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Zápisnica 
Zo 41. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 9.2.2018 v KD Kysucký Lieskovec 

 

 

Rokovanie viedla :              starostka obce Mgr. Magdaléna Trubanová 

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

                                                                    Ing. Ján Konušík, pán Jaroslav Kekely, p. Jozef Psota, 

                                                                    Pán Jozef Kurucár, pán Martin Jakubec     

                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

Štyridsiateprve zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Kysucký  

Lieskovec Mgr. Magdaléna Trubanová. Privítala na dnešnom zasadnutí štatutárov rozpočtových  

organizácií obce, bývalého riaditeľa ZŠ .Skonštatovala, že je prítomných sedem poslancov z deviatich  

a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ing. Mizerová a Ing. Frišo  svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí  

obecného zastupiteľstva vopred ospravedlnili. 

          

Prítomní a hostia: viď. Prezenčná listina 

Program prítomní obdržali spolu s pozvánkou 

Pani starostka navrhla doplniť do bodu programu žiadosť o vydanie súhlasu k umiestnenie stávkovej 

kancelárie a Zmluvu so spol.Eurofins Bel/Novamann, s.r.o. na zabezpečenie komplexného servisu 

v oblasti analýz vzoriek vody na rok 2018 

Pán Kekely  navrhol doplniť do programu:  Po zvolení  návrhovej komisie zaradiť príspevok Mgr. 

Hornáčka – bývalého riaditeľa Základnej školy v Kysuckom Lieskovci 

Pani Červienková: Body ohľadom rozpočtu preložiť na ďalšie  zasadnutie OZ, nakoľko tu nie je Ing. 

Mizerová, predseda finančnej komisie, porušuje sa VZN a štatút obce a taktiež bolo prijaté uznesenie, 

že v januári sa malo uskutočniť zasadnutie OZ  len za účelom prerokovania návrhu  rozpočtu obce, 

nakoľko ide o dôležité body, mal  by byť predseda finančnej komisie na rokovaní prítomný. Taktiež je 

porušené prijaté uznesenie z roku 2015, že rokovania obecného zastupiteľstva sa majú uskutočňovať 

spravidla v posledný piatok v mesiaci. 

 

Návrh pani Červienkovej – presunúť bod o návrhu rozpočtu na budúce rokovanie OZ 

hlasovanie 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
proti 

Martin Jakubec 
proti 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
proti 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomná 

Jozef Psota 
proti 
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Návrh pána Kekelyho – vložiť príspevok Mgr. Hornáčka 

hlasovanie 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

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. 648 /2018 zo 41. zasadnutia OZ 

  zo dňa  9.2.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

          

 SCHVAĽUJE   PROGRAM  

 

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  

2018-2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 
5. Návrh rozpočtu Obce Kysucký Lieskovec na rok 2018 a návrh programového rozpočtu Obce 

Kysucký Lieskovec na rok 2018 + dodatky 
6. Príloha č.1 VZN Obce Kysucký Lieskovec č.41/2013 
7. Programový rozpočet a Rozpočet Obce Kysucký Lieskovec na roky 2018-2019 
8.   Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb modernizácia a údržba siete VO 

9.   Správa o výsledku vykonanej kontroly č.12 

10. Správa o činnosti hlavného kontrolora obce za rok 2017 

11. Žiadosti 

      Zmluva so spoločnosťou Eurofins Bel/Novamann s.r.o. NZ – odbery vzoriek vody 2018 

      TIPSPORT,   SYNOTtip  –  žiadosť o vydanie súhlasu obce s umiestnením   

      stávkovej kancelárie 

      Žiadosť o odpustenie nájmu sály na nácviky + Venčekový večierok 

      Žiadosť o povolenie výstavby RD 

      Dohoda o využití športového areálu a okolia k prenájmu tribúny  

12. Rôzne 

      ZŠ Kys.Lieskovec – závery zo stretnutia 

      Združenie obcí Ekosep-Kysuce 

      Slovenská pošta  -  informácia o nájme 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomná 

Jozef Psota 
ZA 
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Následne pani starostka navrhla poslancov do jednotlivých komisií a zapisovateľku 

Návrhová komisia: Ing.Konušík, pán Kurucár, pán Psota 

Overovatelia: Mgr. Hunčíková, pán Jakubec 

Zapisovateľka: Hmírová 

Hlasovanie komisie 

  
 
     U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  649/2018 zo 41. zasadnutia OZ  
zo dňa  9.2.2018 

Obecné zastupiteľstvo   
 VOLÍ 
  
Návrhovú komisiu v zložení: 
Ing. Ján Konušík 
Pán Jozef Kurucár 
Pán Jozef Psota 
 
Overovateľov zápisnice:  
Mgr. Dáša Hunčíková 
Pán Martin Jakubec 
 
Zapisovateľku zápisnice: 
p. Katarína Hmírová 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
Neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomná 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 

Pani starostka vyzvala Mgr. Hornáčka  o vyjadrenie: 

Po dlhom čase sa prihovoril a prítomným chcel objasniť  skutočnosti ohľadom vykurovania. 

Ospravedlnil sa za neúčasť na poslednom OZ, na ktoré bol pozvaný.  

15.12.2015 právny zástupca  obce pripravoval podklady na odstúpenie od zmluvy s Ing. Bubicom – 

ohľadom vykurovania Základnej školy v Kysuckom Lieskovci, bývalý riaditeľ predložil právnemu 

zástupcovi na požiadanie doklady týkajúce sa uvedeného zmluvného vzťahu , ktorými disponoval 

na základnej škole. Podľa nákladov na vykurovanie je predložená tabuľka, náklady, ktoré pán Bubica 

vymáha od školy. 18.12.2017 bol prevzatý platobný rozkaz, prečo nebol rozporovaný, vysvetlenie 

som dostal, že z dôvodu osobných dôvodov právneho zástupcu. Keď nebol podaný rozpor, znamená 

to, že s tým súhlasí. Právnik uvádza, že podal mimoriadny opravný prostriedok.  Faktúry boli prevzaté, 

podpísané, nedal som to do účtovníctva, nakoľko som si myslel, že sme v spore s pánom Bubicom.  

Pokiaľ zmluva platí, nie je napadnutá, platí. Keď hovoríte, že právnik nezastupoval školu mal len 

podklady na odstúpenie od zmluvy, prečo pýtal odo mňa všetky podklady aj faktúry. Zmluva je 

trojstranná, ale vypovedala ju len obec. Bol som si istý, že ohľadom faktúr sme v spore. 

