
Pripomienky poslancov k návrhu
rozpočtu

Dňa 29. 1. 2018 o 10:19 Jozef Kubala napísal(a):

Dobrý deň,

Posielam pripomienky k návrhu rozpočtu. Pripomienky sú od poslancov, ktorí boli na stretnutí túto 
sobotu (27. januára). Zároveň žiadam o nový termín zastupiteľstva, keďže väčšine poslancov 
stredajší termín nevyhovuje a nebudú sa môcť zastupiteľstva zúčastniť. Nový termín zastupiteľstva 
navrhujem na pondelok 5. februára o 13. 00. Ďakujem.

Pripomienky k rozpočtu
(1) Ku každej investičnej akcii v 8. kapitole žiadame priložiť dôvodovú správu, rozpočet 
projektu a zdôvodnenie výdavkov, spolu s časovým harmonogramom realizácie. Až po 
schválení dôvodovej správy, rozpočtu projektu a časovým harmonogramom realizácie budú 
môcť byť peniaze použité na daný účel.

Zdôvodnenie: Bez vyššie uvedených príloh poslanci nie sú schopní posúdiť opodstatnenosť výšky 
rozpočtovaných prostriedkov na dané účely a ich schopnosť realizácie v danom roku.

(2) Program 8. 3 – Voda: Na projekt filtrácie povrchovej vody, ktorý má byť financovaný z EU 
fondov navrhujeme v roku 2018 použiť 5 tis. eur. Zvyšnú rozpočtovanú sumu (50 tisíc eur) 
navrhujeme presunúť na projekt: Zvýšenie kapacity zásobovania vodou, ktorého účelom bude 
vybudovanie nového vodojemu (zásobníku) pri vodojeme Parišovka.

Zdôvodnenie: Rozpočtovaných 55 tisíc eur na projekt je neopodstatnene vysoká suma. Obec by sa 
mala zamerať na dobudovanie kapacity vodojemov, aby bola schopná bez odstávok zásobovať 
občanov vodou.

(3) Program  8. 5 – Cesty: Žiadame, aby peniaze rozpočítané na tento účel bolo možné použiť až 
po predložení podkladov, ktoré budú obsahovať presnú výmeru asfaltovaných ciest, ktoré bude v 
rámci reklamácie hradiť firma Váhostav  a akú výmeru asfaltovania bude platiť obec.

Ďalej žiadame, aby cesta na nižný koniec bola najskôr riadne opravená (spevnenie upadnutých 
častí) a bol zachovaný chodník. Na základe stavu cesty po generálnej oprave sa bude rozhodovať o 
jej asfaltovaní nanovo.

Zároveň žiadame, aby táto položka bola ponížená o 50 tisíc. eur.

Zdôvodnenie: Váhostav mal v rámci reklamácie asfaltovať časť cestných komunikácií. Z 
predložených materiálov nie je jasné o akú časť ide, taktiež nie je jasné akú časť má hradiť obec 
Nesluša. V prípade položenia nového asfaltu na starú vozovku, bez spevnenia prepadnutých častí 
môže dôjsť k opätovnému upadaniu časti miestnych komunikácií.



(4) Program 8. 6. – Tribúna: Žiadame, aby rozpočtované peniaze boli použité primárne na 
rekonštrukciu strechy a šatní. Žiadame o navýšenie daného účelu o 50 tisíc eur, peniaze na 
navýšenie položky žiadame z účelu asfaltovania ciest.

(5) Autobusové zastávky: Peniaze na tento účel žiadame presunúť na projekt: Výstavba 
parkovacích miest podľa návrhu komisie PLHV, ktoré bolo aj schválené uznesením č. V-18/2017.

Zdôvodnenie: Pravidelná údržba a čistenie zastávok (plagáty, smeti, prach) zabezpečí, aby 
zastávky boli dôstojným miestom.

(6) Označenie ulíc: Žiadame vyčleniť sumu 5 tisíc eur na montáž tabúľ, ktoré budú označovať 
ulice a pľace.

Zdôvodnenie: Označenie v obci zjednoduší orientáciu, pre obyvateľov aj návštevníkov.

S úctou, Jozef Kubala

Vyjadrenie starostky obce
Termín zastupiteľstva bol daný na Váš podnet, tak si stojte za Vašimi vyjadreniami .  K ostatným 
bodom sa nevyjadrujem, vyjadrím sa na 1.riadnom zastupiteľstve, zabezpečte si účasť bývalého ex 
starostu aby priniesol  akú kolaudáciu podpísal pri kanalizácií a čo sa dá reklamovať a čo nie - ja sa 
nebudem opakovať. Stavať zbytočný zásobník vody - keď mi doň nemá čo natiecť -zobrazujú iba 
Vaše nevedomosti o obecnom vodovode.
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