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Zápisnica 
Zo 44. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.5.2018  

v KD Kysucký Lieskovec 

 

Rokovanie viedla :              starostka obce Mgr. Magdaléna Trubanová 

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

                                                                    Ing. Ján Konušík,Ing. Lenka Mizerová,  Jozef Psota, 

                                                                    Ing. Pavol Frišo, pán Jozef Kurucár     

                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

Štyridsiateštvrte zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Kysucký  
Lieskovec Mgr. Magdaléna Trubanová. Privítala prítomných a skonštatovala, že je prítomných šesť  
poslancov z deviatich a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Pán Kurucár sa dostaví neskôr. 
Pán Kekely a pán Jakubec svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva vopred  
ospravedlnili. 
          

Prítomní a hostia: viď. Prezenčná listina 

Program prítomní obdržali spolu s pozvánkou 

Pani starostka navrhla  zmenu programu v  bode 10. Z dôvodu neskompletizovania materiálov 
Miestne komunikácie na bod Zmluvy. 
Materiál k Zmluvám bol prítomným zaslaný elektronickou poštou 10.5.2018, ide o zmluvu na 
zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby v zmysle zákona, ktorý vstúpi do platnosti od 25.5.2018  
a zmluvu o založení združenia obcí za účelom vybudovania cyklotrasy spájajúcej Ochodnicu – Žilinu 
Nakoľko nikto nemal nič k doplneniu programu, prebehlo hlasovanie 
 
Hlasovanie 1 – Program   ZA..6 
                U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 682 /2018 zo 44. zasadnutia OZ 
  zo dňa  11.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo 
  SCHVAĽUJE  
  PROGRAM  
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
2. Kontrola plnenia uznesení  
3.   Zmena rozpočtu RO 03/2018 , 04/2018 
4.  Čerpanie rozpočtu k 31.3.2018  
5.  Umiestnenie stávkových kancelárií v obci kysucký Lieskovec  
6.  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb modernizácie VO   
7.  Zabezpečenie služieb obchodnej verejnej súťaže 
8.  Žiadosti 
      Spoločnosť AZ-greenworks Nitra - Skládka odpadov TKO Kys Lieskovec 

- Uloženie odpadov kat.č. 170504, 170503, 170506 
- Využitie parcely č. 3017/6 

    Žiadosť o predaj nehnuteľnosti 
    Žiadosť o umožnenie prejazdu osobným motorovým vozidlom   
9.   Objednávky 
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10. Zmluvy 
11. Konanie o návrhu vo veci verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov  
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Záver 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
Návrh pani starostky - komisie 
Návrhová komisia: Mgr. Hunčíková, Ing. Konušík, Ing. Mizerová 
Overovatelia: pán Psota, Ing. Frišo 
Zapisovateľka: pani Hmírová 
Hlasovanie 2 – Komisie     ZA..6 
     U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  683/2018 zo 44. zasadnutia OZ  
zo dňa  11.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo   
 VOLÍ 
 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Mgr. Dáša Hunčíková 
Ing. Ján Konušík 
Ing. Lenka Mizerová 
 
Overovateľov zápisnice:  
Pán Jozef Psota 
Ing. Pavol Frišo 
 
Zapisovateľku zápisnice: 
p. Katarína Hmírová 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 

Bod č.2 Kontrola plnenia uznesení Uznesenie č.647/2018/A    v plnení 

44. zasadnutie OZ     2    Kontrola plnenia uznesení 4.5.2018        

 Uznesenie č.681/2018  ODPORÚČA  Do budúceho OZ zistiť vlastníkov pozemkov z mapového portálu 
ako podklad pre ďalšie rokovanie o realizácii cestnej komunikácie 
k č.d. 234-239         splnené 44.OZ 
 
Pani starostka prečítala zoznam osôb spolu s číslami a výmermi pozemkov podľa mapového portálu 
Pani Červienková: na doplnenie, bola osobne aj na mieste, spoločne s pánom Šutým  
Nevie, kde sa zobrala pani Kubincová, na pôvodnom čísle nestála, bolo by vhodné popýtať pani 
Kubincovú, či by bola ochotná pustiť svoj podiel. Podľa starého pôvodného je to inak, 
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je potrebné to zistiť podľa pozemkovej knihy na katastri, tá nepustí. Pán Štutý má toho najviac. Je to 
inak podľa starých pôvodných máp ako je teraz uvedené v mapovom portáli. 
Pani starostka navrhla dať zamerať geodetom a zistiť kto tam zasahuje. 
Pani Červienková: zájsť na kataster, pani starostka má plné právo ísť a pozisťovať to spoločne 
s pánom Šutým. Pani starostka: bolo by vhodné rozhodnúť sa aká šírka a dĺžka, dať to vyznačiť od do.  
Pani Červienková: bežne sa dáva 2,5 m. Takáto cesta je aj od pani Šurabovej po pána Sidora, tak isto 
aj pri pánovi Azizi. Tieto cesty tiež nie sú naporiadku. 
Pani Červienková: keď sa majitelia spíšu osvedčením a dať to zapísať na kataster. 
Pani starostka: nie je to jednoduché, aj pozemky pod starou školou nám trvali cca 3 roky. 
Štát nám pozemky pod starou školou delimitoval na obec.  
Vyzvala prítomných či má niekto návrh alebo doplnenie k uvedenému bodu. 
 
