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Zápisnica 
Zo 43. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 8.3.2018 v KD Kysucký Lieskovec 

 

Rokovanie viedla :                      starostka obce Mgr. Magdaléna Trubanová 

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

                                                                                  Ing. Lenka Mizerová, Ing. Ján Konušík,  

                                                                                  p. Jozef  Psota,  Ing. Pavol Frišo,     

                                                                                  Pán Jozef Kurucár, pán Martin Jakubec     

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Štyridsiatetretie zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Kysucký  

Lieskovec Mgr. Magdaléna Trubanová. Privítala prítomných  poslancov a hostí. 

Skonštatovala, že je prítomných osem poslancov z deviatich a zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Pán Kekely   svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí  obecného zastupiteľstva vopred ospravedlnili. 

          

Prítomní a hostia: viď. Prezenčná listina 

K navrhovanému programu: 

Ing. Konušík navrhol do bodu Rôzne: Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov 
Pani starostka  navrhla  do bodu 6 doplniť   -  Zmena rozpočtu RO 02/2018 
Za bod 7 -  dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi 
a Licenčná zmluva so spoločnosťou TENDERnet 
 
        U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 667 /2018 zo 43. zasadnutia OZ 

  zo dňa  8.3.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 SCHVAĽUJE  

 

  PROGRAM  

 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Dohoda  o urovnaní 
5. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb modernizácie VO 
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 01/2018, č.02/2018 
7. Monitoring skládky odpadov TKO Kysucký Lieskovec 
8. Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov    
9. Licenčná zmluva so spoločnosťou TENDERnet 
10. Rôzne 

Školská rada pri ZŠ Kysucký Lieskovec 
Žiadosť o vysporiadanie pozemkov 
Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 
Slovenská pošta – prenájom nebytových priestorov 

11. Diskusia 
12.  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 
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Pani starostka navrhla komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľku 

Návrhová komisia: Ing. Frišo, Ing. Konušík, Mgr. Hunčíková 

Overovatelia: Ing. Mizerová, pani Červienková 

Zapisovateľka: pani Hmírová 
 

             U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  668/2018 zo 43. zasadnutia OZ  

zo dňa  8.3.2018 

  

Obecné zastupiteľstvo   

 VOLÍ 

 

Návrhovú komisiu v zložení: 

Ing. Pavol Frišo 

Ing. Ján Konušík 

Mgr. Dáša Hunčíková 

 

Overovateľov zápisnice:  

Ing. Lenka Mizerová 

Pani Viera Červienková 

 

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:   Kontrola plnenia uznesení  

 

Uznesenie č.653/2018  Schvaľuje Presun Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb modernizácie  

a údržby siete VO zo dňa 3.7.2017     na budúce zastupiteľstvo                                           splnená 

Uznesenie č.656/2018  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  v plnení 
 

Uznesenie č.657/2018 ODPORÚČA   Vedeniu obce požiadať spoločnosť   TIPSPORT,   SYNOTtip  

o doplnenie materiálu a zdôvodnenie umiestnenia prevádzky vrátane návrhu uznesenia     splnená 

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.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, štátny stavebný dohľad uskutočnený 28.2.2018 

           v plnení 
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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  

v materiáloch predložené rozhodnutie SIŽP+ projekt, bližšie informácie Vám môžu byť poskytnuté na 

obecnom úrade, prebehlo rokovanie na navážku určených typov hliny, dodávatelia sa zatiaľ neozvali 

           v plnení 

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. 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  

je potrebné odvodniť a potom sa môže riešiť cesta                  v plnení 

 

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 

 

Uznesenie č. 97/2015: OZ ukladá obci štvrťročne predkladať správu o kultúrnych akciách  

s vyúčtovaním každej akcie.                                                                            úloha stála v plnení  

 

Ing. Mizerová: 

