
 

Zápisnica 

Z 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.12.2016 

 v KD Kysucký Lieskovec 

 

 

Rokovanie viedla :                starostka obce Mgr. Magdaléna Trubanová 

Zoznam prítomných poslancov:     Mgr. Dáša Hunčíková,   pani Viera Červienková,     

                                                           p. Jozef Psota,  p. Jozef Kurucár, p. Martin Jakubec,     

Tridsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce  

Kysucký Lieskovec Mgr. Magdaléna Trubanová. Skonštatovala, že sú prítomní piati  

poslanci z deviatich  a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Pán Kekely a pán Frišo 

sa ospravedlnili, pani Mizerová a pán Konušík sa dostavia neskôr 

 

Prítomní a hostia: viď. Prezenčná listina 

 
Pani Červienková:   : Údržba ciest, odhŕňanie snehu, Odvoz smetí – odpadov, osvetlenie  - 

pridať do bodu rôzne 

Pani Červienková: prečo bola zmena, 8 bj. 
Starostka: firma by to už nestihla tento rok urobiť 
 
Hlasovanie o bodoch programu 
 
  U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 500/2016 z 30. zasadnutia OZ           

         zo dňa  14.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE program 30.zasadnutia OZ  

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 31, 32, 33/2016 
5. Voda  
6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kysucký Lieskovec 
7. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kysucký Lieskovec  
8. Predaj majetku obce 
9. Prenájom nebytových priestorov v budove KD 
10. Návrh na vianočný príspevok 
11. Žiadosti 
12. Rôzne  
13. Diskusia 
14. Záver  

 
 



Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
             

         U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 501/2016 z 30. zasadnutia OZ                 

   zo dňa 14.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo   

 VOLÍ 

  

Návrhovú komisiu v zložení: 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Ing. Ján Konušík 

Pán Jozef Kurucár 

Overovateľov zápisnice:  

Martin Jakubec 

Jozef Psota 

 

Zapisovateľku zápisnice: 

p. Katarína Hmírová 

 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Tretí bod rokovania: Kontrola plnenia uznesení 
 
Kontrolorka: K uzneseniu č. 182/2015  zmluvu porušujú 
Konušík: je to vec, ktorú treba riešiť právne 
Pani Červienková: to treba riešiť opatrne 
Starostka: ešte sa stále čaká na vyjadrenie polície, na záver, stále je to v riešení. Je 
rozhodnuté, že Okresný úrad bude tieto kaly vyvážať, ale musia si na to vybaviť finančné 
prostriedky 
Kontrolorka: aj stavebný úrad riešil štátny stavebný dohľad 
Starostka: odvolali sa, vrátilo sa nám to z OÚ, bude to riešiť stavebný úrad 
Červienková: bolo nepodpísané uznesenie č. 470/2016 v znení Obec porušuje VZN 
o hospodárení s majetkom a finančnými prostriedkami obce, toto nebolo podpísané 
starostkou obce. V rokovacom poriadku sa hovorí, uznesenie ktorého výkon pozastavil 
starosta môže potvrdiť obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov do 2 mesiacov. Na jednom 
zastupiteľstve som nebola, potom nebola kontrola plnenia uznesení.  Toto uznesenie sa 
anulovalo, stráca právoplatnosť, ja mám všetky uznesenia aj s podpismi. Dala by som návrh 
nech sa na stránku obce vyvesujú všetky podpísané uznesenia aj zápisnica podpísané 
overovateľmi aj starostkou. Tvoja povinnosť bola oboznámiť nás poslancov, že si toto 
uznesenie nepodpísala. Nepodpísané uznesenia sa posielali na prokuratúru, neviem, či 
znova prijmeme toto uznesenie 
Pán Konušík: vy chcete zverejňovať len podpísané uznesenia 



