
Program zasadnutia bol schválený bezo zmien.
Hlasovanie: za: 5 členovia, proti: 0 členov, zdržalo 
sa: 0 členov
3. Pridelené žiadosti
3.1 – Športový klub Žiar Nesluša – odsúhlasenie zní-
ženia poplatku za používanie futbalového ihriska a 
šatní v letnom období (pod. č. OU-2022/538). 
Členovia komisie sa oboznámili so žiadosťou. Rozo-
berali možnosti na zníženie poplatku. Boli navrhnuté 
tri rôzne varianty riešenia:
a) Zostať pri cene, ktorá je uvedená v platnom VZN 
č. 3/2022, keďže cenník sa upravoval aj kvôli využí-
vaniu ihriska;
b) Namiesto úhrady za využívanie ihriska by športo-
vý klub Žiar Nesluša uhradil vertikuláciu a hnojenie 
ihriska, ktoré obec zabezpečuje raz ročne (cena je 
cca 1 000 €);
c) Športový klub Žiar Nesluša zabezpečí na svoje 
náklady údržbu ihriska – tj. kosenie a lajnovanie.
Hlasovanie za návrh a)
za: Mgr. Tichý, proti: 0, zdržali sa: PhDr. Bosý, 
Ing. Kloták, P. Škuta, A. Vilim
Hlasovanie za návrh b)
za: Ing. Kloták, P. Škuta, A. Vilim, proti: Mgr. Tichý, 
zdržal sa: PhDr. Bosý
Hlasovanie za návrh c)
za: PhDr. Bosý, proti: Mgr. Tichý, zdržali sa: 
Ing. Kloták, P. Škuta, A. Vilim
Hlasovaním prešiel v komisii návrh b). Ak teda 
žiadateľ nesúhlasí s výškou poplatku podľa cenníka, 
ktorý je súčasťou platného Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/2022, uzatvorí sa s ním zmluva, že 
ako náhradu za využívanie ihriska a šatní, zabezpečí 
vo vlastnej réžií vertikuláciu a hnojenie ihriska. 

3.2 žiadosť o preplatenie nákladov na pripojenie 
na verejnú kanalizáciu – spoločná žiadosť – J. Štr-
bová, Nesluša 359, E. Slížová, Nesluša 826, M. Štei-
nigerová, Nesluša 766 a B. Brezina, Nesluša 217 
(pod. č. OU-2022/560). Komisia sa so žiadosťou 
oboznámila, no aj napriek snahe pomôcť žiadateľom 
zvládnuť finančnú situáciu, nenašla zákonnú mož-
nosť, ako im kompenzovať aspoň časť nákladov. Na-
pojenie na kanalizáciu je vedené po súkromných po-
zemkoch, v ich vlastníctve. V prípade, ak by sa na-
pojili na túto súkromnú kanalizáciu ďalšie nehnuteľ-
nosti, majú ako vlastníci právo požadovať časť ná-
kladov na pripojenie od nich. Komisia preto neodpo-
rúča OZ schváliť uvedenú žiadosť.
Hlasovanie: za: 0 členov, proti: 5 členov, zdržal sa: 
0
4. Diskusia
V rámci diskusie prítomní členovia komisie rozobe-
rali znalecký posudok vypracovaný k odkúpeniu 
Katolíckeho kultúrneho domu v Nesluši. Naďalej sú-
hlasia s tým, aby obec danú nehnuteľnosť previedla 
do svojho vlastníctva, no je potrebné sa dohodnúť 
na primeranej cene, s ktorou by súhlasili obe strany.  
5. Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a 
ukončil zasadnutie. (16:40 hod.)

V Nesluši, 28.07.2022

Prílohy:
1. Prezenčná listina

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

                   Mgr. Ľubomír Tichý – predseda komisie  
              

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