K vykonanej kontrole  č.9– kedy dostaneme vyjadrenie. Pani starostka: stále je to v plnení 
K uzneseniu 628/2017 –vyjadrenie, prečo nie je. Vyjadrenie auditorky – to sa ešte stále 
nevyjadrila, je tam porušenie zákona.  
K uzneseniu 637/2017 – prečo nebolo zapracované do rozpočtu, rozpočet bol schvaľovaný až 
v januári 2018. Pani starostka odpovedala: možno sa to bude riešiť inak 
Ing.Mizerová: je to uznesenie z decembra, 3  mesiace a nič sa neudialo,  je to dosť závažné,  
A v podstate sa nič neudialo, prečo to nemáme v materiáloch? Pani starostka : je to v riešení 
Pani Červienková  na vysvetlenie: K uzneseniu 666/2018 ak nebudú naplnené kapitálové príjmy, 
nebudú kapitálové výdavky. Nie aby sa nebudovalo, nie všetky akcie,  ale len do výšky financií,  
ktoré máme. Suma 290.000€ je plánovaný príjem za odpredaj 8 bj, zatiaľ ich nemáme, takže ich ani 
nemôžeme použiť.Mgr. Šutá: k uzneseniu 647/2018A – podal mimoriadny opravný prostriedok alebo 
nie? Pani starostka nepodal, čaká sa na schválenie dohody, ak ju neschválite, podá sa opravný 
prostriedok 
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        U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  676/2018 zo 43. zasadnutia OZ  

zo dňa  8.3.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

   

KONŠTATUJE 

Kontrolu plnenia uznesení podľa predloženého materiálu 

  

Uznesenie  č. 657/2018                                 splnená 

Uznesenie  č. 656/2018                                 v plnení 

Uznesenie  č. 653/2018                                 splnená 

Uznesenie č.647/2018/A     v plnení 
Uznesenie č.644/2017   v plnení 
Uznesenie č.643/2017   v plnení  
Uznesenie č.637/2017   v plnení 
Uznesenie č.628/2017     v plnení   

Uznesenie č.625/2017          v  plnení 

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 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

Zdržala sa 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Bod programu: Dohoda o urovnaní 