Červienková: všetky sú vyvesené, nepodpísané starostkou, tým pádom žiadam, nech sa to 
vyvesí aj s podpisom starostky nielen overovateľov 
Kontrolorka: zverejňujú sa bez podpisov, až po podpísaní poslancami a starostky 
Pán Konušík: podpisy sa nezverejňujú 
Červienková: prečo sme neboli informovaní, že to nebolo podpísané, sme ako poslanci 
zavádzaní. Keď sa nepodpíše, sa musí zdôvodniť, prečo, alebo sa malo prehodnotiť 
Pán Konušík: na konci by malo byť napísané – nepodpísané starostkou 
Kontrolorka: je to tam napísané, len je to hneď pod tabuľkou, prehliadli sme to, malo by to 
byť viditeľnejšie 
Červienková: je to zavádzajúce, ja obhajujem nás všetkých, každá stránka musí byť 
podpísaná. Treba k tomu prijať uznesenie 
Pán Konušík: starostka má právo nepodpísať uznesenie, my sme si to mali všimnúť a dať to 
na prerokovanie do 2 mesiacov 
Červienková: keď sa kontrolujú uznesenia, mala to pani starostka povedať 
Kontrolorka: je to na vás ako poslancoch, keď starosta pozastaví uznesenie nemusí nič, je to 
na vás, aby ste si to všimli, na druhej strane je pravda, že bolo zastupiteľstvo bez kontroly 
plnenia uznesení 
Červienková: pri kontrole plnenia uznesení, by mali byť všetky uznesenia 
Kontrolorka:  dať to v budúcnosti do rokovacieho poriadku 
Červienková: k tomu treba zaujať postoj 
Kurucár: to je chyba nás všetkých, že sme si to nevšimli 
Červienková: na jednej strane je starostka, na druhej poslanci, tí dávajú návrhy, kontrolujú 
Kontrolorka: uznesenie znelo „Obec porušuje...“ , obec tvorí starosta a obecné 
zastupiteľstvo, obec ste vy všetci  
Červienková: keď sa niečo prihodí, čím to preukážeme, potom sme tu zbytočne 
Konušík: dávam návrh, ak sa uznesenie nepodpíše, na ďalšom zastupiteľstve o tom 
informovať. V rokovacom poriadku je to, čo je v zákone.  
 
Obecné zastupiteľstvo – odporúča 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 507/2016 z 30.zasadnutia OZ              

  zo dňa  14.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo 

ODPORÚČA 

Vedeniu obce pri predkladaní bodu kontroly plnenia uznesení na záver oznámiť 
zastupiteľstvu obce, ktoré uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva starosta obce 
nepodpísal v lehote stanovenej zákonom o obecnom zriadení 

Viera Červienková 

proti 

Ing. Pavol Frišo 

neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Konštatuje kontrola plnenia uznesení 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 511/2016 z 30.zasadnutia OZ              

  zo dňa  14.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo 

KONŠTATUJE 

 