K faktúram z predchádzajúcich období: 

Mgr. Hornáček prítomným ozrejmil konanie pána Bubicu, ktorého s neuhradenými faktúrami poslal 

za bývalým starostom a viac sa k nemu do ZŠ nevrátil 
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Rok 2013 -  ZŠ nemala financie, bola vykonaná aj kontrola. Na originálkach nebola základná škola 

nikdy doplnená, až keď ste nastúpili vy. Ale napriek tomu bolo nutné podať dohodovacie konanie. 

Tie peniaze sú presne zdokumentované a minuté v danom roku.  ZŠ v originálkach nebola 

dofinancovaná nikdy. ZŠ nie je len škola, ale aj jedáleň, telocvičňa a CVČ. 

CVČ tiež nikdy neplatilo, myslím raz 400€. 

Zmluva bola pripravená, prinesená na zastupiteľstvo, ale nebola podpísaná. 

Telocvičňa, vonkajšie ihrisko, kde sa svietilo, príjmy sme mali od pinpongistov a užívateľov telocvične. 

Dohodovacie konanie sa nedostáva na energie.  Nemohol som platiť faktúry, ktoré som nemal 

odobrené. Mgr. Hornáček  uviedol, že je sklamaný z vyjadrenia právneho zástupcu.  

Pani starostka poznamenala, že nedoplatky sa ťahajú od roku 2007. Pani starostka sa opýtala, prečo 
pán Bubica nerobil ročné zúčtovanie. Na čo Mgr.Hornáček odpovedal, že to bol dôvod na odstúpenie 
od zmluvy. Opätovne poznamenal, že je prekvapený z jednania právneho zástupcu, nakoľko mu boli 
poskytnuté všetky informácie.  Faktúry neboli v účtovníctve, nakoľko som si myslel že sú napadnuté. 
Ing. Konušík: PZ povedal, lebo zúčtovacie faktúry neboli. 
Mgr. Hornáček: prečo som nebol od právneho zástupcu upozornený. 
Podpísanie pracovného pomeru som mal bez pripomienok. Starostka: ja som nevedela, že tam sú 
neuhradené faktúry. Problém sa objavil až v roku 2015 so spätnou faktúrou z roku 2012.  
Pani starostka: každý si vypláca svoje podlžnosti, mohlo to byť v správe, keď to preberala nová pani 
riaditeľka. 
Mgr Hornáček v stručnosti k odovzdávaniu školy: bolo vyjadrenie – uznesenie 
Ponúkal som spoluprácu, terajšia riaditeľka odmietla s tým, že vie, čo má robiť, ponúkol som 
zamestnancov, ktorí boli nápomocní pri inventúre. Zápisnica bola napísaná, podpísal som a odišiel 
som.  Bolo to ukončené vrátane banky, mal som dvoch svedkov, kľúče boli odovzdané, neviem, kde 
vznikol problém. Vypočul som si záznam zo zastupiteľstva, padlo veľa ostrých slov. Ja som ohlásil svoj 
odchod dávno, prináležalo mi 1+1 plat na základe vyššej kolektívnej zmluvy, tak isto aj moja 
manželka. Čo sa týka dovoleniek, tieto si vyberajú učitelia počas prázdnin. Riaditeľovi vyplýva 
z pozície, že mu zostáva aj dovolenka, nakoľko som končil, túto som si dal preplatiť, ale len júlovú, 
augustovú nie, všetko bolo v súlade so zákonom a s vyššou kolektívnou zmluvou. K odchodu pani 
Kekelyovej, v júni som dostal vedomosť o tom, že odchádza zo zdravotných dôvodov, uvedené bolo 
konzultované s právnikom, inšpektorom, všetko som jednal a nebolo to určite nemorálne,  prečo 
nevyplatiť, keď to podpísal posudkový lekár, ktorý si stojí za tým. Nakoľko dohodovacie konanie ide 
cez obec, preto ten list musel ísť na obec, v júni som chcel dosiahnuť len požičať od obce a následne 
vrátiť, 25000€ z dohodovacieho konania bolo istých, len som nevedel ako rýchlo prídu.   
že škola bola poddimenzovaná, to si môžete prejsť.  
Mgr. Hornáček: Poprosím Vás, škola je obraz obce, ak sa škole nedarí, obec je povinná z morálneho 

hľadiska ju podporiť.  

                                 

Pani starostka pristúpila k ďalšiemu bodu Kontrola plnenia uznesení: 

Uznesenie č.647/2018/A  ODPORÚČA vedeniu obce podať prostredníctvom právneho zástupcu 
mimoriadny opravný prostriedok k platobnému rozkazu sp.zn.10b/59/217-91    v plnení 

Uznesenie č.647/2018/B  ODPORÚČA vedeniu obce vyvolať rokovanie s pánom Ing. Bubicom 
ohľadom všetkých zostávajúcich nezaplatených faktúr za obdobie rokov 2013-2015 splnené 
 
Uznesenie č.644/2017 ŽIADA vyhľadať a predložiť dokumentáciu od spoločnosti Biopel a Biomasa 
so sídlom v Kysuckom Lieskovci. Na základe žiadosti občanov vykonať kontrolu stavebným úradom 
kontrola stavebným úradom vykonaná 23.1.2018    nesplnené  ďalšie OZ 
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Uznesenie č.643/2017 ODPORÚČA predložiť na nasledujúce obecné zastupiteľstvo po rozpočte 
zmluvu a doklady k navážke zeminy na skládku k rekultivácii    nesplnené 

Uznesenie č.637/2017 Schvaľuje vykonanie merania a monitoringu hlučnosti, prašnosti a vibrácie 
prevádzky Biomasa a Biopel v KL súkromnou spoločnosťou a zapracovať náklady na meranie do 
rozpočtu obce na rok 2018        v plnení 

Uznesenie č.636/2017 Schvaľuje VZN č.7/2017 o úhradách za krátkodobý a dlhodobý prenájom 
hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Kysucký Lieskovec    splnené 

Uznesenie č.635/2017 Schvaľuje presun sumy VZN č.37/2011    splnené 

Uznesenie č.634/2017 Schvaľuje  poskytnutie sociálnych dávok    splnené 
Uznesenie č.633/2017 Schvaľuje dodatok č.1 k Zmluve so zhotoviteľom STaS KnK splnené 