Pani starostka: do 15.6.2018 by sa vyplatila celá podlžnosť za kúrenie. Presný rozpis použitých 
finančných prostriedkov bol poslancom predložený. 
Ing. Mizerová: prečo je obec ako dlžník na dohode, obec nedlhuje Ing. Bubicovi nič.  On žaloval 
Základnú školu, dlžník je ZŠ 
Pani Červienková sa vyjadrila, že zmluvný vzťah bol medzi dodávateľom a Základnou školou. My sme 
dali uznesenie, ktoré nebolo splnené odvolanie na súd, nevidím , prečo by sme to mali my 
odsúhlasovať, peniaze do školy boli dávané, kde tie peniaze išli, keď je zmluvný vzťah a keď neboli 
jasné podmienky ukončenia, nemala sa zmluva ukončiť, malo sa to doriešiť. Nie je to chyba ani 
poslancov ani novej riaditeľky, ktorá údajne o tom nevedela,  vedela to obec aj poslanci, viackrát sa 
to prerokovalo, ak to odsúhlasíme , obec pripravíme o ďalších 28.000eur a ďalšie poplatky. Tu sa stala 
chyba zo strany obce. 
Pani starostka: zmluva bola trojstranná, obec ako zriaďovateľ , Základná škola – riaditeľ ako odberateľ 
a  Ing. Bubica ako dodávateľ  z roku 2007. Dohoda o urovnaní -  na minulom OZ bol aj  pán riaditeľ 
a sám sa vyjadril, že z obce nedostával peniaze ako mal, preto aj neplatil. 
Pani starostka vyzvala Ing. Konušíka o vyjadrenie, nakoľko sa spolu s ňou, právnym zástupcom 
a riaditeľkou základnej školy zúčastnil rokovania s Ing. Bubicom. 
Ako sa vyjadril pán riaditeľ, skutočne to zaplatené nebolo, tie faktúry boli niekde zabudnuté. 
Určite tým vznikla škoda aj obci, keďže to pán riaditeľ podpísal, tak či tak by sa to muselo zaplatiť, 
pán Bubica súhlasil pod podmienkou, že sa vyplatí všetko, čo mu je škola dlžná. Ak mu to 
nezaplatíme, každý rok bude dávať  samostatnú faktúru aj so všetkými úrokmi, na základe toho 
prebehlo rokovanie, ak sa to zaplatí v týchto splátkach, bude uhradené všetko. Na súde by sme s tým 
nevyhrali, nakoľko faktúry boli prevzaté a podpísané.  Ešte z rokovania rok 2015 bolo povedané, 
že to treba vyplatiť, lebo sa skutočne kúrilo. Pani Červienková: poukazujem na zmluvu, ktorá nemala 
byť ukončená. 
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Ing. Mizerová: financie sú schválené v rozpočte, prečo sa máme ako obec stavať do role dlžníka, 
nehovorím o rozpočte ale o dohode.  Dohoda by mala byť medzi nimi a potom medzi školou a obcou. 
Obec už vyčlenila peniaze, ktoré sa pošlú Základnej škole. Ing. Konušík: v dohode je uvedená ako 
dlžník Základná škola. Pani Červienková: my ako poslanci sa nemáme do toho čo starať. 
Ing. Mizerová: nehovorím o rozpočte, len prečo je v dohode uvedená Obec Kysucký Lieskovec ako 
dlžník.  Ing. Mizerová: pochybila škola aj obec, že nedofinancovala. Porušíme zákon, či môže obec 
financovať prenesené kompetencie. Ing. Konušík celá zmluva bola trojstranná.  Štatutár by mohol 
podpísať dohodu o urovnaní. Ale dohoda o dodávke tepla bola trojstranná. Akonáhle je tam obec, 
musí to schváliť obecné zastupiteľstvo 
Pani starostka: z obce budú presunuté financie na  základnú školu 
Pán Psota: je to doriešené, pripravená dohoda, prečo to tu teraz riešime. 
Pani starostka: od roku 2007 si v ZŠ nejak gazdovali s kúrením, potom zobral riaditeľ faktúry 
Mgr.Hunčíková: v zásadách je, že všetky zmluvy schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Dohoda platí 
 len do 15.6.2018, kým sa vyplatí. 
Na otázku pani Červienkovej ohľadom kontroly v ZŠ – pani kontrolorka odpovedala, že dorábala 
kontrolu v ZUŠ.  Starostka: obec urobila chybu, že nežiadala vyúčtovanie od základnej školy. 
Pán Kurucár:  či to bude tak či onak, peniaze musíme dať, pani starostka treba dať hlasovať a pohnúť 
sa. Tu sa platili iné veci, vieme dobre pán starosta podpísal a muselo sa platiť,  a vieme dobre aké tie 
faktúry boli povodne, pán Piják, toto je to isté, keď chcete nechajme to na ďalšie vedenie, nech sa 
súdi a zaplatí oveľa viac. 
Z rozpočtu Základnej školy sa uhradí  886,98€    
OZ schvaľuje dohodu o urovnaní medzi ZŠ Kysucký Lieskovec, Obcou Kysucký Lieskovec ako 
odberateľa a zriaďovateľa a Ing. Bubicom ako dodávateľom s presunom finančných prostriedkov 
 v 4 splátkach z rozpočtu obce do rozpočtu Základnej školy s tým, že zostatok dlžnej sumy zaplatí ZŠ 
Kysucký Lieskovec zo svojho rozpočtu podľa splátkového kalendára uvedeného v článku III. V Dohode 
o urovnaní 
  U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  669/2018 zo 43. zasadnutia OZ  

zo dňa  8.3.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 SCHVAĽUJE  

 

Dohodu  o  urovnaní    medzi  ZŠ   Kysucký  Lieskovec,  Obcou   Kysucký   Lieskovec 

ako odberateľa a zriaďovateľa a Ing. Bubicom  ako dodávateľom s presunom finančných prostriedkov v 4 

splátkach z rozpočtu obce do rozpočtu Základnej školy s tým, že zostatok dlžnej sumy zaplatí ZŠ Kysucký 

Lieskovec zo svojho rozpočtu podľa splátkového kalendára uvedeného v článku III. v Dohode o urovnaní 

 

