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Obec Nesluša (okres Kysucké Nové Mesto) – analýza a vyhodnotenie otvorenosti 
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Názov programu:   Operačný program Efektívna verejná správa 

Riadiaci orgán:   Ministerstvo vnútra SR 

 

 

Názov a sídlo prijímateľa:  Pro Senium et Cultura, občianske združenie 

        Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina 

 

Názov projektu:   Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK 

Kód projektu v ITMS:  314011L927 

Miesto realizácie projektu:  Žilinský kraj 

Výška poskytnutého NFP:       max. 259 014,51,- EUR 

Realizácia projektu:  01.06. 2018 – 30.11. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Základné informácie o obci 

 

Rozloha: 25,48 km2 

Počet obyvateľov: 3 153  

Prvá písomná zmienka: 1 367 

 

 

Výška podielových daní určená na rok 2019: 1 071 743,- EUR 

 

 

Adresa OU: Nesluša 978, 023 41  Nesluša 

Kontakt  tel.: 041/428 11 21   

Kontakt mail: obec@neslusa.sk 

Web: www.neslusa.sk 

Starosta (2019): Ing. Zuzana Jancová 
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2. Kvalita webového sídla  

Webové sídlo pôsobí moderným dojmom. Webové sídlo používa cookies a aj na ne upozorňuje.  
 
V hlavičke sa nachádzajú fotografie z obce, erb a názov obce. Nižšie sa nachádza názov obce, ktorý 
slúži ako návrat na domovskú obrazovku. Napravo od tohto názvu sa nachádza hlavné menu ktoré je 
rolovacie a jedno úrovňové.  
 
Podkategórie sa farebne zvýraznia, keď užívateľ prechádza po nich kurzorom. Hlavný obsah 
domovskej stránky je rozdelený na dve časti.  
 
V užšej ľavej časti sa nachádza vyhľadávanie, kalendár aj s vyznačenými udalosťami priamo 
v kalendári, najnovšie príspevky a úradná tabuľa.  
 
V druhej hlavnej časti sa nachádzajú aktuálne informácie z diania v obci. V graficky oddelenej päte sa 
nachádzajú odkazy na hlavné menu a kontakt na obec Nesluša. Webové sídlo pôsobí jednoduchým 
a moderným dojmom, chýbajú tu však prvky priamej komunikácie (RSS, newsletter...).  
 
Poznámky k responzivite webového sídla: 
 
Webové sídlo je výborne optimalizované. 
 
 
Poznámky k vylepšeniu technickej použiteľnosti webu:  
 
PC:  

• odstrániť zdroje blokujúce vykreslenie 

• kompresia obrázkov pre zníženie dátovej náročnosti 

• zaistiť viditeľnosť textu počas načítavania fontu 
 

Mobil: 

• odstrániť zdroje blokujúce vykreslenie 

• kompresia obrázkov pre zníženie dátovej náročnosti 

• zaistiť viditeľnosť textu počas načítavania fontu 

• skrátiť čas spustenia JavaScriptu 
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3.  Povinné údaje  

P1 Informácie týkajúce sa spôsobu a postupu sprístupňovania informácií na žiadosť  
Obec nám na základe žiadosti poslala odkaz, kde zverejňuje smernicu, na stránke obce elektronická 
komunikácia. Informáciu sme nevedeli pri monitorovaní stránky dohľadať.  
 
P2 Termíny a pozvánky na zastupiteľstvá  
Zverejnené sú na úradnej tabuli obce. Pozvánka je vo formáte PDF (s termínom, časom a miestom 
konania, program rokovania). 
 
P3 Zápisnice z hlasovania zastupiteľstva  
Zverejnený je zoznam zápisníc (archív do roku 2006). Zverejňujú sa od najnovšej po najstaršie (názov, 
hlasovanie poslancov zastupiteľstva k programu rokovania, prílohy sú vo formáte PDF). 
 
P4 Dochádzka poslancov na rokovania zastupiteľstva  
Dochádzka je zverejnená v zápisnici (prítomní, neprítomní). 
 
P5 Termín zasadnutí komisií zastupiteľstva  
Termíny zasadnutia komisií sme v sledovanom období nenašli, avšak obec má zriadené komisie, 
nachádza sa zoznam. 
 
P6 Návrh VZN pred rokovaním zastupiteľstva  
Posledný zverejnený je z roku 2018 na úradnej tabuli. Nachádza sa celé znenie textu, príloha v PDF.  
 