Uznesenie č.632/2017 Schvaľuje dodávateľa montážnych práce VODO-ÚK-Plyn a poveruje starostku 

obce podpísaním zmluvy        splnené 

Uznesenie č. 630/2017 Schvaľuje prenájom nehnuteľnosti v budove č.33 Garden –Mix  splnené 

Uznesenie č.629/2017 Schvaľuje odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie spoločnosť HM Group  
           Splnené 
 
Uznesenie č. 628/2017  Schvaľuje presunutie bodu 4 na ďalšie rokovanie OZ s vyjadrením auditorky 

k druhu zmluvy a potreby posúdenia podmienok financovania hlavnou kontrolorkou obce 

Nesplnené  

 

Uznesenie č.625/2017        ODPORÚČA  Na budúce OZ vypracovať cenovú ponuku na úpravu 
a odvodnenie cesty od pána Rapčana nahor k pánovi Masarykovi   v  plnení 

Uznesenie č.615/2017  Odporúča dopracovať VZN o nájme o časť prenájmu všetkého nehnuteľného 

a hnuteľného majetku obce i v správe RO      splnené  

Uznesenie č.599/2017 Odporúča  Vykonať nápravu nedostatkov podľa odporúčaní hlavnej 

kontrolórky v zmysle Správy o výsledku vykonanej kontrole č.9  zo dňa 7.7.2017 v plnení   

   

Uznesenie č.596/2017   Schvaľuje Presun bodu 10-Výber verejného obstarávateľa do budúceho OZ 
           nesplnené 
 
Uznesenie č.584/2017   ODPORÚČA   Riaditeľom RO pravidelne štvrťročne kontrolovať a zosúlaďovať  
účtovníctvo RO a obce             úloha stála v plnení 
 
Uznesenie č.526/2017  ŽIADA    Pri rozbore hospodárenia predkladať aj zoznam neplatičov fyzických 
a právnických osôb za dane a poplatky                      úloha stála v plnení 

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

       U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  665/2018 zo 41. zasadnutia OZ  

zo dňa  9.2.2018 
Obecné zastupiteľstvo   
KONŠTATUJE 
Kontrolu plnenia uznesení podľa predloženého materiálu 
  
Uznesenie č.647/2018/A    v plnení 
Uznesenie č.647/2018/B    splnené 
Uznesenie č.644/2017   nesplnené   
Uznesenie č.643/2017   nesplnené  
Uznesenie č.637/2017   v plnení 
Uznesenie č.636/2017   splnené 
Uznesenie č.635/2017   splnené 
Uznesenie č.634/2017   splnené 
Uznesenie č.633/2017   splnené 
Uznesenie č.632/2017   splnené 
Uznesenie č.630/2017    splnené 
Uznesenie č.629/2017   Splnené 
Uznesenie č.628/2017     nesplnené   
Uznesenie č.625/2017          v  plnení 
Uznesenie č.615/2017     splnené  
Uznesenie č.599/2017     v plnení 
Uznesenie č.596/2017     nesplnené 
Uznesenie č.584/2017                 úloha stála v plnení 
Uznesenie č.526/2017                úloha stála v plnení 
Uznesenie č.182/2015              V plnení 
Uznesenie č. 97/2015              úloha stála v plnení  
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 

Bod programu: 

Odborné stanovisko hlavného kontrolora obce Kysucký Lieskovec k návrhu viacročného rozpočtu 

Obce Kysucký Lieskovec na roky 2018-2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 

- Prečítala Mgr. Šutá – hlavná kontrolorka obce 

Ing. Konušík vytkol v stanovisku pani kontrolorke: 

Kontroly nesúvisia s návrhom rozpočtu, taktiež spomínanie akcií, nemá to byť obsahom uvedeného 

stanoviska hlavného kontrolora. 20.000€ - účel je splnený – je tam uvedené na šport. Niektoré veci 

nemajú byť súčasťou, taktiež čo sa týka nájdenia financií na dokončenie bytovky, keby obec mala 

financie, asi by to zakomponovala do rozpočtu. 
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Návrhy rozpočtov škôl sú súčasťou rozpočtu,  školy svoje návrhy  v termíne predkladajú na obec, tá 

ich zahrnie do rozpočtu, v zákone nie je uvedené, že podrobné rozpočty škôl majú byť súčasťou 

rozpočtu, v rozpočte je uvedené, koľko ktorá škola má.  

Pani kontrolorka: kontrola zo strany obce by bola väčšia. Ing. Konušík: ale toto nie je porušenie 

zákona, len ak by sa to dalo do zásad hospodárenia, taktiež vytkol pripomienku pani kontrolorky 

ohľadom prenajímania majetku, ktorý majú v správe rozpočtové organizácie. 

Pani starostka: ohľadom kontroly na skládke TKO 

Pani kontrolorka: ja som tam bola s pani Číčalovou, šofér nechcel povedať aká firma to vyváža, na náš 

pozemok naváža cudzia firma, nebola zverejnená žiadna zmluva. 

Pani starostka: mohla si prísť za mnou 

Pani riaditeľka ZŠ: k 2.000€ na ZŠ. Na základe žiadosti pinpongistov, ktorí požiadali o odpustenie 

nájmu za prenájom telocvične, požiadala som obec o dotáciu na vykurovanie telocvične. 

Pani kontrolorka: to je len moje stanovisko v zmysle zákona, dala som že to nie je v súlade ale 

v rozpore  

Ing. Konušík: v rokovacom programe máme 1 minútu, maximálne 5 minút na poslanca 

k prerokovávanej veci. Nie je to v rozpore so zákonom, pokiaľ škole nepostačuje, môže dostať aj 

navyše. Dávam návrh dodržujme rokovací poriadok 

Pani Červienková poznamenala, že najviac hovorí  Ing. Konušík.  

