
Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej 
Obecného zastupiteľstva v Nesluši z 08. 06. 2018

Prítomní

• Predseda: Ing. Jozef Kubala;
• tajomník: Matej Tabaček;
• členovia: Ján Lisko, Pavol Škuta;
• hostia: Ing. Zuzana Skokanová (hlavná 

kontrolórka).

Program zasadnutia

 1. Otvorenie
 2. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce
 3. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2-2/2018
 4. Rôzne
 5. Záver

Priebeh zasadania

1. Otvorenie

Zasadnutie  finančnej  komisie  otvoril  predseda 
Ing.  Jozef  Kubala,  PhD.  Predložil  program 
zasadnutia. Komisia program odsúhlasila.

2. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce

2.1 OZ Kultúra v Nesluši 

Občianske združenie (OZ) požiadalo o dotáciu vo 
výške  500  €  na  točenie  hudobného  videoklipu. 
Komisia  považuje  uvedenie  obce  v hudobnom 
klipe za  dobrý  spôsob jej  propagácie,  odporúča 
preto  schválenie  dotácie  pod   podmienkou,  že 
v úvode  videoklipu  bude  uvedený  erb  obce 
Nesluša spolu s textom „Obec Nesluša“ a zároveň 
bude  uvedená  ako  poskytovateľ  dotácie 
v prípadných titulkoch na konci videoklipu.

Návrh uznesenia: „Obecné zastupiteľstvo žiadosť 
Občianskeho  združenia  Kultúra  v Nesluši 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na 
spolufinancovanie  hudobného  videoklipu 
k skladbe  Suchovenský  potok  (č.  j.  2018/699) 
schvaľuje  vo  výške  € 500,00  s podmienkou,  že 
v úvode  videoklipu  bude  zobrazený  erb  obce 
Nesluša spolu s textom „Obec Nesluša“ a zároveň 
bude  obec  uvedená  ako  poskytovateľ  dotácie 
v titulkoch  na  konci  videoklipu,  ak  budú  jeho 
súčasťou.“

Vplyv  na  rozpočet:  Presun  výdavkov  v prvku 
6.2.2.  Komisia  navrhuje  presunúť  prostriedky 
v rámci  schváleného  rozpočtu  z položky  „Hody 
a iné podujatia“.

2.2  Anna Kyselová

Pani  Anna Kyselová podala žiadosť o dotáciu na 
spolufinancovanie tlače knihy Strašidielko Bubulík 
a kraj  sveta.  Nakoľko obec už autorku podporila 
v roku  2013  zakúpením  550  ks  jej 
predchádzajúcej  knihy  v tlačiarni  za  € 1 270,50 
(časť vydania bola predaná a väčšia časť sa vedie 
na sklade a používa sa na reprezentatívne účely), 
komisia odporúča žiadosť zamietnuť.

Návrh uznesenia: „Obecné zastupiteľstvo žiadosť 
Anny Kyselovej  o poskytnutie  dotácie  z rozpočtu 
obce  Nesluša  na tlač  knihy Strašidielko  Bubulík 
a kraj sveta (č. j. 2018/671) zamieta.“

Vplyv na rozpočet: Bez vplyvu.

3. Návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 
2-2/2018

Komisia  prerokovala  návrh  č.  1  rozpočtového 
opatrenia  predloženého  starostkou  obce 
a konštatuje, že:

• faktúra  za  služby  advokáta  v spore 
s firmou  SteMar,  s.  r.  o.  musí  byť 
uhradená obcou,  napriek  tomu,  že obec 
očakáva  stopercentú  úhradu  trov  zo 
strany žalobcu;

• nesúhlasí  so  znižovaním  výdavkov 
v podprograme 8.3 – Voda;

• nesúhlasí  s vybudovaním  podhľadu  na 
streche  tribúny  futbalového  štadióna, 
nakoľko  túto  investíciu  nepovažuje  za 
nutnú,  finančné  prostriedky  by  sa  mali 
prioritne  použiť  na  rekonštrukciu  šatní, 
aby  futbalisti  v  novej  sezóne  mohli 
tribúnu využívať na domáce zápasy;

• nesúhlasí  so  zrušením  výdavkov  na 
výstavbu  parkovacích  miest  a označenie 
častí obce;

• k  prechodovej  streche  medzi  školou 
a telocvičňou  nebol  komisii  predložený 
projekt  ani  harmonogram realizácie,  iba 
krycí list rozpočtu od jedného dodávateľa, 
a preto  požaduje  dodatočné  vysvetlenie 
od  starostky  obce;  bez  dodatočného 
vysvetlenia  komisia  neodporúča  presun 
finančných prostriedkov na tento účel.

Komisia  odporúča  v rozpočtovom  opatrení 
nasledujúce úpravy, ktoré spolu s úpravou podľa 
predloženého  návrhu  v projekte  8.8.1  Územný 
plán  pokryjú  úhradu  faktúry  advokátskej 
kancelárie:

• prvok  5.1.3  Verejné  osvetlenie  sa  zníži 
o 6 000 €  (nerealizovaný  nákup  LED 
svietidiel);

• prvok 8.5.3 Miestne komunikácie sa zníži 
o 5 000 € (nižšia faktúra za asfaltovanie 
bočných uličiek oproti predpokladu);

• projekt 8.5.8 Projekt verejného osvetlenia 
sa zníži o 5 000 € (nebude sa realizovať).

Komisia neodporúča znížiť výdavky plánované na 
úhradu  čiastočne  uhradenej  faktúry  od  firmy 
MARO, s. r.  o.,  nakoľko obec nevie odhadnúť, či 
dodávateľ  pristúpi  k reklamácii  podľa  jej 
požiadaviek.  K  ostatným rozpočtovým  úpravám 
komisia nemá výhrady.

4. Rôzne

Hlavná  kontrolórka  upozornila  komisiu,  že  obec 
nemá vytvorené rezervy na prebiehajúce súdne 
spory, čím sa porušuje zákon o účtovníctve. Podľa 
poznámok  k účtovnej  závierke  2016  a 2017 
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rezervy  neboli  tvorené,  pretože  nebol 
vypracovaný odborný odhad právneho zástupcu 
a tvorba  rezervy  nebola  prerokovaná 
zastupiteľstvom.  Podľa  kontrolórky  má  byť 
vytvorená rezerva na súdny spor s firmou SteMar, 
s. r. o. a na revitalizáciu legálnych skládok (napr. 
nad ihriskom), a mala byť vytvorená aj na súdny 
spor s bývalým riaditeľom Domu opatrovateľskej 
služby Nesluša.

5. Záver

Predseda komisie uzavrel zasadnutie.

V Nesluši 08. 06. 2018

Prílohy:

1. Prezenčná listina
2. Žiadosť o dotáciu OZ Kultúra v Nesluši
3. Žiadosť o dotáciu Anny Kyselovej
4. Návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 2-

2/2018

…............................ …............................
Matej Tabaček Ing. Jozef Kubala, PhD.

tajomník predseda komisie
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