Uznesenie č.680/2018  ODPORÚČA   vedeniu obce vyvolať rokovanie s okolitými obcami ohľadom 
realizácie zberného dvora        splnené 
Pani starostka oboznámila prítomných, že komunikovala s viacerými okolitými zástupcami obcí, zatiaľ 
do toho nejdú, blížia sa komunálne voľby, zatiaľ sa tomu nechcú venovať. 
 
Uznesenie č.675/2018  SCHVAĽUJE  Presunutie bodu rokovania: konanie o návrhu vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov na budúce obecné zastupiteľstvo splnené – 44.OZ 
Bude prejednané v bode č.11  
 
Uznesenie č.673/2018  SCHVAĽUJE  Presun bodu Licenčná zmluva na budúce obecné zastupiteľstvo
           nesplnené 
 
Uznesenie č.672/2018  SCHVAĽUJE  Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného 
nakladania s odpadmi z obalov medzi spoločnosti NATUR-PACK, a.s.  
Bratislava a Obcou Kysucký Lieskovec zmluva podpísaná, zverejnená   splnená 
 
Uznesenie č.671/2018  SCHVAĽUJE  Zmena rozpočtu RO č.02/2018 
Spoluúčasť projekt hasiči        splnené 
 
Uznesenie č.670/2018  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         splnené – 44.OZ 
Bude predmetom rokovania dnešného OZ – bod č.6 
 
Uznesenie č.669/2018  SCHVAĽUJE Dohodu o urovnaní medzi ZŠ 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 zmluva podpísaná, zverejnená       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 
Pani kontrolorka: pripravuje návrh, že jej neboli predložené doklady, nakoľko ekonomka, ktorá je 
zároveň archivárka je PN 
Pani Červienková: bod mal byť najskôr splnený až potom zaplatené pánovi Bubicovi, preto sa pýtam 

pani kontrolorka, či máte písomný doklad o vyžiadaní si dokladov 

Pani kontrolorka: áno mám doklad 
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Pán Konušík: uznávam, je to problém. Pani kontrolorka: neviem, či mám čakať. 

Ing. Mizerová: túto kontrolou chcela, žiadala pani riaditeľka, mala doložiť doklady 

  

Uznesenie č.647/2018/A  ODPORÚČA vedeniu obce podať prostredníctvom právneho zástupcu 

mimoriadny opravný prostriedok k platobnému rozkazu sp.zn.10b/59/217-91    návrh na zrušenie 

Pani starostka dala návrh na zrušenie uvedeného uznesenia, nakoľko bola podpísaná dohoda s pánom 

Bubicom. Ing.Mizerová: to uznesenie bolo prijaté, nakoľko nebol podaný odpor, niekto by mal byť za 

to postihnutý, malo sa konať a nekonalo sa. 

Pani Červienková: je smutné, že sa nekonalo. Pán právnik to mal napadnúť na súde, jedná sa tu 

o obecné peniaze, niekto by mal byť za to postihnuteľný. To je nejaká 28.000položka.To budeme takto 

vyhadzovať peniaze, bez postihnutia, schválime, zaplatíme a ideme ďalej?   

Ing. Konušík: návrh na zrušenie uvedeného uznesenia: 

Hlasovanie - 3 :  ZA: 4,  PROTI: 2 

       U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  689/2018 zo 44. zasadnutia OZ  

zo dňa  11.5.2018 
Obecné zastupiteľstvo 

 
RUŠÍ 
Uznesenie č. 647/2018/A   Odporúča vedenie obce podať prostredníctvom právneho zástupcu 
mimoriadny opravný poriadok k platobnému rozkazu sp.zn.10b/59/217-91 

Viera Červienková 
Proti 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
Proti 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
        

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 

dokumentácia k nahliadnutiu na stavebnom úrade     splnené 

Pani starostka: kontrola bola vykonaná, na obec bolo zaslané stanovisko zo spoločnosti Biopel 

 

Pani Červienková: bola som na rokovaní so spoločnosťou Biopel, je potrebné to kontrolovať zo strany 

obce, aby plnili podmienky, ktoré majú v povolení.  

