
Zápisnica 

Z 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 08.02.2017 v KD 

Kysucký Lieskovec 

 

Rokovanie viedla :            starostka obce Mgr. Magdaléna Trubanová 

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

                                                                   p. Jozef Kurucár, Ing. Lenka Mizerová 

                                                                   p. Martin Jakubec, Ing. Pavol Frišo                                                                                                                             

                                                         

Tridsiatedruhe zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce  

Kysucký Lieskovec Mgr. Magdaléna Trubanová. Skonštatovala, že je prítomných šesť 

poslancov z deviatich  a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Pán Kekely a pán Psota 

sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov, Ing Konušík sa dostaví neskôr 

.                                                         

Prítomní a hostia: viď. Prezenčná listina 

 

Pani starostka sa opýtala prítomných, či má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci bod 

programu. 

Pani starostka doplnila  Žiadosť o odpustenie poplatku za priestory v KD KL na nácviky 

tanečného kurzu žiakov 9.ročnikov ZŠ Kysucký Lieskovec a Venčeka – slávnostné ukončenie 

taneč.kurzu 

 

SCHVAĽUJE program 32.zasadnutia OZ  

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Odborné stanovisko HK obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Kysucký 

Lieskovec na roky  2017-2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

5. Návrh rozpočtu Obce Kysucký Lieskovec na rok 2017 a návrh programového 

rozpočtu Obce Kysucký Lieskovec na rok 2017 

6. Príloha č.1 VZN Obce Kysucký Lieskovec č.41/2013 

7. Programový rozpočet a Rozpočet Obce Kysucký Lieskovec na roky 2018-2019 

8. Plán kontrolnej činnosti HK obce na I.polrok 2017 

9. Správa o činnosti hlavného kontrolora obce Kysucký Lieskovec za rok 2016 

10. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kysucký Lieskovec 

11. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kysucký Lieskovec 

12. Rôzne  

- List Ing. Š.Mrenku zo dňa 26.1.2017 

- Žiadosť  f. Primastav zo dňa 26.1.2017o vyjadrenie k stavbe 8 b.j. PZ  

- Žiadosť o odpustenie poplatku za priestory v KD KL na nácviky tanečného kurzu 

žiakov 9.ročnikov ZŠ Kysucký Lieskovec a Venčeka – slávnostné ukončenie 

taneč.kurzu 

13. Diskusia 

14. Záver  

 

 

 



Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

Nasledovala voľba komisií, overovateľov a zapisovateľky 

 

 U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 522/2017 z 32. zasadnutia OZ                   

zo dňa 08.02.2017 

Obecné zastupiteľstvo   

 VOLÍ 

  

Návrhovú komisiu v zložení: 

Ing. Lenka Mizerová 

Viera Červienková 

Mgr. Dáša Hunčíková 

 

Overovateľov zápisnice:  

Jozef Kurucár 

Ing. Pavol Frišo 

 

Zapisovateľku zápisnice: 

p. Katarína Hmírová 

 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

 

Bod programu 3 Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č.516/2017 ODPORÚČA 
Správe obce spolupracovať so ŠFRB a MDVaRR SR  za účelom riešenia a zabezpečenia 

financií na dostavbu 22 bj. aj inou formou      v plnení 

Uznesenie č.512/2016  Presúva   Body 6 a 7 na januárové rokovanie OZ              splnené 
Uznesenie č. 442/2016  ODPORÚČA 

Podať trestné oznámenie na základe odporúčania právneho zástupcu na neznámeho páchateľa 

na celý chýbajúci majetok v zmysle inventarizácie majetku obce Kysucký Lieskovec 

k 31.12.2014                                                                                                               nesplnené                                                             

Uznesenie č. 407/2016   ODPORÚČA    Správe obce vyvesiť prepracované VZN o prenájme 

hnuteľného a nehnuteľného majetku obce                   nesplnené 

Uznesenie č. 182/2015: Pripraviť návrh na súd na vypovedanie zmluvy o dielo zo dňa 
7.2.2014 medzi obcou a firmou Eurokapitál s.r.o.                                                       V plnení 

Uznesenie č. 97/2015: OZ ukladá obci štvrťročne predkladať správu o kultúrnych akciách  
s vyúčtovaním každej akcie.                                                                                           V plnení  
Na základe uznesenia č.507/2016 oznamujem obecnému zastupiteľstvu, že všetky uznesenia 



Z predchádzajúceho zastupiteľstva boli podpísané starostkou obce v lehote stanovenej 
zákonom o obecnom zriadení 
Pani Červienková podotkla, že uznesenie č.507/2016 malo byť chápané, že uznesenia budú 

zverejňované na web-stránke podpísané. Podpis starostky by tam mal byť, je verejný činiteľ,  

Podpísané uznesenia zoskenovať a vyvesiť. 