Viera Červienková 

Proti 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

Zdržala sa 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Bod rokovania 5  

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí modernizácie VO 

Pani Červienková: minule som mala pripomienky, mala som 2 cenníky pre malé podniky a cenník 
štandardný, ktorý neobsahoval priamo verejné osvetlenie, našla som, že bola určená sadzba priamo 
pre verejné osvetlenia. Mám cenník na rok 2018, našla som aj z URSO  zvýšenie o 12,77%. Musím 
pochváliť pána Konušíka, aj za výber dodávateľa, ktorý ponúkol najnižšiu cenu , ktorá bola v tom čase 
pre obec výhodná a zapracovaná do koncesnej zmluvy, kde v článku 4, v bode 1 uvedenej zmluvy 
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TES elektro a obec Kysucký Lieskovec sa dohodli na odmene za plnenie predmetu zmluvy vo výške 
ceny odhadovaných budúcich nákladov za elektrickú energiu a za požadovanú údržbu pôvodnej 
osvetľovacej sústavy obce po dobu 12 rokov, ako je uvedené v prílohe – mesačná splátka vo výške 
890,00€, ročná splátka  10.680,00€ . Tu už uviedol, že v zmluve má zakomponované odhadované 
náklady  na 12 rokov.  Nie je tu žiadna písomná zmienka o dodatku o navyšovaní ceny elektrickej 
energie a distribúcie , ktorý by sa mal prijať pri navýšení ceny z URSO. 
 My keď pristúpime na dodatok, navýšime náklady, nepriblížime sa k úspore, ale naopak. podľa 
dodatku nás zaviaže  pri  každej zmene - navýšení nám bude automaticky navyšovať.. 
Energia išla hore nasledovne: prepočítala som to, v papierovej forme odovzdávam všetkým 
prítomným.   Prepočítaná spotreba na rok 2017 a rok 2018 /po zvýšení z URSO/. Po týchto 
prepočtoch vychádza suma o 12,90€ vyššia, čo činí za rok 154,00€ ,  za 12 rokov navýšenie oproti 
pôvodnej sumy v zmluve o 1.848,00€  
a nie ako je v návrhu dodatku č.1 , ktorý predložil dodávateľ TESelektro, s.r.o. 
navýšenie o 113€/ mesiac ...... čo činí  1.356€/rok .......   za 12 rokov navýšenie   o 16.272,00€. 
Po schválení dodatku č.1 by obec  preplatila podľa koncesnej zmluvy o 14.424,00€ viac ako je 
v zmluve. Po 12 rokov by sme sa dostali na vyššiu sumu ako sme platili. Tento dodatok by sme nemali 
schvaľovať, v základnej koncesnej zmluve to nemá, ak podpíšeme dodatok, berieme sa seba záväzok 
Ing. Konušík: minule ste vyšli so zlým cenníkom, povedal som, že pán  Surovčák má pravdu, pán 
Masaryk ma nazval podvodníkom. Ostatné ponuky boli bez elektrickej energie, len ponuka pána 
Surovčáka bola s elektrickou energiou. Pri ostatných ponukách by sme si boli energie platili sami. 
Pani Červienková: tu mal 890€, prečo zvýšenie dáva na všetko aj na svietidlá, nie len na energie 
a distribučný poplatok. To znamená, že podľa vyjadrenia Ing.Konušíka z 34.OZ  po 12 rokoch 
nebude obec platiť 300€, ale omnoho viac, v prípade schvaľovania takýchto dodatkov. 
Ing. Konušík navrhol: zavolať na budúce OZ pána Surovčáka 
 
       U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  670/2018 zo 43. zasadnutia OZ  

zo dňa  8.3.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo 

             

 SCHVAĽUJE  

 

Presun Dodatku 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 

 

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: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.01/2018.    

Ing. Mizerová: terasa kultúrneho domu – čo to je 
Pani starostka: tu vpredu, ale je návrh urobiť ju aj vzadu v rámci zateplenia kultúrneho domu 
Ing. Mizerová: rozvoj kultúry. Pani Červienková: VPP 20% z obce 
Pani starostka: cez projekt: pán Ondrejáš, Šupol, Šutý. Majú zmluvu do mája 2018 
Pani Červienková: dohoda 
Pani starostka: na dohodu pán Sidor, ktorý chodí s traktorom, robí aj iné práce 
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U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  677/2018 zo 43. zasadnutia OZ  

zo dňa  8.3.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo 

BERIE NA VEDOMIE   

 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 01/2018 

 

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 

 

 

 

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 02/2018 

Týka sa to projektu na hasičské zbrojnice, musí tam byť potvrdenie o schválení spoluúčastí  

 
       U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  671/2018 zo 43. zasadnutia OZ  

zo dňa  8.3.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo 

             

 SCHVAĽUJE  

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 02/2018 

 

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 

 

 

 

Monitoring skládky TKO – objednávka    

Jedná sa o monitoring podzemných vôd, priesakovej kvapaliny a skládkových plynov v oblasti skládky 
odpadov TKO Kysucký Lieskovec na obdobie roka 2018.  Suma 3390,36€  bola kalkulovaná v zmysle 
rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, IŽP, odboru integrovaného povoľovania 
a kontroly.    Pani starostka predložila všetkým poslancom rozhodnutie zo životného prostredia, 
poprosila prítomných, o informovanie, ak by mali možnosť a vedomosť o dostupnosti požadovaného 
druhu zeminy, ílu. 
  