Pani starostka: výstavba firmy Biopel bola schvaľovaná ešte predtým. My sme schvaľovali len 

vinotéku. Pani Červienková: treba rázne opatrenia 

Pani starostka: Uvedenou problematikou sa bude zaoberať naďalej stavebný úrad. 

Ing. Mizerová: mali obci predložiť dokumentáciu. Pani starostka: tú majú v poriadku, bola predložená 

aj na stretnutí, ktoré sa konalo na obecnom úrade, na ktorom bol prítomný aj pán Kurucár a pani 

Červienková. 

 

Uznesenie č.643/2017 ODPORÚČA predložiť na nasledujúce obecné zastupiteľstvo po rozpočte 

zmluvu a doklady k navážke zeminy na skládku k rekultivácii   splnené 44.OZ 

Bude predmetom rokovania dnešného OZ – bod programu č.8 

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 

Pani starostka: v tejto veci koná stavebný úrad 
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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 

Čaká sa na vyjadrenie auditorky, malo by to byť teraz v máji, dátum bude upresnený 

 

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 

Na obci prebehlo jednanie za účasti pána Čavajdu , pána Masaryka a stavebníka pána Baleka 

 

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 

Ing. Mizerová: prečo sú takéto úlohy dlho v plnení. Pani starostka: pracovníčka bola dlhodobo PN 

Ing. Mizerová: takéto nápravy sa nemôžu vykonávať rok 

 

Uznesenie č.596/2017   Schvaľuje Presun bodu 10-Výber verejného obstarávateľa do budúceho OZ 

          Splnené 44.OZ 

Predmetom dnešného zasadnutia 

 

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 

Súčasťou materiálov dnešného zasadnutia – predloženie neplatičov k 31.3.2018 

 

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  

OZ Konštatuje kontrolu plnenia uznesení- hlasovanie 4 :    ZA: 6, Zdržal sa :1 

      U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  701/2018 zo 44. zasadnutia OZ  

zo dňa  11.5.2018 
Obecné zastupiteľstvo 
KONŠTATUJE 
Kontrola plnenia uznesení podľa návrhu 
Uznesenie č. 681/2018  splnené 
Uznesenie č. 680/2018  splnené 
Uznesenie č. 675/2018  splnené 
Uznesenie č. 673/2018  nesplnené 
Uznesenie č. 672/2018  splnené 
Uznesenie č. 671/2018  splnené 
Uznesenie č. 670/2018  splnené 
Uznesenie č. 669/2018  splnené 
Uznesenie č. 656/2018  v plnení 
Uznesenie č. 647/2018/A   zrušené 44.OZ 
Uznesenie č.647/2018/B   splnené 
Uznesenie č.644/2017  splnené  
Uznesenie č.643/2017  splnené 
Uznesenie č.637/2017  v plnení 
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Uznesenie č.628/2017   nesplnené   
Uznesenie č.625/2017         v  plnení 
Uznesenie č.599/2017   v plnení 
Uznesenie č.596/2017    splnené 
Uznesenie č.584/2017            úloha stála v plnení 
Uznesenie č.526/2017            úloha stála v plnení 
Uznesenie č.182/2017              V plnení 
Uznesenie č. 97/2015          úloha stála v plnení  
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
Nakoľko sa dostavila  pani Martikanová, ktorá má záujem o kúpu nehnuteľnosti,  pozemok pri 
radovke cca 290 m2, navrhla pani Červienková, aby jej žiadosť bola prejednaná teraz. 
Pani starostka: žiadosť o odpredaj pozemku pre pani Martikanovú a sleč. Vaňkovú. 
Pani starostka oboznámila prítomných o uvedenom pozemku, ktorý sa nachádza na Dielniciach 
Pani Červienková poznamenala, že rozostavaný dom pána Hmíru zostal stáť, chátra, je pod exekúciou 
Pani starostka: výstavba uvedeného domu zachádza do obecného pozemku 
Pani Červienková: keď by niekto kúpil ten rozostavaný dom, ešte by tam vyšiel jeden dom. 
Dali by sa tam postaviť 2 pekné domy. Jeden pozemok celý, tam stojí stavba a o druhý pozemok bol 
už v minulosti záujem. Robil sa tam v minulosti aj geometrický plán. 
Pán Frišo: chcel to kúpiť niekto z Krásna, chcel tam stavať 3 domy 
Pani Červienková: ak sa to rozdelí,  znehodnotí sa celý pozemok, kde by mohol stáť jeden dom. 
Pani starostka: pani Martikanová, pôvodne chceli aspoň kúsok pozemku na prejazd. 
Pani Martikanová: to je nevyužiteľný pozemok, koľké roky sa nevyužíva, my sa o to staráme, kosíme 
to. Pani Červienková: je to ako stavebný pozemok. Ing. Konušík: mám návrh rozdeliť to na dve časti. 
Pani Červienková: keď ten dom nikto neodkúpi , zas to zostane takto. Keď to rozkúskujeme, 
znehodnotíme to miesto. Keď sa to posunie, na tej polovici zas zostane neporiadok. 
Pani Červienková sa opýtala pani žiadateľky, či to nemajú záujem kúpiť ako stavebný pozemok. 
Pani Martikanová: tak to ako obec začnite udržiavať, je tam neporiadok. 
Ing. Mizerová: tak či tak nemôžeme teraz rozhodnúť, či to ideme predať. Najskôr ako zastupiteľstvo 
zámer, či to ideme predať. Musíme postupovať podľa zákona. 
OZ berie na vedomie žiadosť pani Martikanovej a pani Vaňkovej.    Hlasovanie- 5:     ZA:7 

