
Zápisnica 

Z 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.2.2017 v KD 

Kysucký Lieskovec 

 

 

Rokovanie viedla :            starostka obce Mgr. Magdaléna Trubanová 

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

                                                                   Ing. Lenka Mizerová, p. Jozef Psota,   

                                                                   p. Jozef Kurucár, p. Martin Jakubec,     

                                                                   p. Pavol Frišo, Ing. Konušík                                                             

                                                         

Tridsiatetretie zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce  

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

poslancov z deviatich  a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Pán Kekely sa dostaví neskôr 

 

                                              

Prítomní a hostia: viď. Prezenčná listina 

 

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

programu. Navrhla doplniť do programu bod Rôzne Zmluvu na odber vzoriek vody na rok 

2017 a žiadosť Ing.Masaryka  zaradiť do diskusie 

Hlasovanie o bodoch programu 33. zasadnutia OZ 

 

 

        U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 533/2017 z 33. zasadnutia OZ                   

zo dňa  27.2.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE program 33.zasadnutia OZ  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia uznesení 

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

Obce Kysucký Lieskovec na rok 2017 

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

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

7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kysucký Lieskovec 

8. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kysucký Lieskovec 

9. Rôzne  

- Informácia o ukončení funkčného obdobia riaditeľa ZŠ a MŠ Kys.Lieskovec 

- Informácia 8 bj, hasičská zbrojnica 

- Informácia o projekte vonkajšie fitnes   

- Informácia – osvetlenie v obci 

           -     Zmluva medzi obcou Kysucký Lieskovec a spol. Eurofins Bel/Novamann s.r.o.  

10. Diskusia 

11. Záver  

 



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 

ZA 

 

 

 

         U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 534/2017 z 33. zasadnutia OZ                   

zo dňa  27.2.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo   

 VOLÍ 

Návrhovú komisiu v zložení: 

Pán Jozef Kurucár 

Ing. Pavol Frišo 

Ing. Ján Konušík 

Overovateľov zápisnice:  

Mgr. Dáša Hunčíková 

Martin Jakubec 

 

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 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

 

Bod programu 3 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Uznesenie č. 528/2017A,B,C  splnené /bod 4,5,5 programu 33.zasadnutiaOZ/ 

A/ ODPORÚČA 

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

škôl 

B/ ODPORÚČA 

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

a štatutárov škôl 

C/ ODPORÚČA 

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

škôl 

 

Uznesenie č. 526/2017  v plnení /štvrťročne pri rozbore hospodárenia/ 

ŽIADA Pri rozbore hospodárenia predkladať  aj zoznam neplatičov fyzických a právnických 

osôb za dane a poplatky 

 

Uznesenie č. 525/2017  splnené /12. a 13. bod programu 33.zasadnutiaOZ/ 

Presun bodov 10 a 11 na budúce OZ 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kysucký Lieskovec 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kysucký Lieskovec 



Uznesenie č. 516/2017  v plnení 

ODPORÚČA Správe obce spolupracovať so ŠFRB a MDVaRR SR  za účelom riešenia 

a zabezpečenia financií na dostavbu 22 bj. aj inou formou 

 

Uznesenie č. 442/2016  nesplnené 

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   

 

Uznesenie č. 407/2016  nesplnené 
ODPORÚČA   Správe obce vyvesiť prepracované VZN o prenájme hnuteľného a nehnuteľného 
majetku obce 

 

Uznesenie č. 182/2015  nesplnené 
Pripraviť návrh na súd na vypovedanie zmluvy o dielo zo dňa 7.2.2014 medzi obcou a firmou 
Eurokapitál s.r.o. Dňa 13.3.2017 sa uskutoční pojednávanie na Okresnom súde v Bratislave 
 

Uznesenie č. 97/2015   v plnení 
OZ ukladá obci štvrťročne predkladať správu o kultúrnych akciách  s vyúčtovaním každej akcie 
 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 545/2017 z 33. zasadnutia OZ                   

zo dňa  27.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

Konštatuje  

Plnenie uznesení v zmysle predloženého návrhu v bode 3 

 

Uznesenie č. 528/2017A,B,C  splnené /bod programu 33.zasadnutiaOZ/ 

Uznesenie č. 526/2017  v plnení /štvrťročne pri rozbore hospodárenia/ 

Uznesenie č. 525/2017  splnené /bod programu 33.zasadnutiaOZ/ 

Uznesenie č. 516/2017  v plnení 

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 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Bod programu 4 