       U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  659/2018 zo 41. zasadnutia OZ  

zo dňa  9.2.2018 
Obecné zastupiteľstvo 
BERIE NA VEDOMIE 
 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Kysucký Lieskovec na roky 
2019 – 2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 

Bod programu:  
 
Návrh rozpočtu Obce Kysucký Lieskovec na rok 2018 a návrh programového rozpočtu Obce Kysucký 
Lieskovec na rok 2018 + dodatky 
Príloha č.1 VZN Obce Kysucký Lieskovec č.41/2013 
Programový rozpočet a Rozpočet Obce Kysucký Lieskovec na roky 2018-2019 
 

Návrh Ing. Konušík: 

3 pozmeňovacie návrhy: 

Program 9 

5 kapitálové výdavky vypustiť – zdôvodnenie ekonomickejšieho  využitia FP 

714004 – nákup minibágra ...........................20.000€ zrušiť 
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717002 – rekonštrukcia budovy 41   ............ 28.006€  zrušiť 

Znížiť položku 

717001 Verejné osvetlenie  odobrať  zo sumy 30.000 ... 18.000€  ....  zostane   12.000€  

 

Návrh Mgr. Hunčíková – z dôvodu osláv 580 výročia obce Kysucký Lieskovec 

Program 11 

1 podpora kult.podujatí 

637002  kultúrne akcie........   pridať 5.000€ 

Pridať   637005 geodetické práce   + 1.500€ ....................po navýšení   5.000€ 

 

Návrh Pán Jakubec 

Program 9 

5 Kapitálové výdavky  -  Projektová dokumentácia  ............... pridať   20.000€ 

717001  rekonštrukcia tribúny na futbalovom ihrisku ............pridať     9.506€ 

 

Pán Psota  

Program 9 

5 kapitálové výdavky  717001 športové ihrisko ZŠ  + 10.000€  ...  po navýšení    40.000€ 

5 kapitálové výdavky    - pergola Rovne  ....................................   pridať              10.000€ 

 

Pani Červienková: 

Prijmová časť obce 

Na rok 2018   995138€ ,    rozdiel cca 19.000€ 

Pani Faglicová : ten rozdiel je zakotvený v dodatku 

 

Pripomienky pani Červienkovej: 

Kapitálové výdavky 

Príjem z predaja za 290.000€, bude to táto výška, tieto peniaze sú z toho rozkalkulované, zásadne 

som proti odpredaju, v budúcnosti môžeme mať  z prenájmu  len príjem. Nemáme žiadnu zábezpeku. 

Starostka: ide o približnú sumu z odpredaja   8bj 

Pani Červienková: odvoz TKO treba prehodnotiť, možno aj vrecia. 

Vodné hospodárstvo: stále sa dopláca z obce 

Pozemné komunikácie: pokiaľ nemáme položené siete, voda, kanál, nie je dobré to teraz asfaltovať, 

je to zbytočná investícia, poriešme vodu a kanál. Ďalej chcem poukázať na cestu na skládku, ktorá 

nie je majetkom obce, nemôžeme to financovať z obecných financií, verejné osvetlenie na 2018 

nám vychádza väčší poplatok ako predchádzajúce roky, hoci základná zmluva je poplatok 

890€/mesiac, načo sú tam dohody. 

Cintorínske a pohrebné služby: na rok 2018 – výdaje o 10.000€ viac ako v roku 2017, momentálne 

si každý občan zabezpečuje pohrebné služby sám, navyšujeme služby ktoré v minulosti robil správca 

cintorína, prečo takéto veľké poplatky, prevádzky budov v správe obce, pýtam sa ktoré – navýšené 

o cca 7.000. Investičná výstavba, pri tých posudkoch, konkretizovať. 

Uzatvorenie skládky máme mať samostatné jednanie podľa uznesenia z minulého roka. 



9 
 

Navýšenie sumy 2.000€ na vykurovanie telocvične, za to sa môžem len postaviť 

Kultúrne akcie: každá akcia je rozkalkulovaná, aj zložkám presne aká suma ide, rovným dielom. 

Chýba mi: na konci nie je podpísaná komisia finančná, nebolo to s ňou konzultované. 

 

Pani Hunčíková: k rozpočtu kultúrnych akcií, tam nie sú zahrnuté dotácie zložiek, štvrťročne sa dáva 

vyúčtovanie každej akcie, toto sú všetko akcie obce, financie idú cez obec. 

 

K dotazu pána Masaryka: 

Kapitálové príjmy 290.000€ - chcem počuť odpoveď, odkiaľ obec môže dať do rozpočtu, že tieto 

financie má, a ako sa dostali do príjmovej časti, keď nie sú podpísané žiadne zmluvy o odpredaji, 

Na základe čoho sa dostali do príjmovej časti. 

Pani starostka: to je návrh. 

Pán Masaryk: ak sa to neodpredá, tak všetky kapitálové výdavky budú nerealizovateľné. 

Ako je možné, že niečo nemáte na účte a rozdeľujete to . Keďže týchto 290.000€ nemáme mali by 

výdavky v tejto výške vypadnúť z návrhu rozpočtu. 

O aké povodňové práce išlo? 

Starostka: bývalý starosta prevzal práce za cca 277.000€, obec zo štátu dostala cca 125.000€. 

Neuhradená faktúra Eurogritu zostala, ten ju postúpil pánovi Šutému, je to v štádiu riešenie, je to 

návrh a s týmito financiami musíme počítať. 

K navýšeniu financií na verejné osvetlenie, pani starostka ozrejmila, že suma sa týka nákupu 

a inštalácie nových svietidiel. 

K ceste pána Masaryka: je nutné riešiť komplexné odvodnenie, majú sa tam stavať 3 domy,  

Stavebná komisia  to posúdi podľa nutnosti. 

Ing. Konušík: aj financie z rozpočtu sú fiktívne, tiež ich zatiaľ nemáme na účte 

Ing. Mrenka: k návrhu 10.000€ na tribúnu 

K stavbám, ktoré som 25 rokov staval, investoval som financie, 

Ak príjmete uznesenie, že to prenajmete, dám podnet na prokuratúru. Žalobu som podal, to Vám 

príde, pristavoval som šatne. Pokiaľ o tom nerozhodne súd, nemôžete to prenajímať. 

Pán Jakubec: celú tribúnu robili občania v rámci akcie „Z“.  

Ing. Mrenka: ak prijmete uznesenie, napadnem ho.  