P7 Text schváleného VZN  
Obec zverejňuje aj schválené VZN  (archív do roku 2011). Zverejňujú sa postupne od najnovšieho po 
najstaršie (názov, číslo, rok schválenia, príloha vo formáte PDF). 
 
P8 Zverejňovanie zmlúv  
Obec zmluvy zverejňuje (archív do roku 2011). Zverejňujú sa od najnovšej po najstaršie (číslo, IČO, 
názov, sídlo dodávateľa, cena, dátum uzatvorenia, zverejnenia, predmet zmluvy, príloha je vo 
formáte PDF). 
 
P9 Zverejňovanie faktúr   
Obec podobným spôsobom zverejňuje aj faktúry. 
 
P10 Zverejňovanie objednávok  
Podobne ako zmluvy a faktúry, obec zverejňuje aj objednávky. 
 
P11 Návrh rozpočtu obce  
Zverejnený je na úradnej tabuli obce, na rok 2019. 
 
P12 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
Posledný zverejnený je návrh plánu kontrolnej činnosti z roku 2018. 
 
P13 Správa z výsledku kontrol hlavného kontrolóra  
Posledné zverejnené boli správy z kontrol z roku 2018. 
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P14 Návrh záverečného účtu obce  
Zverejnený je návrh záverečného účtu za rok 2017, zverejnený je v prípravných materiáloch 
zastupiteľstva. 
 
P15 Zverejnenie zámeru na odpredaj majetku obce  
Zámer odpredaja na základe obchodnej verejnej súťaže sme v sledovanom období nenašli.  
 
P16 Zverejnenie zámeru na priamy odpredaj majetku obce  
Na úradnej tabuli obec zverejňuje zámery na odpredaj majetku. 
 
P17 Oznámenia o začatí správnych konaní  
Správne konania obec zverejňuje (stavebné, životne, územné). 

 

4. Nepovinné údaje  

N1 Informácie o štatutárovi obce a jeho kontaktné údaje  
Zverejnené sú osobné informácie, telefonický a emailový kontakt.  
 
N2 Informácie o členoch (poslancoch) zastupiteľstva ich kontaktné údaje  
Zverejnené sú osobné údaje, bez kontaktu.  

 

N3 Informácie o hlavnom kontrolórovi obce a jeho kontaktné údaje  

Zverejnené osobné údaje, emailový kontakt. 

 

N4 Menný zoznam  vedúcich pracovníkov obecného úradu, ich pracovná pozícia a kontaktné údaje    

Zverejnený je menný zoznam pracovníkov úradu, pracovná pozícia, kontakt.  

 

N5 Úradné hodiny obecného úradu  

Zverejnené sú aktuálne úradné hodiny.  

 

N6 Informácia o organizáciách v pôsobnosti obce so základnými údajmi  

Obec je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie ZŠ, MŠ, CVČ, Dom opatrovateľskej služby, Obecná 

knižnica, zverejnené sú základné informácie o nich. 

 

N7 Informácia o občianskych združeniach, neziskových organizáciách na území obce  

Na stránke sa nachádza sa zoznam združení (DHZ, Stolnotenisový oddiel, Šachový klub). Po kliknutí na 

položky sa zverejnia základné informácie o združeniach.  

 

N8 Informácia o aktivitách neziskových organizácií na území obce  

Obec má na stránke samostatný priečinok – občianske združenia. V ňom sa nachádzajú aktívne 

odkazy priamo na vlastné stránky týchto združení. 

 

N9 Informácie o voľných pracovných miestach obce, výberových konaniach  

Posledné zverejnené bolo výberové konanie z roku 2017, na funkciu riaditeľa ZŠ. 
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N10 Zápisnice z výberových konaní 

Zápisnice sme v sledovanom období nenašli.  

 

N11 Plán verejného obstarávania 

Plán VO sme v sledovanom období nenašli, ani archív.  

 

N12 Verejné obstarávanie - zverejnenie súťažných podkladov 

O výzvach obec informuje na úradnej tabuli. Pri výzvach sa nachádzajú všetky súťažné podklady, 

cenové ponuky, informácie o zákazkách, návrhy na plnenie kritérií, prílohy. 

 

N13 Verejné obstarávanie – zákazky s nízkou hodnotou   

Aj o zákazkách s nízkou hodnotou obec informuje na úradnej tabuli s náležitou dokumentáciou. 

 

N14 Verejné obstarávanie  - Súhrnná správa o zákazkách  

Na stránke je priamy odkaz na UVO, kde obec súhrnné správy zverejňuje (posledná za rok 2018).