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

Kysucký Lieskovec na rok 2017 

Rozpočet bol upravený podľa pripomienok  z 32.zasadnutia OZ zo dňa 8.2.2017 

Pani Mizerová: do rozpočtu upraviť 1500€ ples, objednávka je zverejnená, je potrebné to dať 

do príjmu aj do výdaja. Ideme na  provizórium, už dnes to môžeme upraviť do rozpočtu 

Pani Červienková: objednávku dávaš, vstupenky sa predali. Pani starostka: malo by to byť 

vyrovnané. Ing. Konušík: dať to zatiaľ na nulu, potom sa to upraví podľa skutočnosti 



Pani Červienková: v príjmovej časti mi chýba príjem voda a kanalizácia. Neviem, či je 

splnené uznesenie na prijatie ekonómky na účtovanie živnosti. V príjmovej časti nie je žiaden 

príjem, ale vo výdavkovej časti máme cca 20000€ na vodu a ČOV. 

Ing. Mizerová: vo výdavkovej časti by to nemalo byť, nakoľko to je živnosť a dotujeme to 

z financií obce, nemalo by to byť v rozpočte. Ale vytvára sa strata a zo živnosti sa to 

nepokryje. Živnosť by sa mala zrušiť, nakoľko ideme do straty 

Ing. Konušík poznamenal, že obec porušuje zákon, dlhodobo 

Pani Červienková: peniaze sa prijímajú do pokladne. Tie peniaze tu nemáme podchytené 

Ing. Mizerová: sú dve pokladne,  jedna  je živnosť. V záverečnom účte sa to ukáže. Tieto 

výdaje v rozpočte, sú navyše, ktoré sa nepokryjú z príjmov 

Ing. Masaryk: živnosť by mala požiadať o dotáciu. Ing.Mizerová: toto sa žiada v rozpočte 

Pani Červienková: dohody o vykonaní práce, program 4 Podporná činnosť 

Starostka: platí sa zástup ekonomky. Ing.Mizerová: mala sa ponížiť mzda. Vy ste ponížili len 

na 10%, pani Faglicová už nerobí od polovice decembra 

pani Červienková: k tej skládke, účel na ktorý sa určí, na iný spôsob 

starostka: na čo určíte vy, zastupiteľstvo, vy dáte návrhy 

pani Červienková: poukázala som na to, či by sa niekto, komu by sa to prenajalo, nepodieľal 

na nákladoch, ktoré ako obec máme – monitoring, odbremeniť náš rozpočet na údržbu 

skládky. Zatiaľ tam nie je určený žiaden účel. Z povodňových záchranných prác sa stiahli 

peniaze, to sa bude ďalej posúvať? 

Pán Kurucár: niečo sme zdedili, keď ste vy končili nechali ste fond na skládku 

Pani Červienková: niekto to preberal, nehádžme všetko na staré vedenie, treba sa posunúť 

Starostka: cca 1,300.000€ sme prevzali na vyplácanie 

Pani Červienková: cintorínske služby, nemáme tu náplň práce? Treba vytiahnuť staré VZN 

a ošetriť ich. Je zbytočný plný úväzok. Máme toľko peňazí, môžeme si to dovoliť? 

Starostka:  Môžeme byť radi, že to zobral, pri práci využíva aj svoje auto, som veľmi rada, že 

tam robí, keď odíde, neviem čo budeme robiť 

Pán Psota: ja som poukazoval, keď sa nerobilo, teraz sa robí je zle, na ČOV má byť 1 a pol 

človeka, na vodu tiež, on im chodí pomáhať a zastupovať. Okolo vody, ČOV, cintorína, 

správa budov sú  traja ľudia 

Pani Červienková: žiadam predložiť náplň práce, kde ako robí. V zimnom období sme 

uvažovali len na polovičný úväzok, nemá tam čo robiť. Ako sa bude riešiť, keď sa niečo 

stane. Musí mať upresnené miesta výkonu práce a činnosti, ktoré vykonáva  

Ing. Mizerová: jeho pracovnú náplň treba dať ekonomke, nech mzdu rozúčtuje. Zmenu 

organizačného poriadku nám mala dať pani starostka na vedomie 

Pani Červienková: navýšená položka na školenie, tiež dohody o vykonaní práce.  