       U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  678/2018 zo 43. zasadnutia OZ  

zo dňa  8.3.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

BERIE NA VEDOMIE   

 
Cenovú ponuku na monitoring skládky TKO 

 

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 
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Dodatok číslo 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 

 

NATUR-PACK a Obec majú uzatvorenú zmluvu o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi 
z obalov, vzhľadom na legislatívne zmeny Zákona o odpadoch, bude uzatvorený dodatok číslo 1, 
ktorého predmetom je aj ustanovenie, ak pri vykonávanej kontrole skutočného zloženia oddelene 
zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe presiahne množstvo 50% iného odpadu, 
ktorý nepatrí k danej separovanej zložke odpadu pre ktorý je nádoba určená, bude táto vyvezená  
na náklady obce. 
Ing. Konušík: ak sa nebude separovať, vývoz bude platiť obec. 
Pani starostka: myslím, že separovanie sa v našej obci zlepšilo. Boli sme spolu s pánom Kurucárom 
pozrieť aj zberný dvor na St.Bystici.  Ing.  Konušík: do určitej doby budeme musieť mať zberný dvor, 
či už samy alebo ako združenie obcí.  Mgr. Hunčíková poznamenala, že do konca roka 2019. 
Ing. Konušík: musíme uvažovať o tom, či sa vieme pridať k jestvujúcemu zbernému dvoru, alebo to 
urobíme spoločne s nejakou obcou. 
Pani starostka: riešime to vývozom veľkokapacitných kontajnerov, zatiaľ to máme nastavené, že 
vyseparované zložky nám spoločnosti berú. Pán Kurucár: je potrebné, aby zberný dvor mali aj okolité 
obce.  Je pravda, že mierne polepšenie nastalo, ale ľudia sú naďalej nedisciplinovaní v triedení. 
Poznačil som si, či musia byť zberné dvory, zajtra to budem konzultovať s odborníkom, nabudúce 
Vás budem informovať. 
Ing. Mizerová: riešiť to spoločne s okolitými obcami,  či sa nájde aj iná obec, kde by bolo možné 
zberný dvor vybudovať. 
       

 

        U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  680/2018 zo 43. zasadnutia OZ  

zo dňa  8.3.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

ODPORÚČA 
 
Vedeniu obce vyvolať rokovanie s okolitými obcami ohľadom realizácie zberného dvora 
 

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.  672/2018 zo 43. zasadnutia OZ  

zo dňa  8.3.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

             

 SCHVAĽUJE  

 

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov medzi spoločnosťou NATUR-PACK, 

a.s. Bratislava a Obcou Kysucký Lieskovec 

 

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 
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Licenčná zmluva so spoločnosťou TENDER net s.r.o. Žilina  

 

Ing. Konušík navrhol osloviť aj ďalších odborníkov v danej oblasti . Nakoľko uvedená zmluva bola 
predložená až na zastupiteľstvo, navrhol presunúť na ďalšie OZ 
 

      U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  673/2018 zo 43. zasadnutia OZ  

zo dňa  8.3.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE  

 

Presun  bodu  Licenčná zmluva na budúce obecné zastupiteľstvo 

 

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 

 

 

Školská rada pri Základnej škole 

 

Nakoľko sa končí funkčné obdobie Školskej rady pri ZŠ v Kysuckom Lieskovci  
Obecné zastupiteľstvo    Schvaľuje delegovanie zástupcov obce  do rady školy  KL v zložení 
Ing. Mizerová, Ing. Frišo, pán Jakubec, pán Bugáň        
 

      U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  674/2018 zo 43. zasadnutia OZ  

zo dňa  8.3.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

 SCHVAĽUJE  

 

Delegovanie zástupcov obce do Rady školy Kysucký Lieskovec v zložení: 

Ing. Lenka Mizerová, Ing. Pavol Frišo, pán Martin Jakubec, pán Peter Bugáň 

 