Kontrolu plnenia uznesení k 8.12.2016 



Uznesenie č.498/2016      splnené                

Uznesenie č.486/2016B   splnené 

Uznesenie č. 442/2016     nesplnené 

Uznesenie č. 407/2016     nesplnené 

Uznesenie č. 182/2015     v plnení 
Uznesenie č. 97/2015       v plnení  
Uznesenie č. 14/2014       splnené 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomná 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
Bod programu: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.31/2016 
ZUŠ Kysucký Lieskovec v zastúpení riaditeľom doručila na Obec Kysucký Lieskovec Žiadosť 
o finančné prostriedky. Dôvodom  je zvýšený počet pedagógov pracujúcich v ZUŠ od 
09/2016, ktorý sa premieta do zvýšených mzdových nákladov a odvodov. Nepredvídaným 
výdavkom bolo úmrtie p.Švecovej – preplatenie jej nevyčerpanej dovolenky  
Konušík: Finančné prostriedky majú schválené VZN, to môžeme meniť len dodatkom, 
dá sa to zdôvodniť 
Kontrolorka: preplatenie RD a navýšenie miezd učiteľom 
Konušík: majú schválený rozpočet a my schvaľujeme VZN 
Starostka: je potrebné to doplatiť, stala sa neočakávaná udalosť 
Kontrolorka: už minule sme hovorili, že čo sa týka originálnych kompetencií, majú tam 
určenú presnú sumu na rok, musíme to robiť VZN, treba si na to dávať pozor. Aby sa 
predišlo škodám 
Konušík: bude to zverejnené, nakoľko hrozia škody na majetku – poisťovne, odvody, nemusí 
to byť zverejnené 15 dní, môžeme dať dobu účinnosti skoršiu, ale musí to byť vyvesené. 
Navrhujem, aby sme to riešili touto formou – dodatkom k VZN 
Červienková: dôvodom je zvýšenie platov zamestnancov, odvodov. To čo sa stalo pani 
Švecovej to beriem, ale nejde mi do hlavy nárast zamestnancov. Na 24.OZ mala ZUS 
žiadosť, vtedy som spomínala, aby sa na tom finančne podieľali aj Hôrky, kde je pobočka, 
my sme dali cca 6.000eur. My budeme doplácať na cudzie deti?  Nehovorím naše deti, ale 
my vyhadzujeme naše peniaze do cudzích obcí. 
Starostka: tam sa navýšil počet detí v septembri, ale peniaze sa navýšia až od januára 
Červienková: prečo teraz ideme doplácať na zamestnancov, nech prispejú aj oni. Nemáme 
istotu, či tie peniaze od januára dostaneme. 
Kontrolorka: čo sa týka pani Švecovej, to je bez debaty, samozrejme. Zápis bol do 15.9. , 
vedeli koľko budú mať, detí, mali už dávnejšie pýtať peniaze. Druhá vec, je to zvláštne že 
ZUŠ pýta, základná  škola a materská škola vychádzajú. Už dávnejšie vedeli koľko budú mať 
žiakov a učiteľov, prečo sa to neriešilo skôr, je to natesno. Môže sa stať, že obec na konci 
roka nebude mať peniaze. Bude treba upozorniť riaditeľov, nech dopredu riešia rozpočty, 
nie na poslednú chvíľu. 
Jakubec: Nakoľko zomrela ekonomka,  nepredvídateľná udalosť, pán riaditeľ bol nútený 
hľadať novú ekonomku, všetko sa posunulo 
Konušík: nezvládali to s tým počtom zamestnancov, navýšil sa im počet žiakov. Na základe 
Eduzberu dostaneme  od januára peniaze na počet detí, ktoré oni nahlásili 
Červienková: my by sme do nášho rozpočtu obce mali dostať späť tie peniaze, my sme 
potom stratoví, na základe toho že pomáhame cudzej obci 
Kontrolorka:  podľa štatistiky financie sa navyšujú až v januári. Ale zase, ak budúci rok 
nebude ten počet detí, tak do decembra budeme dostávať tie vyššie financie 
Červienková: štatistiky nepodávajú každý mesiac? Sú to deti z inej obce, treba pomôcť 
našim deťom, je to náš rozpočet, naše peniaze 
Kontrolorka: starosta obce tiež nemôže urobiť objednávku, keď nemá peniaze v rozpočte 



Červienková: tu sa jedná o ten nárast, pani Švecová, to je samozrejmosť. Vždy som za 
podporu detí, starí ľudia a deti sú bezmocní, ale tu nejde len o naše deti 
Kontrolorka: je to tak isto rozpočtová organizácia, keď nemá financie tiež by nemal prijať 
zamestnancov, mal prísť skôr na zastupiteľstvo s prepočtom, nie na konci roka. Aj ich sa 
týka zákon o rozpočtových pravidlách 
Kurucár: robí to aj v Hôrkach pod hlavičkou obce Kysucký Lieskovec 
Červienková: aj oni sa musia na tom podieľať, aj oni môžu prispieť 
Konušík: my tam neplatíme nájom.  
Červienková: ale toto bola známa vec 
Konušík: súhlasím s vami, malo to byť skôr, v októbri 
Kontrolorka:  bola tam nepredvídaná udalosť, dá sa to ospravedlniť 
Konušík: do budúcna ich bude treba upozorniť. Mali by sme schváliť dodatok k VZN 
Červienková: dala by som návrh aby sa hlasovalo v dvoch bodoch, jedno preplatenie 
nevyčerpanej RD pani Švecovej a druhý bod navýšenie platov zamestnancov. Za preplatenie 
RD pani Švecovej som,  ale za financie na platy zamestnancov, zatiaľ nie, keď nemáme 
istotu, že tie financie dostaneme 
Konušík: VZN musíme schvaľovať ako dodatok, jednou sumou, rozdeliť sa to nedá, môžem 
tam uviesť dôvod. 
Červienková: dať do zápisnice: som za preplatenie RD pani Švecovej,  nie som za navýšenie 
miezd pre zamestnancov 
Konušík: prečítal návrh uznesenia 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 502/2016 z 30.zasadnutia OZ              

  zo dňa  14.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo 

 