Dostavil sa pán Konušík 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 527/2017 z 32.zasadnutia OZ              

  zo dňa  8.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

Konštatuje  

Uznesenie č. 516/2017 v plnení 

Uznesenie č. 512/2016 splnené 

Uznesenie č. 442/2016 nesplnené 

Uznesenie č. 407/2016 nesplnené 

Uznesenie č. 182/2015 nesplnené 

Uznesenie č. 97/2015  v plnení 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Zdržal sa 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

 

Bod programu : Odborné stanovisko HK obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Kysucký 

Lieskovec na roky  2017-2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

 

Materiál prítomní obdržali  spolu s pozvánkou, boli dodržané zákony, lehoty, rozpočet bol 

spracovaný  v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so všeobecne záväznými 

nariadeniami obce , taktiež bola dodržaná informačná povinnosť zo strany obce, metodická 

správnosť predloženého návrhu rozpočtu a programového rozpočtu. Stanovisko je 

vypracované aj   tabuľkovou formou vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za roky 

2013-2019, vývoj daňových a nedaňových príjmov.  Najväčší rozdiel medzi príjmami  

a výdavkami  je v oblasti  nákladov na odvoz TKO a DSO,  s odporúčaním vykonať analýzu 

skutočných nákladov na likvidáciu KO a DSO, zvýšiť efektivitu a účinnosť vymáhania 

nedoplatkov a uplatňovania sankcie v daňovom konaní. Rozpočet bežných výdavkov, 

navýšenie mzdových výdavkov, prevádzkové výdavky, čiastočné financovanie 

prevádzkových výdavkov na vodu a kanalizáciu z hlavnej činnosti. V kapitálových 

výdavkoch – chýba obci 30.000€  na úhradu nadstavby 8bj. Nakoľko v navrhovanom 

rozpočte obce na rok 2017 nie je dostatok FP na kapitálové výdavky – zaplatenie 131.708,71€ 

v zmysle rozsudku a schválenej Dohody o urovnaní – hlavný kontrolor obce skonštatoval, že 

návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019 a návrh rozpočtu obce na rok 2017 nie je spracovaný 

v súlade s VZN – zákonom č.523/2004 Z.z. a zákonom č.583/2004 Z.z.. 

Pani Červienková apelovala na prepracovanie VZN o cintorínskych službách, ktorá je z roku 

1992, na cintoríne je nový správca, rozpočet nie je v súlade so zákonom 

Kontrolorka podotkla, že nakoľko bola schválená dohoda o urovnaní, vie sa o tej sume, musí 

to byť v návrhu rozpočtu. 

Pani starostka oboznámila prítomných so skutočnosťou, že na účtoch obecného úradu zostali 

finančné prostriedky, ktoré bude možné po schválení záverečného účtu použiť na 

financovanie kapitálových výdavkov 



Pani kontrolorka poznamenal, že návrh rozpočtu musí obsahovať tieto finančné prostriedky, 

musí byť uzavretý rok, záverečný účet, obecné zastupiteľstvo rozhodne, ako sa použijú tieto 

finančné prostriedky. V rozpočte sa nemôže nechať diera,  dohoda je podpísaná, schválená 

obecným zastupiteľstvom a obec nemá na úhradu. 

Pani starostka podotkla, že finančné prostriedky sú fyzicky na účte. 

Pán Kurucár apeloval na potrebu naučiť ľudí separovať, nakoľko úhrady za vývoz sú vysoké 

Pani kontrolorka: vhodné nájsť lepší spôsob vývozu, možno žetónový systém 

Pani Mizerová: zmeniť VZN, začať ju pripravovať skôr, aby bola hotová do konca roka 

Ing. Konušík poznamenal, že je nutné ľudí učiť separovať 

Ing.Mizerová: minimálne vrecový systém na vývoz plastov 

 

Mgr. Šutá prečítala návrh na uznesenie: 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 529/2017 z 32.zasadnutia OZ              

  zo dňa  8.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

BERIE NA VEDOMIE 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Kysucký Lieskovec k návrhu viacročného 

rozpočtu obce Kysucký Lieskovec na roky 2017-2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

K bodu : Návrh rozpočtu Obce Kysucký Lieskovec na rok 2017 a návrh programového 

rozpočtu Obce Kysucký Lieskovec na rok 2017 

Pani Mizerová sa opýtala aký návrh má pani starostka, nakoľko správu od hlavnej kontrolorky 

mala k dispozícii. Pani starostka: prítomní boli oboznámení  so zostatkom na účte k 31.12. 

