
Zápisnica z II. zasadnutia komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúr-
nej a sociálnej Obecného zastupiteľstva v Nesluši z 23.06.2021

Prítomní: 
Predseda – Mgr. Ľubomír Tichý
Členovia – Ing. Michal Kloták, PhDr. Juraj 
Bosý, Pavol Škuta, Mgr. Anna Psotná, Adam 
Vilim, Ing. Peter Ozsvald
Zapisovateľ – Monika Žáková
Program:
1. Otvorenie zasadnutia – predseda
2. Schválenie programu
3. Žiadosť o prehodnotenie žiadosti o odkúpenie
obecného pozemku
4. Záverečný účet obce
5. Diskusia
6. Záver
1. a 2. Otvorenie a schválenie programu 
(16:30 hod.)
Zasadnutie finančnej komisie otvoril predseda 
Mgr. Ľubomír Tichý. Predložil program zasad-
nutia. Komisia návrh programu schválila. 
Hlasovanie: za: 6 členov, proti: 0 členov, zdrža-
lo sa: 0 členov
3. Žiadosť o prehodnotenie žiadosti o odkú-
penie obecného pozemku
Predseda komisie uviedol žiadosť spoločnosti 
SVS – inžiniering, s. r. o., so sídlom Oravská ul.
8557/22, Žilina, ktorá na základe mandátnej 
zmluvy zabezpečuje pre investora Severo-
slovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Žilina – 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku – par-
cely KN-C 3221/9 v kat. úz. Nesluša o výmere 
97 m2, o prehodnotenie stanoviska obce k odkú-
peniu danej parcely. Obec Nesluša na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva dňa 26.02.2021 nes-
chválila odpredaj pozemku, no schválila spoloč-
nosti SVS-inžiniering, s. r. o. prenájom uve-
deného pozemku. (UZN. č. I-4/2021) Žiadateľ 
však výšku nájmu považuje za neprimerane vy-
sokú. Komisia neodporúča predaj parcely KN-C
3221/9, ale navrhuje zmeniť výšku nájmu 
z 15 €/m2 na 10 €/m2 – ročne. 
Hlasovanie: za: 6 členov, proti: 0 členov, zdrža-
lo sa: 0 členov

4. Záverečný účet obce za rok 2020
Komisia nemá k zverejnenému návrhu závereč-
ného účtu obce za rok 2020 žiadne výhrady a 
odporúča obecnému zastupiteľstvu tento návrh 
schváliť.
Hlasovanie: za: 6 členov, proti: 0 členov, zdrža-
lo sa: 0 členov

5. Diskusia
V rámci diskusie členovia komisie rozoberali 
možnosti usporiadať aspoň nejakú kultúrnu 
akciu. Organizovať „Deň obce“ nebude možné, 
keďže sa nedá dopredu určiť, ako sa bude situ-
ácia okolo pandémie koronavírusu vyvíjať. Na-
vrhli (po dohode s pani starostkou) organizova-
nie kultúrnych sobôt. Každú sobotu podvečer by
zahrala na 1-2 hodiny nejaká hudobná skupina. 
V prípade zlého vývoja pandemickej situácie, dá
sa pomerne rýchlo plánovaná akcia zrušiť. Pa-
vol Škuta navrhol spojiť sa kultúrne aj s akciou 
„Neslušským chotárom“ – cyklistické preteky, 
ktorá sa uskutočnia 14.08.2021. Anna Psotná sa 
ponúkla, že pomôže s organizovaním týchto 
akcií. 
6. Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným 
za účasť a ukončil zasadnutie. (17:05 hod.)

V Nesluši, 23.06.2021

Prílohy:
1. Prezenčná listina

             
………………………………..
         Mgr. Ľubomír Tichý            
           predseda komisie

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