  

N15 Miera participácie obce na grantoch a dotáciách z verejných zdrojov alebo zo zdrojov EŠIF 

Informácie o dotáciách sú zverejnené v oznamoch obce (napr. projekt Podpora predchádzania vzniku 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území obce Nesluša). 

 

N16 Miera participácie obce na grantoch a dotáciách zo zdrojov nadácii 

Informáciu sme v sledovanom období nenašli, našli sme zmluvu z roku 2017, kedy obec dostala 

dotáciu z nadácie Spoločne za región.  

  

N17 Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia obyvateľov obce  

Informáciu sme v sledovanom období nenašli.  

 

N18 Informácia o konaní referenda  za posledných 5 rokov  

Informáciu sme v sledovanom období nenašli. 

 

N19 Informácia o vybavovaní petícií a žiadostí adresovaných obci  

Informáciu sme v sledovanom období nenašli.  

  

N20 Pracovný a organizačný poriadok zamestnancov úradu  

Zverejnený je pracovný aj organizačný poriadok. 

 

N21 Rokovací poriadok zastupiteľstva  

Rokovací poriadok je na stránke zverejnený.  

 

N22 Zverejnenie majetkového priznania štatutára obce  

Informáciu sme v sledovanom období nenašli.  

 

N23 Zásady odmeňovania poslancov zastupiteľstva  

Zásady odmeňovania poslancov sú na stránke zverejnené.  
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N24 Zverejnenie Územného plánu obce  

Zverejnená je celá textová aj grafická forma územného plánu. 

 

N25 Zverejnenie dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) 

PHSR na roky (2015-2024) je na stránke zverejnený. 

 

N26 Elektronická úradná tabuľa obce  

Na elektronickej tabuli obec komunikuje oznamy a aktuality. 

 

N27 Zverejnenie Výročnej správy obce 

Výročná správa sa nachádza v prípravných materiáloch zastupiteľstva, posledná bola za rok 2017. 

 

N28 Online kamerový, zvukový záznam  z rokovania obecného  zastupiteľstva  

Obec zverejňuje online záznamy z rokovania zastupiteľstva na kanáli YOUTUBE. 

 

N29 Elektronické periodikum obce  

Elektronické periodikum sme na stránke nenašli.  

 

N30 Prieskumy/ankety verejnej mienky na webovom sídle 

Anketu alebo dotazník sme v sledovanom období nenašli. 

 

N31 Formuláre, tlačivá, žiadosti 

Zverejnený je zoznam tlačív na rôzne úkony.  

 

 

5. Zhrnutie  

Webové sídlo obce Nesluša pôsobí jednoduchým a moderným dojmom. Na stránke sa nachádzajú 

napríklad elektronické služby pre samosprávu, je prehľadná a priateľská voči užívateľovi.  Avšak 

chýbajú tu niektoré prvky priamej komunikácie (RSS, newsletter...). Web je výborne optimalizovaný, 

ostatné podnety k vylepšeniu jeho technickej použiteľnosti sa nachádzajú v kapitole o kvalite 

webového sídla. 

V mapovanej oblasti (povinné informácie) je obec aktívna vo zverejňovaní povinných dokumentov 

a oznamov. Dokumenty majú vhodné formátovanie aj dostatočne dlhú archiváciu. Odporúčame 

doplniť smernicu ako postupovať pri podávaní žiadosti o informácie na základe zákona 211. 

V mapovanej oblasti (nepovinné informácie) môžeme Neslušu hodnotiť ako aktívnu. Zverejňuje 

všetky oblasti VO, strategické dokumenty, normatívne akty, informuje o dotáciách o organizáciách 

v obci, zo zastupiteľstva vysiela online prenos. Odporúčame doplniť kontakty ku poslancom 

zastupiteľstva. Taktiež odporúčame niektorým údajom zriadiť samostatné priečinky – napr. výročné 

správy. 

Stránka bola monitorovaná v období november 2018/január 2019/apríl 2019. 
  

Obec odpovedala na info žiadosť v zákonnej lehote. 
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6. Vyhodnotenie 

Celkovo obec skončila na 18. pozícii z 308 hodnotených samospráv ŽSK. 

V rámci okresu Kysucké Nové Mesto (počet hodnotených samospráv 14) skončila na 1. pozícii. 
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7. Fotoprílohy 

 

Oficiálna stránka obce 

 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok 
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Návrh rozpočtu na rok 2019  

 