Pani Mizerová poznamenala, že tieto FP sa môžu len požičať, ale potom sa tam musia vrátiť, 

to nesúvisí s návrhom rozpočtu a so schválením rozpočtu 

Pán  Konušík: až keď to schváli obecné zastupiteľstvo 

Ing. Konušík: rýchlo sa požičajú a vrátia sa, schválenie rozpočtu, tu musia byť naplánované 

tieto finančné prostriedky. Keby sa nebola schválila tá dohoda, je to iné, ale dohoda už je 

schválená obecným zastupiteľstvom, jednoznačne to musí ísť do rozpočtu 

Ing. Mizerová: či v skutočnosti aj dostaneme tieto vysoké podielové dane, viem že je to 

vyvesené na Ministerstve vnútra, ale či ich aj dostaneme, je tam veľký nárast, tá prijímová 

časť je dosť navýšená 

Ing. Konušík: príjmy škôl vychádzajú z Eduzberu, podiel.dane sú navýšené oproti minulému 

roku a nemusia sa naplniť, riešime chýbajúcich  30.000€ 

Pani Mizerová podotkla, že je  nutné riešiť neplatičov.  

Z prijímovej časti navrhujem vyhodiť tých 5990 € kapitálové príjmy v programovom rozpočte 

Ing. Konušík: zostatok na rezervnom účte cca 6000€ 

Pani Červienková: ten je nutné nechať, nevieme, čo sa môže vyskytnúť 

Ing. Mizerová sa opýtala na navýšenie mzdových prostriedkov u všetkých položiek 

Na otázku pani Červienkovej ohľadom vodného hospodárstva, odpovedala Ing. Mizerová, že 

toto sa nerozpočtuje. Ing. Mizerová: dali plné osobné ohodnotenia, pýtala som sa mzdárky, 

Treba prerátať mzdy, odvody, položky jednu po druhej prejsť a skúsiť ubrať 

Pani starostka požiadala prítomných o návrhy 



Ing.Konušík: budem zlý, navýšenie zo zákona cca 10%, aby sme im vrátili nejaké osobné, na 

mzdách. Pani Mizerová podotkla, že je potrebné to upraviť všade. 

Pani Mizerová: navýšené dohody, knihy časopisy, odpady / obce  majú na vývoz odpadov 

Ochodnica 37.000, Nesluša 61.000/ , naozaj u nás  nie je niečo v poriadku, treba jednať 

s T+T, forma vývozu, hľadať riešenie, dohody.  

Pani Červienková: odmeny komisiám, st.úrad, správa obce – to bolo spomínané, dosť veľké 

navýšenie, všeobecné služby – prehodnotiť, DPO  ešte príde 2000€ 

Pani Červienková: skládka tko, už som sa pýtala na zmenu účelu. Cintorínske služby, mzdy, 

platy aj životné prostredie – navýšenia na základe čoho. V príjmovej časti prichádzame o FP 

za výkopy. Dnes si občan objednáva firmu, načo je tam pracovník na plný úväzok?  

Starostka: skládka TKO skolaudovanie, oddelenie pozemku, zmena projektu 

Pán Jakubec: na predošlého správcu boli sťažnosti. Pani Červienková: chyba nadriadeného 

pracovník na plný úväzok, pani starostka: robí aj iné veci, údržba ciest. 