Školy,  vždy som za to aby sa im pomáhalo. Rozdiel  oproti minulému návrhu rozpočtu,  

zdá sa mi vysoké, mali by sme si nechať nejakú zábezpeku, keď sa náhodou niečo stane, 

z čoho sa budú peniaze čerpať. Lepšie by bolo niečo zadržať. ZUŠ minulý rok sme im 

schvaľovali 6000€, že dostanú peniaze, ktoré nám tento rok zostanú a teda obec bude v pluse.  

Ing. Frišo: dať im tieto navrhnuté peniaze, školy sa nám zaviažu, že nebudú pýtať financie 

navyše, že si budú šetriť aj na nepredvídané výdavky. 

Ing. Mizerová: minulý rok im to vyšlo. Na predchádzajúcom  OZ žiadali MŠ a ZUŠ, to 

maximum. Ak sa nám nenaplní príjmová časť, čo budeme robiť? Obec si nenechala nič 

Pani Červienková:  som za to, aby si obec niečo ponechala 

Pani Mizerová: chceli sme rozpočty jednotlivých škôl 

Pani starostka: riaditeľka MŠ žiadala na odchodné učiteľky 

Pani Mizerová: čo ak neodíde tento rok? ZUŠ nám mala vrátiť peniaze od septembra do 

decembra, ktoré sme dali z obecného rozpočtu.  

Pani Hunčíková: tak si to teraz odrátajme. 



Pani Červienková: ja by som navrhovala, aby nám to prešla pani kontrolorka 

Ing. Konušík: nemôžeme jej dať skontrolovať návrh, ona kontroluje to, čo už bolo 

Dajte návrh, ponížme to, prepočítajme 

18.30hod dostavil sa pán Kekely a odišiel pán Psota 

Pán Kurucár: ako hovorí Lenka, ponížiť o 10% všetkým.  

Ing. Konušík poznamenal, že ani v tomto návrhu, ktorý bol upravený sa nenaplnili 

požiadavky riaditeľov, ktoré predniesli na minulom OZ. 

Ing.Mizerová: môže im chýbať, ale keď budú mať oprávnenú žiadosť doplatí sa im.  

Pani Červienková: som za ponechanie zábezpeky, aj pre prípad nenaplnenia rozpočtu, 

zdajú sa mi aj dosť vysoké podielové dane, to som spomínala už minule 

Ing. Konušík: dá sa to upraviť. Máte konkrétny návrh? 

Ing. Konušík: je to menej ako žiadali navýšiť.  

Ing. Frišo: riaditelia na minulom OZ prezentovali, že z týchto peňazí si zabezpečia všetko 

Pani starostka: na minulom zasadnutí tu boli všetci traja riaditelia, na základe ich požiadavok  

boli ich rozpočty upravené podľa možnosti obce 

Ing. Konušík požiadal prítomných, aby predložili pozmeňovacie návrhy. 

Pani Červienková poznamenala, že v prípade schválenia predkladaného návrhu rozpočtu nech 

školy nežiadajú nežiadajú navyšovať  

Na otázku Mgr.Hunčíkovej či sa školám nemôže  zadržať nejaká čiastka Ing. Mizerová 

odpovedala, že v prípade schválenia predloženého návrhu im obec vypláca mesačne 1/12 

Ing. Konušík pripomenul, aby školy na budúce zastupiteľstvo predložili aktuálne rozpočty 

podľa schválených financií.  Pani Červienková: riaditeľ ZUŠ povedal, že tento rok, budeme 

mať zisk, že sa nám tie požičané financie z minulého roku vrátia. 

Mgr. Hunčíková poznamenala, že poníženie sa nedá urobiť percentuálne, nakoľko  sumy sú 

rozdielne vysoké 

Pani starostka: navýšenie oproti minulému návrhu rozpočtu 

Materská škola   7665€ 

Základná škola   2000€ 

ZUŠ                    8500€ 

Ing. Konušík: pri ZŠ ide len o školskú družinu a školskú jedáleń  

Mgr. Hunčíková: dajme každému rovnako navýšenie, zvyšok do rezervného fondu 

Starostka: ZUŠ by nevyšla, pri navýšení žiakov má nevýšený počet učiteľov 

Pani Červienková poznamenala, že na Hôrkach bolo vytvorené elokované pracovisko, naša 

obec sa finančne minulý rok podieľala, mali sme byť v zisku, nemáme nič a žiadajú navýšenie 

Ing.Mizerová: keď to schválime, musia nám doniesť položkový rozpočet. Presúvajú si to bez 

toho aby sme im to schvaľovali. Svojvoľne si rozpočet upravujú 

Ing.Konušík poznamenal, že školy by si schválené financie v hlavných triedach nemali 

presúvať bez schválenia, rozpočet by schválil v navrhovanej podobe. 