  
       U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  691/2018 zo 44. zasadnutia OZ  
zo dňa  11.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo 
BERIE NA VEDOMIE 
Žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 730/12 pána  R.Franeka, p. Z. Martikanovej  
a  Mgr. M. Vaňkovej 

        Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obec konštatuje, že môže pri predaji majetku postupovať len v zmysle zákona o majetku obce 138/91 

Hlasovanie- 6:    ZA: 7 
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           U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  702/2018 zo 44. zasadnutia OZ  

zo dňa  11.5.2018 
Obecné zastupiteľstvo  
KONŠTATUJE 
Obec môže pri predaji majetku postupovať len v zmysle zákona o majetku obce 138/91 Z.z. 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 

Bod programu  - Zmena rozpočtu RO  

 

Zmena rozpočtu RO  03/2018  

Dohody 800€ - pán Sidor 

Pni Červienková: ZŠ lyžiarsky nebol – nezáujem rodičov – FP vrátené 

Hlasovanie 7 :   ZA: 7 

       U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  692/2018 zo 44. zasadnutia OZ  

zo dňa  11.5.2018 
Obecné zastupiteľstvo 
BERIE NA VEDOMIE 
Zmenu rozpočtu RO č. 03/2018 

        Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 

Zmena rozpočtu RO 04/2018 
Diskusia ohľadom finančných prostriedkov určených ako spoluúčasť na plánovaný projekt Telocvične 
v Základnej škole 
Ing. Konušík: som pesimista v tomto smere, štát dáva málo financií, zaujímalo by ma v akom stave je 
predkladaný projekt, viem že stačí položkovitý rozpočet 
Pani starostka: toto je len spoluúčasť 10%. Je tam podlaha, obklad a stropy. V utorok sa podáva 
projekt. V pondelok sa bude všetko kompletizovať, v utorok to musí byť v Bratislave 
Žiadosť na 60.000€, spoluúčasť 6.000€ 
Ing. Konušík: máme aj položkovitý rozpočet? Neviem, či sa oplatí do toho ísť, pre celé Slovensko je 
9mil.  Pani starostka poznamenala, že súčasťou projektu   musí byť potvrdenie, že obec má finančné 
prostriedky na spoluúčasť. Ing. Konušík: som v tomto pesimista, neviem kedy sa budú vyhodnocovať 
tieto projekty. Pani starostka: je to pripravené, za pokus to stojí, inak nám zavrú telocvičňu 
Ing. Konušík: ak sa to neschváli,  budem žiadať vrátenie  financií  naspäť, budem to žiadať 
rozpočtovým opatrením. 
 