Ing. Mizerová: v tom prípade by to malo byť rozdelené 

Pani Červienková: údržba cintorín, čo sa tam plánuje. Načo na dohody, keď to robia firmy 

Investičná výstavba v obci: znalecký posudok, na obci sa nachádza, tu sa dá ušetriť 

Uzatvorenie skládky, pridlhá doba, treba už dať komplexne koľko to bude stáť 

Ing. Konušík: predtým to bolo platené cez ÚP, projekty sa ukončili 

Pani Červienková: zložkám, starostka: z môjho repre fondu 

Pani Červienková: knižnica je smutné že ju tu máme, knižný fond je nedoplňaný a starý 

Športové podujatia: všeobecný materiál – na čo je plánovaný – poznačiť a prehodnotiť 

Pán Jakubec: k žiadosti stolnotenisového klubu, boli by radi aj nižšej čiastke 

Kontrolorka: upozorňujem, že je potrebné urobiť kontrolu podľa zákona na obci 

Pani Mizerová: do návrhu rozpočtu do novembra, alebo v priebehu roka 

Riaditeľ ZŠ: sú to chalani, kt.to robia amatérsky, telecvičňu im poskytuje ZŠ, ak by ste boli  

ochotní im niečo schváliť 

Ing. Konušík: po schválení rozpočtu, po kontrole, dať to na prejednanie do OZ 

Pán Jakubec: bude možnosť navýšiť rozpočet na tento rok na šport? 

Pani Červienková: vstupy sú nehorázne peniaze. Riaditeľ ZŠ: stačí začať mládežou 

Pani starostka dala slovo riaditeľke MŠ 

S návrhom rozpočtu 129.000 nesúhlasí, nakoľko na prevádzku jej vychádza cca 1.000€ 

MŠ má 66 detí, ale prevádzkové náklady sa neponížia. 158907€ som žiadala, príspevky  

od rodičov sú účelovo viazané.  Chcem poprosiť navýšenie, cca 20.000€ 

Kontrolorka: max na originálne 142.132€ 

Riaditeľka MŠ: zvyšovanie platov, zamestnankyňa mi ide do dôchodku. 

Máme 3 triedy 66 detí. Dochádzajú deti aj z iných obcí 

Ing.Mizerová: v prípade poruchy v MŠ bude hradiť obec 

Pani starostka vyzvala pána riaditeľa ZŠ, ktorý poďakoval za vykrytie minuloročného 

rozpočtu. Oboznámil prítomných so stavom v školskej jedálni. K rozpočtu ŠKD spokojnosť, 

na školskú jedáleň návrh je málo, nakoľko bolo nutné prijať novú silu, 160stravníkov, 2 sily 

nestačili, pomerne veľká chorobnosť kuchárky. Energie mierny nárast, vychádza to 45.000 

eur na školskú jedáleň. V telocvični sa svojpomocne odstraňovala pleseň. Energie by sa mali 

doplňať cez dohodovacie konanie. Aj odchody do dôchodkov, avizovala jedna pracovníčka 

odchod zo zdravotných dôvodov. Poprosil prítomných o informovanie spoluobčanov 

a priateľov o poskytnutie 2% dane pre ZŠ 

Pani Červienková: odchodné, navýšenie bude odchodné aj podľa kolektívnej zmluvy 

Riaditeľ ZŠ: knižnica, čitateľská gramotnosť, závisí na rodičoch, významové čítanie 

s pochopením, spolupráca učiteľa a rodiča, v opačnom prípade dieťa trpí. Na zváženie 

zvýšenie mesačného poplatku za ŠKD. 



Nasledovala diskusia ohľadom zariadenia v školskej jedálni. Ing. Mizerová navrhla každý rok 

dať určitý objem FP do rozpočtu na nákup zariadení do ŠKJ 

Kontrolorka podotkla, že všetko malo byť riešené s OMOSOM ako dodávateľom 

Riaditeľ ZUŠ: predložil prítomným tabuľku hodnota bodu, ktorou Ministerstvo prispeje na 

jedného žiaka. Starý koeficient bol nižší. 158744 eur, suma, ktorú viem zdôvodniť, 

prevádzka, mzdy, odvody, s touto sumou sme schopní zabezpečiť činnosť ZUŠ 

Vlastné príjmy nemôžeme použiť, tie sú účelovo viazané, zveľadenie, naladenie nástrojov 

Ing. Mizerová: školy požadujú navýšenie celkom cca 37.000eur. Teraz chýbajú peniaze 

v rozpočte, možno doplniť aj neskôr. 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 528/2017 z 32.zasadnutia OZ              

  zo dňa  8.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ ODPORÚČA 

Prepracovať rozpočet obce na rok 2017 na základe pripomienok poslancov OZ a štatutárov 

škôl 

Zodpovedný: správa obce 

Termín: budúce OZ 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

B/ ODPORÚČA 

Prepracovať  programový rozpočet obce na rok 2017 na základe pripomienok poslancov OZ 

a štatutárov škôl 

Zodpovedný: správa obce 

Termín: budúce OZ 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

C/ ODPORÚČA 

Prepracovať prílohu č.1 VZN č.41/2013 na základe pripomienok poslancov OZ a štatutárov 