Ing.Mizerová: MŠ náklady mala vyrovnané každý rok a teraz žiadala o 20000€ navýšenie, 

náklady by mali byť veľmi podobné ako minulý rok. Obec si nenechala nič, všetko im dáva 

Ing.Konušík: navýšenie miezd zo zákona. Školám sa dali nižšie sumy ako žiadali 

Ing.Mizerová: pokiaľ školám toto všetko dáme, už nič navyše nemôžu žiadať od obce  

Pani Červienková: treba počítať s navyšovaním platov Ing. Konušík dodal, že v návrhu majú 

počítané s určitým navýšením, obce, ktoré na to nemajú, školám nedajú                                   

Ing. Konušík: bol jeden konkrétny pozmeňovací návrh navýšenie o 1500€ v príjmovej časti  

a 1500€ vo výdavkovej časti kultúra, nakoľko zverejnená objednávka je na 1500€ 

O slovo sa prihlásil Ing. Masaryk, ktorý sa pýtal, či sa bude riešiť voda v ich uličke, nakoľko 

nepostrehol v stavebných veciach žiadnu sumu na cesty . Je to havarijný stav 



Pani Červienková prečítala návrh rozpočtu v programe 8 Pozemné komunikácie, kde je 

najväčšia položka Povodňové záchr.práce-vyplatenie Anmima v sume 33.000 , na údržbu 

chodníkov vrátane zimnej údržby, posyp.materiálu,PHM, sl, odm.MPP je 6870€ 

Pani starostka oboznámila prítomných, že zlý stav uličiek je na viacerých miestach v našej 

obci, konkrétne aj u pána Šutého, v uličke na Hôrach. Bude nutné hľadať riešenie 

Pán Masaryk sa opätovne opýtal, či je ich cesta v rozpočte a či sa niekto o to zaujíma, 

nakoľko hrozí ublíženie na zdraví i na majetku. Problém je, že v tejto uličke nie je ani rigol. 

Ing. Frišo poznamenal, že záleží na sume, 1-2tisícky nepomôžu 

Ing.Mizerová podotkla, že v záverečnom účte budú schvaľované peniaze, dať urobiť rozpočet 

a skúsiť situáciu v týchto uličkách riešiť, taktiež poznamenala, že ulička u pána Šutého bola 

už v minulosti prejednávaná na OZ 

Ing.Konušík poznamenal, že momentálne nie je odkiaľ tieto financie zobrať, ale súhlasil s Ing. 

Mizerovou, že sa očakáva prebytok rozpočtu, a situáciu riešiť po schválení záverečného účtu 

Ing.Frišo: bude nutný projekt, sú tam vedené siete. 

Pán Masaryk predložil ešte jednu požiadavku, ktorá sa týkala has.zbrojnice: 

Hasiči potrebujú cca 5000€ na dokončenie sociálnych zariadení, kuchynky a nákup nábytku 

Starostka: boli sme na rokovaní s pánom ministrom, bude možné získať FP, podáme žiadosť, 

majú dávať 30-70tisíc eur 

Ing.Masaryk vysvetlil prítomným, že hasiči to chcú mať dorobené, kým prídu na návštevu 

poliaci, do mája.  Robí sa to svojpomocne, platí sa len materiál. Nakoľko sa teraz schvaľuje 

rozpočet, treba nájsť peniaze. Urobiť to na komplet a nemusí sa k tomu vracať 

Pani Červienková poznamenala, že už na predošlom OZ spomínala, že hasiči majú málo. 

Ing. Konušík poznamenal, že rezervný fond sa dá použiť po schválení záverečného účtu. 

Zatiaľ obec nemá istotu, že prídu a v akej výške peniaze na projekt. 

Pani Červienková: o 2500€ majú menej ako minulý rok 

Pani starostka: hasičom príde ešte 3000€, až keď sú na účte, zapoja sa do rozpočtu 

Ing.Mizerová:  navrhla zobrať z podpornej činnosti: mzdy a odvody 1000€ a z položky  

knihy časopisy tiež dať 1000€. 

pani Červienková vyzdvihla ich snahu, treba im pomôcť a dať, majú dlhy v stavebninách, 

nech sa to vyplatí. Potrebujú to dokončiť, treba to uvítať a podporiť ich. Taktiež povedala, 

že čím viac obec dostáva podielových daní, tým menej máme na bežné veci. 