Pani starostka: tribúna a oplotenie bola postavené v roku 1974, zariadenie, kuchyňa. Delimitáciou to 

prešlo na Obec Kysucký Lieskovec. Celú zložku mám na úrade, zapísalo sa súpisné číslo 813 a bol 

vydaný list vlastníctva. Všetko je naporiadku. Mám žiadosti na SVP a SPF na vyvlastnenie pozemkov, 

ktoré sú určené na športové účely.  Prenajať sa to môže hocikomu, je to plánované na rôzne akcie, 

tak ako si niekto zajedná kultúrny dom, tak si môže zajednať aj prenájom tribúny.   

 

Pán Žák: 

Americký futbal sa hrá na štadione, ktorý má od čiary minimálne 2 metre, všetko sa rozbije. 

Pán Jakubec: 

Je podaná žiadosť  na rekonštrukciu  hasičskej zbrojnice, či sa môže požičať, potom refundovať. 

Pani ekonomka: pri zostavovaní rozpočtu som brala do úvahy veci, faktúru Eurogrit, nakoľko bola 

v účtovníctve k 31.12.2017 neuhradená, musíme s ňou počítať. Školy mi dali podrobné rozpočty. 
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30.10.2017 som to posunula finančnej komisii., od ktorej som výstup nedostala. Ak sa bytovky 

neodpredajú, budú sa výdavky ponižovať. Bola by som rada, keby sa to s finančnou komisiou nejak 

upresnilo. 

Mgr. Košnár: návrh rozpočtu pre ZUŠ – náš návrh bol cca 244.200€, keď z tejto sumy dostaneme 

o max.15% menej prežijeme, návrh je 196.000€ /mínus 22%/, 13.3% ako minulý rok sme schopní 

ufinancovať. Viem, že všetky školy dostávajú z obce menej 

Pani Červienková: máte aj Neslušu aj na Hôrkach 

K pergole, návrh postaviť v Rovniach pán Kekely poznamenal, že najskôr je nutné dať zamerať 

pozemky a vysporiadať. 

         U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  650/2018 zo 41. zasadnutia OZ  

zo dňa  9.2.2018 
 
Pozmeňovacie návrhy k Návrhu rozpočtu na rok 2018 

 
Obecné zastupiteľstvo 
SCHVAĽUJE 
 
A/ v Programe 9 v časti 5 kapitálové výdavky vypustenie položky 714 004 nákup minibágra  
     a položky 717 002 rekonštrukcia budovy 41 
 

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
B/ Zníženie položky 717 001 verejné osvetlenie z 30.000€ na 12.000€ 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
C/ Zvýšenie v programe 11 Kultúra na položku 637 002 kultúrne akcie, 
     Zvýšiť sumu o 5.000€ na 12.000€ 
 

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
D/ Zvýšenie v programe 9 Kapitálové výdavky na položke 637 005 geodetické práce  
     Zvýšiť sumu o 1.500€ na sumu 5.000€ 
 

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
Zdržal sa 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 
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E/ Zvýšenie v programe 9 Kapitálové výdavky na položke  projektová dokumentácia  
     Pridať  sumu  20.000€ 
 

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
Zdržal sa 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
F/ Zvýšenie v programe 9 Kapitálové výdavky na položke 717 001 rekonštrukcia tribúny  
     Pridať  sumu  9.506€ 
 

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
Zdržal sa 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
G/ Zvýšenie v programe 9 Kapitálové výdavky na položke 717 001 školské ihrisko pri ZŠ 
     Pridať sumu 10.000€    na  sumu celkom  40.000€ 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
H/ Zvýšenie v programe 9 Kapitálové výdavky na prístrešok v oddychovej zóne Rovne 
     Pridať sumu 10.000€ 
 

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
I/ Dodatok k Návrhu rozpočtu na rok 2018 zo dňa 31.1.2018 
 

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
J/ Dodatok k Návrhu programového rozpočtu na rok 2018 zo dňa 31.1.2018 
 

Viera Červienková 
Proti 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 
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         U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  651/2018 zo 41. zasadnutia OZ  

zo dňa  9.2.2018 

Obecné zastupiteľstvo   

 SCHVAĽUJE 

 

A/   Rozpočet Obce Kysucký Lieskovec na rok 2018 vo výške 2,101.008€ 

 

Viera Červienková 

Proti 

Ing. Pavol Frišo 

neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomný 

Jozef Psota 

ZA 

 

B/  Programový rozpočet Obce Kysucký Lieskovec na rok 2018 vo výške 2,101.008€ 

 

Viera Červienková 

Proti 

Ing. Pavol Frišo 

neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomný 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

      U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  659/2018 zo 41. zasadnutia OZ  

zo dňa  9.2.2018 
  
Obecné zastupiteľstvo 
BERIE NA VEDOMIE 
 
A/ Návrh rozpočtu obce Kysucký Lieskovec na roky 2019 -2020 
 

Viera Červienková 
Zdržala sa  

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
B/ Návrh programového rozpočtu obce Kysucký Lieskovec na roky 2019 -2020 
 

Viera Červienková 
Zdržala sa  

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 
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      U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  652/2018 zo 41. zasadnutia OZ  

zo dňa  9.2.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo   
 SCHVAĽUJE 
 
Prílohu č.1 na rok 2018 k VZN č.41/2013 so zmenou v položke CVČ dotácia vo výške 500€ 
  

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
Neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 

Pani Červienková poznamenala, či by nebolo vhodné hlasovať   o príjme, ktorý je imaginárny, 

odpredaj bytoviek, čo sa bude robiť, keď nebudú financie. Chcem, aby to bolo podchytené. 

Pán Masaryk: či ešte zostali financie na dorobenie 8 bj. 

Pán Konušík: v prípade nenaplnenia príjmov nebudú uskutočnené kapitálové výdaje 

Hlasovanie 

  U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  666/2018 zo 41. zasadnutia OZ  

zo dňa  9.2.2018 
Obecné zastupiteľstvo   
KONŠTATUJE 
 
Že ak počas roka nebudú naplnené kapitálové príjmy z predaja 8 bj. nebudú sa realizovať investičné 
akcie 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
Neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
Zdržala sa 

Martin Jakubec 
Zdržal sa 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
Zdržal sa 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
Zdržal sa 

 

 
 

Dodatok č.1  k Zmluve o poskytnutí služieb modernizácia a údržba siete verejného osvetlenia 

a zabezpečenia prevádzky osvetlenia obce Kysucký Lieskovec zo dňa 3.7.2017 

Pani Červienková:  na základe čoho zvýšenie 

Ing. Konušík: na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  sa sadzba DMP 10, 

sadzba pre verejné osvetlenie zvyšuje o 12,77% s platnosťou od 1.1.2018 

Pani Červienková: koncesná zmluva je na 890€/mesačne. My sme obec ako malý podnik , nemáme čo 

navyšovať, cena by mala ísť ešte dole. On šetrí na elektrike  okolo 28%. Nehnevajte sa žiadne 

dodatky.  Rozhodnutie je jedna vec ale my musíme plniť zmluvné podmienky.  