SCHVAĽUJE 

Dodatok k VZN č. 41/2013 na rok 2016 nasledovne: 

Príspevok pre ZUŠ Kysucký Lieskovec stanovený v prílohe č.1 na rok 2016 z 29.1.2016 sa 

navyšuje o sumu 2.576,00€ z dôvodu preplatenia dovolenky p. Švecovej a navýšenia počtu 

zamestnancov 

Viera Červienková 

Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 

neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
Pani Červienková odišla  
 
Zmena rozpočtu RO č.31/2016 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 503/2016 z 30.zasadnutia OZ              

  zo dňa  14.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 

A/ Zmenu rozpočtu RO č. 31/2016 

Viera Červienková 

neprítomná 

Ing. Pavol Frišo 

neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Jozef Psota 

ZA 

 

 



 

Zmena rozpočtu RO č. 32/2016 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 503/2016 z 30.zasadnutia OZ              

  zo dňa  14.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo 

BERIE NA VEDOMIE 

C/ Zmenu rozpočtu RO č. 32/2016 

Viera Červienková 

neprítomná 

Ing. Pavol Frišo 

neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
Zmena rozpočtu RO č. 33/2016 
Úhrada faktúr – oprava čerpadla na ČOV a  rozbory vody 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 503/2016 z 30.zasadnutia OZ              

  zo dňa  14.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 

B/ Zmenu rozpočtu RO č. 33/2016 

Viera Červienková 

neprítomná 

Ing. Pavol Frišo 

neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

 
Bod programu  : Voda 
Analýza nákladov – rozdelené  na vodu, ČOV, podnikateľská činnosť od roku 2012 
 
List pána Masaryka 

U Z N E S E N I E 

 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 509/2016 z 30.zasadnutia OZ              

  zo dňa  14.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo 

 

 BERIE NA VEDOMIE 

Analýzu vody a ČOV hospodárenie za roky 2012 – 2016 

Viera Červienková 

neprítomná 

Ing. Pavol Frišo 

neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Jozef Psota 

ZA 

 

Starostka: vzorky vody sú vyhovujúce 
Konušík: bolo by vhodné pracovné stretnutie 
Kurucár: termín si dohodneme 
 
 



U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 508/2016 z 30.zasadnutia OZ              

  zo dňa  14.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo 

A/ BERIE NA VEDOMIE 

List pána Masaryka 

Viera Červienková 

neprítomná 

Ing. Pavol Frišo 

neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

B/ ODPORÚČA 

Vedeniu obce odpovedať p. Masarykovi na list v tom zmysle, aby si podal žiadosť 
o informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám  

Viera Červienková 

neprítomná 

Ing. Pavol Frišo 

neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
 
Bod programu Zásady hospodárenia obce Kysucký Lieskovec 
 
Kontrolorka: ja ako hlavná kontrolorka nerobím inventarizáciu, nemám akú správu podať, 
žiadam, aby to bolo vyňaté zo Zásad. Akú správu by som dala zastupiteľstvu, keď ju 
nevykonávam, ani nemôžem vykonávať .  Tie limity, to je na poslancoch. 
Konušík: čl.12 ods.4 dať von „spolu so správou hlavného kontrolóra obce“, 
Čl.14 ods.2 písm.g/ von „spolu so správou hlavného kontrolóra obce“ 
Čl.15 ods.1 v znení „Kontrolu dodržiavania „Zásad“ vykonávajú orgány a osoby v zmysle 
osobitných predpisov“ /odkaz: 1/ 
Neviem sa k tomu odborne vyjadriť, nakoľko som to nestihol preštudovať. Nie je tu ani Lenka 
Mizerová za  finančnú komisiu.  
Kontrolorka: telefonovala, že je chorá 
Starostka: takže 6 a 7 bod presunieme na ďalšie OZ 
 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 512/2016 z 30.zasadnutia OZ              

  zo dňa  14.12.2016 
Obecné zastupiteľstvo 
 PRESÚVA  
Body 6 a 7 na januárové rokovanie OZ 