Pani starostka: splácame dlhy, úvery. 

Ing. Masaryk opätovne vyzval prítomných, aby sa venovali jeho dvom požiadavkám 

 U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 535/2017 z 33. zasadnutia OZ                   

zo dňa  27.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 

Pozmeňovacie návrhy v návrhu rozpočtu na rok 2017 nasledovne 

A/ Navýšenie príjmovej časti návrhu rozpočtu o sumu 1.500€ a navýšenie výdavkovej časti  

     návrhu rozpočtu v programe 11 Kultúra o sumu 1.500€ 

B/ Presun sumy vo výške 1.000€ z programu 4 Podporná činnosť podprogram 1 Správa obce     

     z podpoložky 633009 na program 5 podprogram 2 ochrana pred požiarmi položka 633006 

C/ Presun sumy vo výške 1.000€ z programu 4 podprogram 1 správa obce  kategórie 610  

     a 620 na program 5 podprogram 2 ochrana pred požiarmi podpoložka 633006 

 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 



 

Ing. Konušík:  hlasovanie o rozpočte na rok 2017 vrátane pozmeňovacích návrhov 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 536/2017 z 33. zasadnutia OZ                   

zo dňa  27.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 

Rozpočet obce Kysucký Lieskovec na rok 2017 vrátane schválených pozmeňovacích návrhov 

Viera Červienková 

Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 

Zdržal sa 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Zdržal sa 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

Pán Jakubec odišiel zo zdravotných dôvodov. 

Ing. Frišo: nemáme v rozpočte nič na výstavbu, len vyplatenie dlhov, preto som sa zdržal 

Pani Červienková opätovne poznamenala, že sa podielové dane míňajú a nič sa nebuduje.  

Pani starostka: musí sa to platiť, aj keď je to nezmyselné.   Ing. Frišo: čo musíme platiť, 

musíme. Kľudne si aj my môžeme zobrať úver, nemusíme ísť na nulu 

Ing. Mizerová: vedeli sme do čoho ideme, a že nebudeme môcť budovať 

Ing.Masaryk: ste sľúbili, že dokončíte. 

Ing.Konušík: dokončilo sa námestie, škola a to sa aj vracali FP 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 537/2017 z 33. zasadnutia OZ                   

zo dňa  27.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 

Programový rozpočet obce Kysucký Lieskovec na rok 2017 

Viera Červienková 

Proti 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

neprítomný 

Jaroslav Kekely 

Zdržal sa 

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. 542/2017 z 33. zasadnutia OZ                   

zo dňa  27.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

BERIE NA VEDOMIE 

A/ Návrh rozpočtu obce Kysucký Lieskovec na roky 2018-2019 

B/ Návrh programového rozpočtu obce Kysucký Lieskovec na roky 2018-2019 

Viera Červienková 

Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

neprítomný 

Jaroslav Kekely 

ZA 

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. 538/2017 z 33. zasadnutia OZ                   

zo dňa  27.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 

Prílohu č.1 na rok 2017 k VZN č.41/2013 

Viera Červienková 

Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

neprítomný 

Jaroslav Kekely 

Zdržal sa 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

Siedmy bod rokovania 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kysucký Lieskovec 

Ing. Mizerová: tá suma 3000€ sa mi zdá vysoká 

Na otázku pána Kurucára aká suma bola doteraz odpovedala Mgr.Šutá do 2000Sk 

Návrh Ing.Konušíka 2000€. Článok č.III zrušiť a dať článok II, zasady upravujú bod I, III, IV 

by zostal, všade zmeniť sumu nad 2000€. Čl.IV, bod 11, str.5, čl.IV, bod b, ods.11, všade kde 

je 3000€ zmeniť na 2000€. Všetko nad jeden rok schvaľuje zastupiteľstvo – obec alebo 

organizácia, či je doba určitá alebo neurčitá. Mgr. Šutá: Podľa zákona o majetku obcí.  