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 

 

 

Vysporiadanie pozemkov – Ing. Šutý 
Pani starostka prečítala odpoveď, ktorá bola menovanému na jeho žiadosť odoslaná 
Ing. Šutý: ja som list adresoval na zastupiteľstvo 
Ing. Frišo: čo sa týka komunikácií, mala by to riešiť aj komisia pána Kekelyho 
Boli sme tam na obhliadke, ak sa nájdu financie, budeme to riešiť 
Ing. Šutý: poprosím  poslancov, aby sa každý sám za seba vyjadril, či je táto cesta potrebná a či sú za 
to aby bola obecná, aj odvedenie vody, a údržba 
Pán Psota: tá cesta nie je vysporiadaná, neboli ste schopní za dlhé roky sa vysporiadať, nechcete 
panely, chcete len zámkovú dlažbu, vy chcete viac-menej robiť dvor a nie prístupovú cestu. Nikoho 
neznevažujem, všetkých občanov si vážim.  
Pani starostka poznamenala, že stroje aj ohrňače by dlažbu poškodili. 
Ing. Frišo: viac-menej je to jedno z najdrahších riešení,  ak sú v obci nevyvlastnené cesty, dala by sa 
spraviť aj táto cesta ak sa nájdu  peniaze v rozpočte, môžeme k tomu pristúpiť 
Pani Červienková:  Keď som bola vo funkcii ešte za pani Šutej , nesúhlasila s rozšírením cesty. 
Kto na tých pozemkoch stojí, to sa treba dohodnúť medzi vami, že to podpíšete, aby bol pozemok 
vysporiadaný a potom to riešiť. 
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Ing. Šutý: odpoveď je nutné posielať všetkým žiadateľom, ktorí sú uvedení v hlavičke, sú rovnocenní  
a žiadajú rovnocennú odpoveď 
Pán Kurucár:  aj pri starej aj pri novej chalupe mám afalt len po bránu, k mojej bráne, na metre ktoré 
sú navyše pred jednou aj pred druhou bránou  ukážem ti faktúru, mám to urobené na vlastné 
náklady, druhú faktúru mám doma na druhú stranu. 
 Pani Červienková: ja sa ponúknem, pôjdem sa na to pozrieť, kto stojí na tom pozemku, potom sa 
môže v tom pokračovať 
Ing. Mizerová: do ďalšieho OZ vyhľadať vlastníkov, dať uznesenie do ďalšieho zastupiteľstva 
Pani starostka: na pozemku stoja aj cudzí aj zomrelí. Tam treba urobiť geometrický plán, je tam  
viac placov, ktoré si pozamieňali,  rozprávala som sa aj s pani Bzdylovou, boli všetci podpísaní 
jeden nepodpísal a zostalo to takto. 
Mgr.Hunčíková:  už sa nemáme k čomu vyjadriť, pozerala som tu parcelu, vlastníci sú aj zomrelí, 
aj to bude problém druhé tretie pokolenie, tie mená si ani nepamätám, to musí ísť krok za krokom. 
Ing. Konušík: som za to aby sa niečo urobilo, keď to urobíme, geometrák, projekt, nie je to také 
jednoduché. Keď to spravíme podľa najlepšieho vedomia, aby tej pani netiekla voda do dvora. 
Najskôr zistiť vlastníkov, potom rokovať s vlastníkmi, či sú ochotní podpísať to obci 
Ing. Frišo: aby sme sa nedostali do situácie, že tam začneme niečo robiť, a potom príde niekto z tých 
vlastníkov, a budú nás viniť, kto nás tam pustil.  
Ing. Mizerová: musí to byť vyvlastnené inak tam obec nemôže investovať. 
Pani starostka sa opýtala, či skutočne dočasne nechcú panely. Bola som sa tam pozerať, videla som 
tie kolaje s vodou,  nie je to tam dobré, aspoň dočasne, kým sa veci povybavujú.  
Štrk a položiť panely,  aj kvôli sanitke, ale neviem, kto mi dá súhlas 
Ing. Šutý: poprosím stanovisko aj ďalších poslancov, nie sme občania 2ani3 kategórie. Na nás tak isto 
beriete podielové dane. Ty si hovoril na tej nahrávke načo nám je cesta.  My hovoríme, načo je cesta 
pri Psotovi. Pán Psota: ja som nehovoril, že Vám netreba cestu, ale treba to vysporiadať 
Pán Kurucár: keď to budú počúvať, nech si vypočujú, pán Kurucár nemá za bránou žiaden  asfalt, má 
asfalt len pred bránou a ten si zaplatil a faktúru predložil prítomným na pozretie. 
 Pani starostka: aj cesta na Hôry, nebola robená len kvôli mne. 
Pán Jakubec: susedia súhlasili s panelmi?   Ing. Šutý: nie nikto s  nesúhlasil 
       