Viera Červienková 
neprítomná 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomná 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
Bod programu: Predaj majetku obce 
 

Uznesením OZ č. 468/2016 zo dňa 5.10.2016  bol schválený  
Prevod majetku priamym predajom s podmienkami predaja 



- Minimálna predajná cena za každé vozidlo samostatne: 50€ plus náklady za prevod majetku 
- Zverejniť zámer predať svoj majetok priamy predajom najmenej na 15 dní 
- Lehota a miesto na doručenie cenových ponúk: do 30.11.2016 na Obecnom úrade 

v Kysuckom Lieskovci 
Do stanoveného termínu, t.j. do 30.11.2016 do 12.00hod boli doručené na Obec Kysucký Lieskovec 2 

ponuky, zaevidované pod č.p. 987/2016 a 1029/2016 

Starostka Tieto dve ponuky predkladáme na otvorenie 
Konušík: ponuka pána Králika a pána Moravčíka 
Prítomní poslanci vyhodnotili doručené ponuky a na základe najvyššej ponúknutej ceny za 
každé vozidlo osobitne plus výdavky spojené s prevodom, tie si podľa podmienok predaja  
budú hradiť kupujúci 
Konušík: OZ schvaľuje odpredaj nasledovne 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 504/2016 z 30.zasadnutia OZ              

  zo dňa  14.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo 

 

SCHVAĽUJE 

 

A/  Predaj nákladného vozidla Š706  ŠPZ KM912AE  pánovi Milanovi Králikovi, bytom 

Kysucký   Lieskovec 367, za kúpnu cenu 100,00€ na základe najvyššej ponúknutej ceny 

Viera Červienková 

neprítomná 

Ing. Pavol Frišo 

neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

B/  Predaj vozidiel   AVIA A 30K – KM 390AB, KUKA voz KM  728AI, nákladné vozidlo LIAZ 

      KM 726AI, nákladné vozidlo LIAZ KM 766AH pánovi Matejovi Moravčíkovi, bytom    

      Kysucký  Lieskovec 620 každé jednotlivo  za kúpnu cenu 60,00€ na základe najvyššej  

      ponúknutej ceny 

Viera Červienková 

neprítomná 

Ing. Pavol Frišo 

neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
Bod programu   Prenájom  nebytových priestorov v budove KD 
 
Poslanci OZ posúdili ponuku, ktorá bola doručená na Obec Kysucký Lieskovec k OVS 
č.01/2016 
Konušík: p. Jakubec žiada o prenájom komplet všetkých priestorov, ktoré boli uvedené 
v OVS č.01/2016, žiadosť spĺňa predpísané náležitosti,  komisia predmetnú žiadosť 
nezamietla, p. Jakubec žiada priestory na výrobné a skladové účely 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 505/2016 z 30.zasadnutia OZ              

  zo dňa  14.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 



Prenájom priestorov v budove kultúrneho domu pánovi M. Jakubcovi, podľa výsledkov  

Obchodnej verejnej súťaže č. 01/2016 

Viera Červienková 

neprítomná 

Ing. Pavol Frišo 

neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

Zdržal sa 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
 
Bod programu:   Návrh na vianočný príspevok 
 
Starostka: Návrh sociálnej komisie na vianočný príspevok pre starých a chorých občanov 
nad 80 rokov v hodnote 20,00€ na osobu 
1. Ondreášová  Štefánia 
2. Panáčková Vlasta 
3. Zajac Ľudovít 
4. Mihaldová Štefánia 
5. Kubicová Štefánia 
6. Frišo Štefan 
7. Švecová Rozália 
8. Ondrejášová Rozália 
 