Ing. Mizerová: aby ten prenájom nebol opakovane, aby nevznikla špekulácia 

Ing.Konušík: čl.VII ods.10,11, čl. VIII ods.3 a 4 – tu sumu 30tisíc, nižšiu sumu 10tisíc 

Ing. Mizerová: odpisy, mali by to prevziať do správy a odpisovať: Malo by to fungovať obec 

to kúpi, dá to do správy, organizácia odpisuje  

Pani Červienková: aj to sa mi zdá veľa, dala by som 1000€ 

Ing. Konušík: nakoľko sú dva návrhy, dajme hlasovať 

Pani Červienková: čl IX.ods.5. Mgr. Hunčíková: reštrukturalizácia neznamená, že firma končí 

Pán Masaryk požiadal pani starostku o posunutie žiadosti do ďalšieho zastupiteľstva, nakoľko 

správa, ktorú chcel predniesť je v dĺžke cca 2-3 hodín 

Pani starostka: žiadosť bola doručená na obec 22.2., keď boli materiály odoslané 

Ing. Masaryk: pán Psota odišiel, chcel som vás všetkých informovať 

Ing. Mizerová: žiadosť nám mala pani starostka predložiť 

Pani starostka prečítala znenie žiadosti, v ktorej sa píše, že Ing. Masaryk chce predniesť 

zastupiteľstvu správu 

Ing. Masaryk: všetko v správe je dôležité, sú tam fakty, ktoré som chcel prediskutovať, mám 

so sebou materiály, mám so sebou výsledky. Tie výsledky sú na obci. Pršalo a neboli 

odstavené pramene 

Po odchode Ing. Masaryka OZ pokračovalo v prejednávaní bodu 7 

Pani Červienková: je to spracované dosť zložito 

Pani kontrolorka: predtým bolo dodatkom bolo upravené do 50.000SK 

Pani starostka: bolo to konzultované s právnym zástupcom obce 

Ing.Konušík: čl.XII – to sme menili už predtým 

Ing.Mizerová: vnútorné predpisy, nevieme čo to je, to bude mať pani ekonomka. Mali by sme 

ho mať ako prílohu. Tým predpisom by sme sa mali pri inventarizácii riadiť 

Ing. Konušík: môžeme to dať do záveru 

Ing. Mizerová: mal by tam byť ten predpis, mal by byť ako príloha doložený, aj keď je to 

vnútorný predpis, doplniť Príloha č.1 a č.2. Mgr.Šutá: pozrieť odkaz pri článku 15 

Ing.Konušík: boli schválené uznesením.. dňa 27.2.2017 

 

 

 



U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 539/2017 z 33. zasadnutia OZ                   

zo dňa  27.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 

V návrhu zásad  hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Kysucký Lieskovec  

Zmeniť 

Návrh Ing. Konušíka: 

A/  Sumu 3.000€ zmeniť na 2.000€ 

Viera Červienková 

Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 

Zdržal sa 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

neprítomný 

Jaroslav Kekely 

Zdržal sa 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

Zdržala sa 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

Návrh pani Červienkovej: 

B/  Sumu 3.000€ zmeniť na 1.000€ 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

Zdržal sa 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Zdržala sa 

Martin Jakubec 

neprítomný 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

Zdržal sa 

Jozef Kurucár 

Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

Návrh Ing. Frišu: 

C/  Sumu 3.000€ zmeniť na 1.500€ 

Viera Červienková 

Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Zdržala sa 

Martin Jakubec 

neprítomný 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

Ing.Mizerová: všade, kde bolo 3000€ bude 1500€ 

 

D/  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Kysucký Lieskovec so schválenými    

      zmenami a doplnením Príloh č.1  a 2 

Viera Červienková 

Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

neprítomný 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

Bod programu 8 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kysucký Lieskovec 

Ing.Konšík poznamenal, že sa mu páči návrh, že návrh rozpočtu sa prerokuje vo finančnej 

komisii, až potom pôjde na rokovanie OZ  

Ing. Mizerová: str.5 bod 4, nevieme VZN – asi nie je – dať von, str.10 par.15 – von 

Ing.Mizerová: 18 – do rezervného fondu obec doteraz mala schválené 100% 

Ing. Konušík podotkol, že zo zákona minimálne 10%, je jednoduchšie ako prostriedky 

z predchádzajúcich období. Záleží na zastupiteľstve, koľko schváli, to je minimálne 

Ing. Mizerová: záleží od sumy. V priebehu roka môžeš ten rezervný fond presunúť 

Pani Červienková: minulý rok som poukazovala, že záverečný účet bol neskoro, rozhodne 

treba dať vyšší rezervný fond 

Ing. Konušík: aj tak to schvaľuje obecné zastupiteľstvo, je tam minimálne, dá sa to zvýšiť 