Ing. Konušík: v Rozhodnutí URSO je zvýšenie o 12,77%. 
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Ing. Konušík vyzval pani Červienkovú aby prečítala, čo napísal predseda URSO,  musíme rátať so 

zvýšením, vo výsledku dôjde o nárast cca o 2,71% 

Ing. Masaryk: ty robíš pán Konušík podvod. Od začiatku si robil ty verejné obstarávanie, tu je cenník 

SSE, toto URSO ste priniesli, robíte podvod na občanoch. 

 

Pani starostka privítala pána Surovčáka, zástupcu firmy TES-elektro, s.r.o. Žilina , s ktorou má Obec 

Kysucký Lieskovec uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb verejného osvetlenia v obci Kysucký 

Lieskovec.   Pán Surovčák: Verejné osvetlenie bolo vyňaté z malých podnikov  

Pani Červienková: v základnej zmluve nemáte navýšenie ceny 

pán Surovčák: zvýšenie je oprávnená pohľadávka 

Pokračovala diskusia ohľadom verejného osvetlenia, ktoré vypadáva, Pán Surovčák prítomných 

ubezpečil , že po nahlásení poruchy sa tieto operatívne odstraňujú.  

Pani Červienkovej poznamenala, že svetlá zhasínajú  ráno, keď je ešte tma. 

Pán Kekely navrhol, nech overí ceny pán Surovčak a obec a ďalej sa bude postupovať podľa zistenia. 

Ing. Konušík: keby  zostalo VO pod obcou, automaticky by sa nám zvýšili zálohové platby v zmysle 

rozhodnutia URSO. Na dotaz pani kontrolorky  ohľadom nesvietenia, pán Surovčák: je potrebné 

kontaktovať obec, pani starostku a my  operatívne poruchu odstraňujeme. 

 

  U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  653/2018 zo 41. zasadnutia OZ  

zo dňa  9.2.2018 
 

Obecné zastupiteľstvo   
 SCHVAĽUJE 
 
Presun Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb modernizácie  a údržby siete VO 
zo dňa 3.7.2017 na budúce zastupiteľstvo 
  

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
Neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
Bod programu: Správa o výsledku kontroly č.12 – prečítala Mgr. Šutá 

Bolo zistené  porušenie – 34. OZ sa uskutočnilo  po viac ako 3 mesiacoch     

        U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  660/2018 zo 41. zasadnutia OZ  

zo dňa  9.2.2018 
Obecné zastupiteľstvo 
BERIE NA VEDOMIE 
 
Správu hlavnej kontrolórky obce Kysucký Lieskovec o výsledku vykonanej kontroly č.12 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
Neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 
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Bod programu:  Správa z kontrolnej činnosti za rok 2017 – prečítala Mgr. Šutá 

 U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  661/2018 zo 41. zasadnutia OZ  

zo dňa  9.2.2018 
Obecné zastupiteľstvo 
BERIE NA VEDOMIE 
 
Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Kysucký Lieskovec za rok 2017 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
Neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 

SYNOTtip  -žiadosť o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie 

TIPSPORT SK a.s. – žiadosť o vydanie súhlasu s umiestnením stávkovej kancelárie 

       U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  657/2018 zo 41. zasadnutia OZ  

zo dňa  9.2.2018 
Obecné zastupiteľstvo 
ODPORÚČA 
 
Vedeniu obce požiadať spoločnosť   TIPSPORT,   SYNOTtip  o doplnenie materiálu a zdôvodnenie 
umiestnenia prevádzky vrátane návrhu uznesenia  
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
Neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 

Žiadosť pani Mgr.Jany Holbovej o odpustenie nájmu sály a umožnenie nácvikov v priestoroch sály 

kultúrneho domu pre potreby tanečných nácvikov a Venčekový večierok  pre  žiakov deviateho 

ročníka Základnej školy v Kysuckom Lieskovci. 

  U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  654/2018 zo 41. zasadnutia OZ  

zo dňa  9.2.2018 
Obecné zastupiteľstvo   
 SCHVAĽUJE 
 
Žiadosť o  odpustenie nájmu sály na nácviky tancov  + Venčekový večierok  
žiakom 9.ročníka Základnej školy v Kysuckom Lieskovci 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
Neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 
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Žiadosť o povolenie výstavby RD 

        U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  662/2018 zo 41. zasadnutia OZ  

zo dňa  9.2.2018 
  
Obecné zastupiteľstvo 
BERIE NA VEDOMIE 
 
Žiadosť o zmenu parcely o povolenie na výstavbu RD CKN 2343/2 v k.ú. Kysucký Lieskovec, s tým, že 
zmena bude predmetom aktualizácie ÚPO v zmysle stav.zákona 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
Keď si niekto prenajme tribúnu na uskutočnenie akcie, je pripravená dohoda o využití Športového 

areálu a okolia. Pán Žák – k dohode – prenajmeme tribúnu, keď sme mali  turnaj v telocvični, zaplatili 

Pani starostka prečítala návrh dohody 

       U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  663/2018 zo 41. zasadnutia OZ  

zo dňa  9.2.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo 
BERIE NA VEDOMIE 
Dohodu o využití športového areálu a okolia k prenájmu tribúny a okolia č. 813 
 

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
Zdržal sa 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 

Odišiel 22.15 pán Jakubec 

Pán Žák: 

mužstvo s americkým futbalom v Žiline nikto nechce,  keď si prenajmú tribúnu, budú používať aj 

ihrisko, americký futbal je brutálny šport, prečo si nevieme  založiť svoj vlastný futbal 

Vadilo Vám, keď tu hrávali cudzí, naši budú sedieť a cudzí nám budú ničiť ihrisko. 