       U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  681/2018 zo 43. zasadnutia OZ  

zo dňa  8.3.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

 

ODPORÚČA 
 
Do budúceho zastupiteľstva zistiť vlastníkov pozemkov z mapového portálu ako podklad pre ďalšie rokovanie 
o realizácii cestnej komunikácie k č.d. 234 - 239 
 

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 

 

 

Doplnený bod programu:  
 
Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 
Komisia o ochrane verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve sa zišla na ďalšom rokovaní. 
Bola daná výzva. Komisia konštatovala, že pán Mrenka si výzvu ani neprevzal, pani Trubanová zaslala 
vyjadrenie. Komisia konštatuje, že to nie je dostatočný dôkaz a pán Mrenka nepodal vyjadrenie 
Na základe toho je návrh na ukončenie konania. 
Ing. Mizerová navrhla: presunúť na budúce OZ, nakoľko materiál bol dodaný neskoro, nebolo možné 
ho prečítať 
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     U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  675/2018 zo 43. zasadnutia OZ  

zo dňa  8.3.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

             

 SCHVAĽUJE  

 

Presunutie bodu rokovania: konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 

na budúce obecné zastupiteľstvo 

 

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 

ZA 

 

 

 

 

Doplnený bod programu: 

Slovenská pošta  -prenájom nebytových priestorov. Na základe návrhu Ing. Konušíka  zo dňa 9.2.2018 
bola zisťovaná výška nájmu v susedných obciach, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 8,20€ - 8,50€/m/rok. 
Slovenská pošta požaduje zrekonštruovať prenajímané priestory, už sa tam vymenilo 1 okno 
Pani starostka : rekonštrukcia je problém,  majú veľa káblov, zabezpečovacie zariadenie, to musí 
niekto odobriť, že sa to môže narušiť a urobiť to, podlaha, steny, nedajú sa vyhodiť trezory, skrinky, 
bolo by potrebné celú poštu vyniesť a urobiť priestory. V zmysle uvedeného navrhujeme ponechať 
doterajšiu sumu.... V zmysle uvedeného pani starostka navrhla prijať uznesenie o ponechaní 
doterajšej platby za prenájom pre Slovenskú poštu a dodatok k nájomnej zmluve, týkajúci sa zvýšenia 
nájomného podľa schválenej VZN obce Kysucký Lieskovec č.7/2017 realizovať po uskutočnení 
rekonštrukčných prác v prenajímaných priestoroch. 
Chceli sme to vymeniť aj za prevádzky, ale je to problém.  
V súčasnosti platia cca 711€ + energie cca 800€ za rok 
Medzi prítomnými prebehla diskusia ohľadom rekonštrukcie uvedených priestorov 
Ing. Konušík: v zmysle občianskeho zákonníka majú na to nárok. 
Pani starostka: je to pravda, že by sa to malo urobiť. Dnes je iná doba, pošty majú zmodernizované 
priestory, okná, mreže, predsa len robia službu pre občanov, patrí tu aj Lodno, je to dobrá služba. 
Možnosť presťahovať Poštu dole na prízemie a ekonomku hore do priestorov terajšej pošty.  
Pani starostka: prípadne prerobiť bývalé mäsiarstvo. Pán Psota: to by boli veľké financie 
Určite by to bolo dobré pre poštu aj pre občanov. 
Ing. Konušík: aj pre starších občanov. Pán Kurucár: s tými balíkmi určite 
Prebehla diskusia ohľadom prenájmu pre Poštu, ktorá sa v súčasnosti nachádza na poschodí 
Ing. Mizerová spoločne s Ing. Konušíkom navrhli vyvolať stretnutie s riaditeľstvom. 
Zmerať presne priestory , priestory u ekonomky plus šatňa, chodba, šatňa v kotolni, zrátať to  
a vyvolať rokovanie, s návrhom preložiť poštu dole, bezbariérový prístup, 
Bolo prijaté, že na jestvujúce zmluvy budú urobené dodatky a zosúladiť s prijatou VZN o prenájme 
do troch mesiacov od účinnosti.  
Pán Psota: projekt, prípadne vizualizácia, pre nás by to bolo prínosom. 
 