Ing.Mizerová: dala by som 50% 

 

 



U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 540/2017 z 33. zasadnutia OZ                   

zo dňa  27.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 

A/  V návrhu zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Kysucký Lieskovec 

      V časti VI   §18 Rezervný fond   

      Návrh úpravy:  minimálny ročný prídel do fondu  je  50%  z prebytku rozpočtu obce 

      uplynulého roka 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Zdržala sa 

Martin Jakubec 

neprítomný 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

Zdržal sa 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

Ing.Mizerová: 22 doplniť ...v rámci jednotlivých programov, 2 aj 3, medzi príjmami aj 

výdavkami 

Pani Červienková: výšku 1650€ by som tiež ponížila 

Ing. Konušík: ja by som to moc neponižoval 

Ing. Mizerová: 1500€ namiesto 1650€. Presuny medzi rozpočtami 1000€ ostáva 

Zásady boli schválené uznesením č... dňa 27.2.2017 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 540/2017 z 33. zasadnutia OZ                   

zo dňa  27.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 

B/ Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Kysucký Lieskovec so 

schválenými  zmenami  

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

neprítomný 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

Pani starostka podala obecnému zastupiteľstvu informáciu o ukončení funkčného obdobia 

riaditeľa ZŠ a MŠ k 30.6.2017 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 543/2017 z 33. zasadnutia OZ                   

zo dňa  27.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

BERIE NA VEDOMIE 

Informáciu  o ukončení funkčného obdobia k 30.6.2017 

A/ riaditeľa Základnej školy, 023 34  Kysucký Lieskovec č.208 

B/ riaditeľky Materskej školy, 023 34  Kysucký Lieskovec č.309 

 Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

neprítomný 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

Zmluva medzi obcou Kysucký Lieskovec a spol. Eurofins Bel/Novamann s.r.o. 

Pani Červienková: či musí byť taký počet rozborov. Bezpečnosť je na prvom mieste 

Pani starostka: podľa zákona 



U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 541/2017 z 33. zasadnutia OZ                   

zo dňa  27.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 

Uzatvorenie Zmluvy č.2302/17E-BN/NB medzi obcou Kysucký Lieskovec a spoločnosťou  

Eurofins Bel/Novamann s.r.o. pre odoberanie vzoriek vody 

 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

neprítomný 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

Mgr. Hunčíková odišla. 

Informácia ohľadom 8bj, has.zbrojnica 

Pani starostka požiadala prítomných, aby spolu s hasičmi navrhli, čo sa uvedie do žiadosti 

o dotáciu. Dohodli sa na stretnutie vo štvrtok o 16.00hod pri hasičskej zbrojnici. Bolo by 

vhodné byty dorobiť, aby naši občania nemuseli odchádzať do susedných obcí. Lešenie, 

dorobiť sneholapáky, rýnu, odpad, odvodnenie zozadu zabezpečiť stavebný dozor 

Ing.Frišo poznamenal, že najskôr dorobiť vnútro, potom zvonku 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 544/2017 z 33. zasadnutia OZ                   

zo dňa  27.2.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

BERIE NA VEDOMIE 

 

A/ Informáciu 8 bj.,  has.zbrojnica 

 Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

neprítomný 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

Pani starostka informovala prítomných, že podala projekt cez VUC na vonkajšie fitnes, 

taktiež aj cez nadáciu VUB banky. Umiestnenie týchto strojov si nebude vyžadovať povolenie 

Umiestnenie na námestí na priestoroch, kde sú kamene, od sôch naľavo. Ak sa podaria získať 

financie, zriadilo by sa toto fitnes do termínu hodovej slávnosti, kde by sa slávnostne otvorilo 

B/ Informáciu o projekte vonkajšie fitnes 

 Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

neprítomný 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 

Pani starostka informovala o rokovaní, ktoré prebehlo, bližšie informácie budú poskytnuté na 

ďalšom rokovaní OZ 

C/ Informáciu osvetlenie v obci 

 Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

neprítomný 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

neprítomný 

 

 



 

Po krátkej diskusii pani starostka poďakovala prítomným a ukončila 33.zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva 

 

 

 

Mgr. Magdaléna Trubanová 

Starostka obce 

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Pán Martin Jakubec 

 

 

 

 

 

 

 