Kontrolorka: vhodný dlhší termín na výber týchto poukážok  
Hunčíková: treba to schváliť v zmysle návrhu 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 506/2016 z 30.zasadnutia OZ              

  zo dňa  14.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 

Vianočný príspevok pre starých a chorých občanov nad 80 rokov v hodnote 20,00€ na osobu 

 pre 8 občanov podľa predloženého návrhu 

Viera Červienková 

neprítomná 

Ing. Pavol Frišo 

neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

 
Bod Žiadosti: Žiadosť ZUŠ 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 510/2016 z 30.zasadnutia OZ              

  zo dňa  14.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo 

 BERIE NA VEDOMIE 

Žiadosť Základnej umeleckej školy Kysucký Lieskovec 

Viera Červienková 

neprítomná 

Ing. Pavol Frišo 

neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Jozef Psota 

ZA 

 

 



Bod programu   Rôzne 

 

Starostka: odhŕňanie bude robiť pán Pavlus, odhŕňa sa podľa potreby, vyhlasuje sa aby 

si občania  autá dávali na kraj, lebo sa nedá dostať do uličiek. Do kritických častí sa vyvážali 

vedrá s kamienkami, taktiež sa posýpa. Traktoru končí STK – bude potrebné urobiť novú. 

Psota:  do budúcna bude potrebné dať to do nejakých košov. Takto to zapadne snehom 

Starostka: Čo sa týka odvozu, neporiadok sa tvorí stále, spopod Ochodnice sme všetko 

vyviezli, behom chvíle to bolo nanovo navezené, aj pri zdravotnom stredisku a pri AGO.  

Je to smutné, je to o ľuďoch 

Kontrolorka: neseparuje sa, všetko sa hádže do kontajnerov 

Psota: povyše radovky je plný kontajner plechoviek 

Starostka: chodí jeden pán to vyberať, dám mu vedieť.  

Starostka: osvetlenie, nahodilo sa vianočné osvetlenie, je to pekné. Chýba ešte dorobiť to 

osvetlenie Veselé Vianoce, kúpil sa kábel.  Na námestí máme vianočný stromček a adventný 

veniec, ktorý ešte počas prípravy bol rozhádzaný vandalmi. Teraz to tam máme pekné.  

Jakubec: niektoré nesvietia. Na tie ozdoby na stĺpoch je tiež záruka? Starostka: áno 

Starostka: Aj odpad na cintoríne, teraz sa separuje. Do Vianoc sa to ešte vyvezie. 

Psota: k tomu osvetleniu asi pani Červienková myslela, že by bolo vhodné zasvecovať večer 

skôr a ráno neskôr vypínať 

Kontrolorka: aj pri hlavnej ceste majú problém prejsť na druhú stranu. Smer na ihrisko – 

nesvieti sa. Starostka: dala som kúpiť nové trafo 

Konušík: nové osvetlenie,  bude nová ponuka, nakoľko sa zmenili ceny za odber EE, 

bude nutné doriešiť stmievanie, prechody.  K tým odpadom, neviem, možno by bolo vhodné 