škôl 

Zodpovedný: správa obce 

Termín: budúce OZ 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

 

 

 

 

 



 

Žiadosť  f. Primastav zo dňa 26.1.2017o vyjadrenie k stavbe 8 b.j. PZ  

 

Pani starostka: zmluva o dielo nebola platná, nebola schválená, zverejnená, uznesením 

z obecného zastupiteľstva z 12.7.2012 bola informácia o nástupnickej firme Primastav 

len zobraná na vedomie nebola schválená schválená.  

Pán Dubeň: obec si schválila túto firmu na dostavbu. My sme za ten čas prestavali ďalšie 

financie. Pani Červienková sa opýtala pani starostky, kto prevzal budovu, z obce. Chcem len 

vedieť kto a komu to odovzdal. Viacerí sa ma pýtali, kto prevzal budovu, keď padol Eltos. 

Niekto musel prevzať budovu. Ing. Mizerová: ak to bolo v preberacom protokole je to obce 

Pani Červienková: možno to vyplácame neprávom. Nabudúce nám to predložte a budeme 

jednať ďalej v tejto veci. Aby sme zbytočne nevyhodili peniaze. Povedala som, odvolať sa. 

Ing. Frišo : podľa listu, mal sa o to postarať správca 

Pani kontrolorka: všetko prebehlo, všetko bolo podpísané, firma Eltos chcela financie na účet, 

ktorý nemali v zmluve, účet nebol odobrený, peniaze sa vrátili späť. Tá faktúra tam je, bola 

odobrená všetkými kompetentnými 

Pani Červienková: objednávateľ a dodávateľ, je potrebné sa pozrieť do hlbky. Ja by som 

neustúpila, pokiaľ je šanca. Treba hľadať hlavnú príčinu. 

Pani kontrolorka: nezoberiete si prehru súdu na seba. 

Ing. Konušík: odvolanie, aj pán Piják, akú sumu teraz splácame. 

Pán Dubeň: chceme len to čo sme prestavali nad rámec ako firma Primastav 

Ing. Konušík: v konečnom dôsledku by musel rozhodnúť súd 

Kontrolorka: kde ste boli 2 roky, nezaujímali ste sa, naraz prídete a chcete riešiť 

Pán Ondreáš: riešili sme prvé postúpenie 

Ing. Mizerová: po ukončení diela, za práce vykonané pred 3 rokmi nám chcete vystaviť 

faktúru. Ing. Konušík: aj obec dávala financie na strechu. Ing. Frišo: to treba všetko prejsť, 

položku po položke. Ing.Konušík: prečo sa to vtedy neodovzdalo, malo sa to odsúhlasiť. 

Mali vyfakturovať podľa zmluvy práce do 30 dní. Zmluva nemohla byť podpísaná, keď 

nebola schválená zastupiteľstvom, ale o tom rozhoduje súd 

Pán Ondreáš: a vypovedali ste zmluvu so stavebným dozorom? 

Ing. Mizerová: mali to mať podpísané a vyfakturované 

Kontrolorka: že starosta pozastavil práce. Musíte nájsť tú zmluvu na obci, v tej vašej neboli 

dátumy. Ing. Frišo: chceli zaplatiť tieto práce z denníka. Od vystavenej faktúry po 

pozastavenie stavby. Starostka: na to nemajú vystavenú faktúru, požiadam právneho zástupcu 

obce o vyjadrenie 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 530/2017 z 32.zasadnutia OZ              

  zo dňa  8.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

BERIE NA VEDOMIE 

Žiadosť o vyjadrenie k stavbe 8 bj. požiarna zbrojnica Peter Ondreáš – PRIMASTAV, 

Kys.Lieskovec 72 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 532/2017 z 32.zasadnutia OZ              

  zo dňa  8.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

BERIE NA VEDOMIE 

List Ing. Mrenku zo dňa 26.1.2017 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

 

Plán kontrolnej činnosti Plán kontrolnej činnosti HK obce na I.polrok 2017 

 

V súčasnosti  prebieha kontrola – preverenia platenia poplatkov za smeti, vodu 

podnikateľských subjekov obce  

Ing. Mizerová:návrh  doplniť 3 bod kontrola plnenia uznesení od začiatku volebného obdobia 