          U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  679/2018 zo 43. zasadnutia OZ  

zo dňa  8.3.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

BERIE NA VEDOMIE   

 
Informáciu o výške prenájmu priestorov iných obcí pre Slovenskú poštu a ponechaní doterajšieho nájmu pre Slovenskú poštu  
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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 

 

 

DISKUSIA: 

Pani starostka vyzvala prítomných 
Ing. Masaryk: či budem môcť vstúpiť na budúce OZ s videami ohľadom verejného osvetľovania. 
Chcem ísť do tej diskusie, odborne a vecne. Je to cca 8 minút.  Pustím, prečo bol vybratý pán 
Surovčák. Pán Konušík sa tomu venoval najviac, následne to schválili páni poslanci. Na ďalšie 
zastupiteľstvo, keď zavoláte pána Surovčáka, či to budete akceptovať.  Pán Psota: ja osobne  
za moju osobu sa tým nemienim zapodievať. 
Ing. Masaryk: je to natočené, máte to aj na stránke obce, pustím to, keď tu bude pán Surovčák. 
Mgr.Hunčíková: každý si to pozrieme doma sám, to nie je predmetom rokovania. Tiež s tým 
nesúhlasím, aby sa to prejednávalo na zastupiteľstve 
Ing. Masaryk:  prečo nie, je to k téme, jedná sa o peniaze nás všetkých, všetkých občanov 
Pani Červienková  požiadala pani starostku o predloženie prehľadu  súdnych konaní od právneho 
zástupcu obce, ktoré sú živé a ktoré sú ukončené spory a navrhla, aby sa spoločne všetci poslanci 
išli pozrieť na dorobenú 8 bj. a hasičskú zbrojnicu. 
Pán Kurucár: my s pánom Psotom tam chodíme často. 
Pani Červienková: dobre by padlo, keby sme sa tam išli pozrieť spolu, je to dokončené dielo 
Ing. Masaryk: chcem sa spýtať aké VZN je platné na úhradu za prenájom telocvične Základnej školy 
Ing. Masaryk: bol som súčasťou futbalového turnaja, aká suma bola platná do konca roka 2017? 
Pani starostka: to je v kompetencii základnej školy. Ing. Masaryk : podľa VZN od 1.1.2018 je 10€.  
Mgr.Hunčíková poznamenala, prečo sa o to zaujíma pán Masaryk, keď to neusporiadaval. 
Ing. Masaryk: buď doplatíme, alebo to bude 7€/hodina. Ing. Mizerová: žiadajte od pani riaditeľky  
ZŠ, na základe čoho požaduje 100€. Pani riaditeľka musí na základe niečoho ten poplatok vyberať. 
Ing. Masaryk: pýtam sa zriaďovateľa, či mám doplatiť, alebo nie. Bolo povedané, že budú platiť 70€, 
teraz bolo povedané, že podľa platného VZN treba doplatiť 30€. 
Pani starostka: kto podpísal dohodu o prenájme? Ing. Masaryk: nikto, bolo to na ústnej dohode,  
že majú dať 70€.  Ing. Mizerová: organizátor nech žiada vysvetlenie. Vyžiadajte si to od riaditeľky 
Základnej škole, nech Vám predloží na základe čoho požaduje poplatok.  
Ing. Konušík: to je vec pani riaditeľky. Ing.Masaryk: keď som sa jej na to pýtal, odišla. 
Pani starostka: ste sa dojednávali so školou. 
K petícii za zachovanie rýchlej lekárskej pomoci /RLP/ v Kysuckom Novom Meste – popodpisované 
petičné hárky boli odovzdané v pondelok na okresný úrad. Za náš okres bolo viac ako 5000podpisov 
 
Pani starostka poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí  a 43.zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončila. 
 

 

Mgr. Magdaléna Trubanová 

Starostka obce 

 

 

 

Overovatelia: 

Pani  Viera  Červienková 

Ing. Lenka Mizerová 