Na jeseň 2014 sa skončil futbal,  prosil som Vás aby ste tie deti nechali. Ja keď chcem s deťmi hrať, 

musím mať zastrešenie, vy na to nemáte chuť, naši hráči sú na Lodne, v Kysuckom Novom Meste 

v Krásne, všetko chodí preč. Zo SFZ sa idú opravovať ihriská. Keď to dostane Zborov. 

Pani riaditeľka ZŠ: na ZŠ máme 2 družstvá. Na otázku pána Žáka čo robia tieto mužstvá odpovedala 

pani riaditeľka ZŠ, že trénujú futbal. 

Pán Žák: vy musíte byť zastrešená, ako Vám mám pomôcť, musíte mať klub, ak je pod dedinou, 

je tam minimálny poplatok. 
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Pani Červienková: vždy sa z obce dávali peniaze, vždy futbal bežal. Skutočne by sa mal založiť 

futbalový klub.   

Pán Žák: vy ako obec ho musíte založiť.   Pán Psota: treba výbor.  
Pani Hunčíková: to nie je jednoduché. Pán Kekely: skúsiť ako hovorí pani riaditeľka, urobiť klub, 
zaregistrovať žiakov. Pani riaditeľka ZŠ: momentálne to robia v rámci krúžkov, tak skúste. 
Pán Žák: keď som tu  na zastupiteľstve bol, bolo mi povedené, toľko ľudí je v dedine, čo budú robiť 
futbal, išiel som skoro s plačom. 
Ing. Konušík: tam zostali nezúčtované peniaze. Pán Žák: ale mali ste pokračovať s tou mládežou, dnes 
by ste mali dorastencov, deti mohli ísť ďalej. Teraz bude zlé začať. 
Pán Psota: nie začať, my sme nič neskončili. Zatiaľ nemáme ľudí, ktorí to chcú robiť.  
Pani riaditeľka: tí malí prváci už začali. Pán Žák: ihrisko chátra, treba sa pohnúť. 

Pán Psota: ty poznáš ľudí, oslov niekoho. Pán Kekely: doveď tu 5 ľudí, ja ti to vybavím, celú jar treba 
na tom tvrdo robiť a do jesene to zariadim. Pani Hunčíková: teraz sa vyčlenili peniaze v rozpočte. 

Pani starostka: Doteraz má kľúče pán Mrenka, neodovzdal nám ich 

sme si, za každú hodinu prenájmu.  Pani Hunčíková – to je všeobecná dohoda pre všetkých , 
k prenájmu tribúny možnosť využitia.   
 

Zmluva so spoločnosťou Eurofins Bel/Novamann s.r.o. Nové Zámky na zabezpečenie kompletného 

servisu v oblasti odberu a analýz  vzoriek vody na rok 2018  

       U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  655/2018 zo 41. zasadnutia OZ  

zo dňa  9.2.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo   
 SCHVAĽUJE 
 
Uzatvorenie zmluvy č. 0702/18E-BN/NH so spoločnosťou Eurofins Bel/Novamann s.r.o. 
Nové Zámky    na zabezpečenie kompletného servisu v oblasti odberu a analýz vzoriek 
vody na rok 2018 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 

ZŠ Kys.Lieskovec – závery zo stretnutia 

Ing.Konušík – pán Bubica nerobil vyúčtovacie faktúry, škola platila zálohové platby, neplatila ich ale 

v plnej výške, na stretnutí sa vyjadril, že každý rok bude dávať jednu z tých faktúr s tým, že tam 

zahrnie všetko, úroky, momentálne je istina cca 29.000€. Akonáhle sú faktúry prevzaté, podpísané, je 

to prevzatý záväzok, je potrebné to uhradiť. Teraz je otázka, tým že zálohové faktúry neboli platené 

v plnej výške vznikol dlh, neskoro sa baviť o tom či sa kúrilo dobre. 

Pani starostka: tým pádom, že boli prevzaté faktúry, pán Bubica to mohol dať na súd. 
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Pani Červienková: pán Bubica chodil na zastupiteľstvá, dožadoval sa svojho, na úkor toho sme zasiahli 

do jeho komína prešli sme na plyn, výpoveď sa mu nemala dávať, pokiaľ to nebolo všetko vyrovnané. 

Pani riaditeľka povedala, že to obdržala 18.12. a odvolanie sa nedostalo. Kto je vinník, peniaze, sme 

mohli použiť aj inak, napríklad aj na klub. Vždy som tlačila na to, aby sa škole dávali všetky peniaze. 

Ing.Konušík: súčasťou projektu bolo aj plynové vykurovanie, museli sme ZŠ začať  vykurovať plynom 

Pani Červienková: to treba vyšetriť, kto je hlavný vinník. Keď nebol ukončený zmluvný vzťah 

Pán Kekely: s tým už teraz neurobíme nič, pravda je jedna, Hornáček nedostal nikdy ani raz všetky 

peniaze. Pani Hunčíková: my sme od pána Bubicu pýtali tie vyúčtovania, nedal nám ich.  

Ing.Konušík: predložil nám ich ale na nejakú s.r.o. Pani Červienková: najjednoduchšie je to zaplatiť 

a zahladiť. Ľubo mal pravdu, že od roku 2007 nedostával peniaze. Mal zatvoriť jedáleň, ŠKD, nakoľko 

z obce nedostával peniaze, nemal to financovať zo štátnych peňazí. Z peňazí zo štátu platil školskú 

družinu a jedáleň a neplatil kúrenie. My sme tu od roku 2015, zaujímavé, že sa to vtedy neriešilo. 

Pani kontrolorka: nie nedostával, dostával ale nie v plnej miere. Ing. Konušík: mal faktúry vrátiť. 

Pani Červienková: zodpovednosť majú 3 subjekty podpísané na zmluve. 

Ing. Konušík: závery z rokovania s pánom Bubicom, po prepočítaní Demostupňov  

 

Z uvedeného stretnutia vyplynuli dva závery: 

1. Ing. Bubica bude vymáhať všetky nedoplatky vzniknuté pri vykurovaní ZŠ Kysucký Lieskovec 

vrátane úrokov z omeškania a prípadných zmluvných pokút. 