Kontrolorka: veľa neplatičov, z obce sa neposielajú upomienky, pohľadávky dávať do 

dedičského konania, premlčí sa doba a je problém. Upomienky sa musia posielať a na úhradu 

daní dať kratší termín – upraviť vo VZN. Pravidelne predkladať na OZ zoznam neplatičov 

Ing. Mizerová: pri rozbore hospodárenia 

Ing. Mizerová: na vodu, pokiaľ sa nikto neodvolá do 15 dní, dať na súd 

Mgr. Hunčíková: najväčších neplatičov dať na exekúciu 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 526/2017 z 32.zasadnutia OZ              

  zo dňa  8.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

ŽIADA  

Pri rozbore hospodárenia predkladať  aj zoznam neplatičov fyzických a právnických osôb za 

dane a poplatky 

Zodpovedný: v texte 

Termín: štvrťročne 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 523/2017 z 32.zasadnutia OZ              

  zo dňa  8.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2017 s doplnením bodu č.3 

v časti A: „Kontrola plnenia uznesení od začiatku volebného obdobia“ 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 



Správa o činnosti hlavného kontrolora obce Kysucký Lieskovec za rok 2016 

 

Ing.Frišo: zarazilo ma tých 83 nedostatkov 

Mgr.Šutá: pracovné podmienky, ktoré mi ponúkla pani starostka sú pre mňa nevyhovujúce 

Tie kontrolné zistenia, to boli  v CVČ. Ing. Mizerová: bolo uznesenie, ktoré nám vypadlo 

Pani kontrolorka: právnik povedal, že sa musím ja rozhodnúť či podám trestné oznámenie 

Chýbajú tam doklady, ale zamestnanci ich môžu mať u seba. Ja to neviem posúdiť.  

To  uznesenie znelo v spolupráci so mnou, ale nikto z vás poslancov sa neozval, toto musí 

posúdiť niekto odbornejší či to bolo neoprávnené obohatenie alebo nie, nadčasy,  príplatky, 

odmeny, dochádzky, dovolenky, cestovné príkazy, nečitateľné bločky 

Ing.Mizerová: myslím v spolupráci s právnikom. Kontrolorke dôverujeme. Oznámenie podať 

môžeme a nech to polícia prešetrí. Navrhujem aby si niečo napísala, kto chce nech podpíše. 

Ak nenapíšeme pôjdeme proti sebe 

Pán Kurucár:  právnik  nám asi poradí to čo Jarke, aby sme sa rozhodli my 

Ing.Konušík: každý kto si myslí, že bol spáchaný trestný čin musí podať oznámenie, ale my 

ako zastupiteľstvo to nemôžeme nikomu uložiť 

Pani Červienková: riaditeľ sa zodpovedá štatutárovi obce 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 531/2017 z 32.zasadnutia OZ              

  zo dňa  8.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

Žiadosť o odpustenie poplatku za priestory v KD KL na nácviky tanečného kurzu žiakov 

9.ročnikov ZŠ Kysucký Lieskovec a Venčeka – slávnostné ukončenie taneč.kurzu 

Žiadosť predložila na Obecný úrad Kysucký Lieskovec Mgr. Mária Mikundová ako vedúca 

tanečného kurzu spoločne s rodičmi žiakov – členov tanečného kurzu, triednymi vyučujúcimi 

a samotnými žiakmi, ktorí budú tanečný kurz absolvovať. Prílohou žiadosti je zoznam žiakov 

a informovaný súhlas rodičov 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 524/2017 z 32.zasadnutia OZ              

  zo dňa  8.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 
Žiadosť o odpustenie poplatku za priestory v kultúrnom dome v Kysuckom Lieskovci na 

nácviky tanečného kurzu žiakov 9.ročníkov ZŠ Kysucký Lieskovec a Venčeka 2017 – 

slávnostné ukončenie tanečného kurzu 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

 



 

 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 525/2017 z 32.zasadnutia OZ              

  zo dňa  8.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 
Presun bodov 10 a 11 na budúce OZ 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

 

Po krátkej diskusii poďakovala pani starostka prítomným za účasť a ukončila  32.zasadnutie 

obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

V Kysuckom Lieskovci, 17.2.2017 

 

 

 

Mgr. Magdaléna Trubanová 

Starostka obce 

 

 

 

 

Overovatelia 

 

Ing. Pavol Frišo 

 

Jozef Kurucár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