zamykať to, prístup len ľudia, kt. tam bývajú 

Starostka: keď to bude zamknuté, hodia to na zem 

Kurucár: k tomu traktoru, bude treba mať v zálohe ešte jedného šoféra. Nemôžeme sa 
vyhovárať, že pracovník je na školení 
Starostka:  Šamaje nám odhŕňal pán Poliak z Lodna 
Jakubec: zobrať niekoho na dohodu 
Kurucár: čo sa týka odpadov, už som to hovoril dávnejšie, vyvolať stretnutie Ochodnica 
a Dunajov, za účelom zriadenia zberného dvoru. Tomu sa neubránime, bolo by vhodné 
vybudovať to spoločne, keď tam dáme dnes VKK, za chvíľu je plný.  
Starostka: záleží kde sú pozemky, a kde je dobrý prístup nákladných áut 
Kurucár: včera Ministerstvo uvoľňovalo peniaze na skládky, môže sa ale podať len na 
budovu alebo na skládku 
Konušík: na KD už boli prijaté finančné prostriedky. Čierne skládky dostali  v okolí len Čadca 
Starostka: my budeme reagovať na tieto výzvy, kontrolujeme to, ale skutočne by sme 
potrebovali projektanta, ktorý to vie odborne podať. 
Kontrolorka: teraz by to malo byť jednoduchšie pre obce 
Kurucár: chodím po obciach, väčšinou majú vrecový systém 
Starostka: je problém so sťahovaním vriec na jedno miesto. Triedený zber, častejší vývoz 
Aj pri hasičskej zbrojnici, upratuje sa to stále dookola, aj niektorí spoluobčania sa snažia.  
Budú sa osadzovať značky, mali sme rokovanie s políciou 
Psota: predajca ovocia a zeleniny by nemal stáť na dlažbe, aby sa nezničila 
Konušík: bol by vhodný informačný leták do domácností 
Starostka: sú plagáty, aj letáky 
Konušík: ale do domácností, ako nakladať s tým odpadom. Od budúceho roku, všetko čo 
nebude vytriedené, zaplatíme my obec. Bude treba to ľuďom vysvetliť 
Kontrolorka: ohľadom parkovania, tá dodávka čo parkuje na tých platniach, nech sa predáva  



na trhovisku pri javisku. Parkovanie áut na chodníku – ľudia kt. chodia do KIE, parkovanie pri 
škôlke – to nie je súkromné parkovisko. Veľa ľudí chodí pre deti autami, majú problém tam 
zaparkovať. Konušík: aj pán farár upozorňoval ľudí 
Kontrolorka: nech si ľudia parkujú vo dvore 
Konušík: možno obmedziť dobu parkovania  
Starostka: je problém aj s prejazdom sanitkou, hasičským autom. Dávali sme aj lístky za 
autá, upozorňovali sme, vyhlasovali. 
Psota: slabší šofér má problém prejsť pomedzi autá 
Kurucár: dať zákaz z jednej aj z druhej strany 
Jakubec: teraz keď sa odhŕňa, je to problém. Tá zastávka pri hlavnej ceste, bude sa s tým 
niečo robiť? Starostka: nešlo to vyklepať 
Jakubec: ten kto to spôsobil. Konušík: nech to zaplatí 
Jakubec: aký máte názor na to, rozprával som sa s obyvateľmi, ktorý by mali záujem 
pracovať pre obec ako bývalé služby 2-3, ohŕňanie snehu, poruchy vody 
Hunčíková: na dohodu cez obec na 4 hodiny. Jakubec: pracovný pomer, do budúcna by sme 
mali nad tým rozmýšľať, máme tu schopných chlapov. Aj pri tom traktore, treba na to 
človeka, aby to mal na starosti. Toho človeka tu jednoznačne treba 
Psota: jednoznačne, ale z čoho to utiahnúť 
Jakubec: možno sa nájdu ľudia, ktorí by tieto služby potrebovali a zaplatili 
Starostka: má ešte niekto niečo do diskusie? 
Konušík: výzvy na rekonštrukciu ihrísk, osvetlenie, oprava mantinelov so spoluúčasťou 20%, 
Šport zariadenie, rekonštrukcia a športové súťaže a kultúra – zariadenie, medializácia. Môžu 
to byť len obce a občianske združenia. Školy sú z toho vyradené. Zúčtuje sa celá suma, 
maximálne 1.500eur. Jedna nevýhoda – spoluúčasť vychádza z toho čo sa žiada 
Konušík: šance máme na tie ihriská. Dohodnime sa ak dá obec, nedá občianske združenie 
a naopak, lebo šance by sa znižovali 
Do diskusie sa  prihlásil  pán Masaryk, ktorý chcel hovoriť o otázkach zaslaných vo svojom 
liste, pričom začal ohľadom kontrolórky obce a ďalej o verejnom obstarávaní. Nakoľko však 
k jeho listu bolo prijaté Uznesenie č.508/2016, po krátkej diskusii pani starostka 
30.zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončila a poďakovala prítomným za účasť. 
 
 
 
V Kysuckom Lieskovci, 20.12.2016 
 
 
 
 

Mgr. Magdaléna Trubanová 
Starostka obce 

 
 
Overovatelia: 
 
 
Martin Jakubec 
 
Jozef Psota 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