Alebo 

2. Uzatvorí sa dohoda o urovnaní, predmetom, ktorej bude zaplatenie istiny vzniknutej 

z dôvodu vyúčtovania nedoplatkov za roky 2012,2013,2014 a 2015 bez úrokov a zmluvných 

pokút, pričom by sa zaplatili trovy konania a už prebiehajúceho súdneho konania za rok 2012, 

súhlasí so splátkovým kalendárom v mesačných splátkach tak, aby celý dlh bol zaplatený do 

30.11.2018 

Jednalo by sa o sumy: r.2012 – istina 3986,84+trovy konania 558,78,t.j. spolu 4,545,62€ 

                                        r.2013 -  istina 12042,79€ 

                                        r.2014 – istina 6100,96€ 

                                        r.2015 – istina 6335,60€ 

spolu : 29.024,97€ 

Chcel to uhradiť do 3 mesiacov ale natiahli sme to na 10 mesiacov. Uvedené financie boli schválené 

na dnešnom zastupiteľstve, základná škola to uhradí. Pri uzatvorení  dohody o urovnaní Ing. Bubica 

súhlasí, že nebude si uplatňovať žiadne iné príslušenstvo, t.j. úroky, zmluvné pokuty a pod. 

Ing. Konušík navrhol, že by sa malo podať trestné oznámenie 

Pani Červienková: dobrovoľne sme prevzali na seba dlhy a súhlasíme s nimi, je smutné, že dávame 

toľkéto peniaze a nepreukázané. 

Ing.Konušík: niečo podobné ako spor s pánom Pijákom, zaplatili sme trojnásobok ako ďalšie obce 

Návrh na kontrolu pre hlavnú kontrolorku obce – preveriť toky peňazí 

 

Návrh na zmenu plánu kontrolnej činnosti: 
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       U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  656/2018 zo 41. zasadnutia OZ  

zo dňa  9.2.2018 
 
 
Obecné zastupiteľstvo 
UKLADÁ 
 
Hlavnej kontrolórke obce Kysucký Lieskovec 
 
Vykonať  kontrolu  verejných  prostriedkov ,  konkrétne prevodu verejných prostriedkov za prenesený  
výkon  a originálne kompetencie z obce  na účet Základnej školy v Kysuckom Lieskovci za roky 2012 – 
2016 a ich následné použitie a čerpanie v Základnej škole Kysucký Lieskovec hlavne kontrolu úhrad 
energií a kúrenia z prenesených kompetencií za obdobie rokov 2012 -2016 
 
Zdôvodnenie: 
Z dôvodu vážnej situácie v škole a výskytu nezaplatených faktúr za kúrenie v Základnej škole Kysucký 
Lieskovec je potrebné skontrolovať ako sa používali finančné prostriedky 
za prenesený výkon a ako sa z nich platili energie 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
      U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  664/2018 zo 41. zasadnutia OZ  
zo dňa  9.2.2018 

  
Obecné zastupiteľstvo 
BERIE NA VEDOMIE 
 
Základná škola Kysucký Lieskovec- závery zo stretnutia s Ing. Bubicom ohľadom neuhradených  faktúr 
za vykurovanie 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
neprítomný 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomný 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 
Slovenská pošta – informácia o nájme 

Obec Kysucký Lieskovec zaslala Slovenskej pošte Dodatok k nájomnej zmluve v zmysle schválenej VZN 

obce Kysucký Lieskovec č.7/2017, podľa ktorej sa menia ceny nájomného. 

Odpoveď zástupcu pošty: navrhované zvýšenie nájomného za priestory pošty Kysucký Lieskovec 

Pošta považuje za neprimerané, nakoľko priestory sú v nevyhovujúcom stave. Z uvedeného dôvodu, 

ako aj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že Slovenská pošta, a.s. je jediným poskytovateľom 

poštových služieb v obci Kysucký Lieskovec, požadujú o zachovanie pôvodnej výšky nájomného. 

Nájom pošty teraz: 711,70€/rok, po zvýšení v zmysle dodatku 911,60€ 

Ing. Konušík navrhol prezistiť výšku nájmu v susedných obciach: Povina, Radoľa, Nesluša, Ochodnica 
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Pani starostka oboznámila prítomných so Združením obcí Ekosep Kysuce, ktoré by bolo vhodné zrušiť. 

Dnes na zasadnutí ZMOS bol prednesený návrh na zrušenie uvedeného združenia, účastnícke obce na 

svojich zastupiteľstvách navrhnú zrušenie, následne sa združenie zruší na OZ Kys.Lieskovec. 

Ing. Konušík: na budúce OZ pripraviť návrh uznesenia na zrušenie 

 

Následne pani starostka informovala prítomných 

O úhrade poslednej splátky úveru  pánovi Pijákovi a ŠFRB 

o Rozhodnutí zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia Inšpektorátu životného prostredia Žilina 

o skládke TKO.       

       

Diskusia:            

Pani Červienková: ľudia sa sťažujú od rekonštrukcie zvonice, slabo počuť umieračik 

Keď vozia drevo s ťažkými drevami od pána Šidlu až po mostek, veľké blatá a neporiadok po ceste 

pani starostka: pán Fruček povedal, že dávajú veľké dane do obce 

Mgr. Hunčíková: obnova lesa musí byť, ľudia to musia pochopiť, je kôrovec, lesy sú postihnuté na 

území SR a v celej Európe.  

Pani kontrolorka: počas snehov a námrazy, chcem poprosiť aby chodili posypávať aj k nám, keď 

posýpajú dojdú ani nie po mostek. Dnes naša cesta nebola posypaná, posyp bol  až pri škole. 

Pán Rajtek: píšem si s pánom Kozinom, ide o kaly,  žiadam obec o zaslanie vyjadrenia pána Kozinu  

Pani starostka: zase to dáme na inšpekciu, políciu, na okres 

Pani starostka: aj oporný múr u pani Kubánkovej 

Pani Červienková: to sú majetkové vzťahy, dala dobrovoľný súhlas, zastávam stanovisko obce, aby 

sme na to nedoplatili 

Pán Miloš Šutý: my sme podali žiadosť na obecné zastupiteľstvo. Odpovedali ste len z obce, na 

zastupiteľstvo sa nedostal. Žiadam zaslať list poslancom.  

Pani starostka:  my sme Vám navrhli panely, s tým ste nesúhlasili.               

        

        

Po krátkej diskusii pani starostka poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila 

41.zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 

   

V Kysuckom Lieskovci, 20.2.2018 

  

Mgr. Magdaléna Trubanová 

Starostka obce 

 

 

Overovatelia: Mgr. Dáša Hunčíková 

                          Pán Martin Jakubec 
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