Ing. Mizerová: plat hospodára športových ihrísk. Ako teraz fungujú tie ihriská. Dozvedela som sa, že 
sa ihrisko zamyká. Tak isto školské ihrisko 
Pani starostka: na ihrisku sme previedli práce, obielilo sa urobili sa poriadky, veľa bordelu sa spratalo, 
oplechovala sa rozhodcovská tribúna, ide sa robiť nová kuchyňa. Zamyká sa, ľudia si môžu  prísť na 
obecný úrad po kľúče. Bude tam správca, ktorý si to bude evidovať a starať sa o to, môže sa tam, 
hrať, nikto nezakazuje 
Pani Mizerová: naše deti, alebo tam chodia ženy behávať. Je to divné, že sa ihrisko zamyká cez deň. 
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Pani starostka: nech prídu na obecný úrad dá sa im kľúč, urobí sa s nimi zmluva 
Pani starostka : v roku 1974 bolo ihrisko stavané na športové účely ohradenie aj tribúna,  schválené 
vodármi a slovenským pozemkovým fondom. Chodí tam kde kto, musí tam byť poriadok, sú tam 
nahádzané fľaše, krabice.  Konečne sa našiel človek, ktorý by to robil. Nikto nezakazuje, aby tam 
chodili. Len musí byť poriadok.  Teraz napríklad zvnútra zmizli dva kontajnery, cez zatvorené dvere. 
Ing. Masaryk: tie kontajnery mám ja, ja som ti volal, ale nedvíhala si telefon. Požiadal som pána 
Mrenku, otvoril som si bránu, v utorok večer máš kontajnery späť.  
Pani starostka: je tu 2400obyvateľov, keby toto robil každý, ako by to tu vyzeralo. My sme prešli celú 
Kysucu, či ich niekto nevyhodil do rieky 
Pán Psota : Maroško ty si nemôžeš robiť čo chceš, tie kontajnery sú určené na to miesto, ty si 
nemôžeš svojvoľne robiť čo chceš. S tým požičaním by sme mali súhlasiť. 
Pán Masaryk ukázal prítomným poslancom hovor, ktorý pani starostka neprijala. 
Pani starostka:  poznamenala, že je dobré, že sa kontajnery našli 
Ing. Mizerová: školské ihrisko má v správe škola. Škola by si mala správcu platiť zo svojho. Škola chce 
ihrisko zamknúť, kde sa budú deti hrávať 
Pani starostka: 3 roky hovoríte, aby bol správca, deti robia neplechu, nie sú tam WC, ráno idú deti 
cvičiť. Ak sa vám nepáči, dajte návrh,  môže byť ináč. 
Pani Mizerová: nie aby sa nezamykali, ale cez deň nech sú otvorené a večer nech sa zamknú. 
Pani starostka: myslím si, že potrebujeme človeka, ktorý tam začne robiť poriadok  a bude tam 
strážiť, minule tam boli aj cudzie deti z Dunajova 
Pani Červienková: kto je navrhnutý za správcu? 
pani starostka: Peter Ondrejáš, je na výsluhovom dôchodku, je rázny, mladí ho budú rešpektovať, 
Pani Červienková: načo nám je hospodár, keď nemáme futbal v obci, žiaden sa nezaložil a nefunguje 
Naše deti nemajú kde chodiť zo školy boli vyhnaní a z veľkého ihriska boli vyhnaní tiež. 
Máme platiť za niečo, čo nefunguje. 
Pani starostka:  hospodár, aby to otváral a zatváral. 
Pani Červienková: koľko platia za americký futbal 
Pani starostka: za americký futbal platia 30€ , budú tu hrať 3x 
Pani Červienková: nech sa platí hospodár z peňazí, ktoré sa vyberú 
Deti sú vyháňané, odpísali sme naše deti, štadion bol stavaný na to, aby sa deti rozvíjali  
Pani starostka: deti základnej školy kradli z obchodu alkohol, pili ho na školskom dvore, potom robili 
neporiadok, rozbíjali, robili neporiadok, špinia kde sa im chce 
Pani Červienková: správca ich tiež neustriehne, naše deti boli vyhnané americký futbal sme 
neschválili, aj tak tam hrajú, ale nie že tam dáme hospodára, a nebude výkon. Tlačíme, aby bol 
futbalový oddiel.  
Pán Psota: Bola brigáda na ihrisku, prišli a čistili  len 5  naši občania a 15  z amerického  futbalu. 
Pán Psota: nie je nikto, kto by založil futbalový klub 
Pani Červienková: nikdy nebol zamknutý futbalový štadion, zamyslime sa nad tým, či konáme dobre. 
Naše deti tam majú právo ísť, ihrisko budovali naši občania. Americký futbal tu ide za lacný peniaz. 
Pán Psota: nenašiel sa nikto na založenie futbalového klubu. Keď sa niekto nájde, bude futbalový klub 
Pán Psota: načo sme oplocovali celý školský dvor, rozhraďme to. Môže tam mať každý prístup, to isté 
bolo na ihrisku, brány pokradnuté, kto tam robil cirkus. Správca sa bude starať aj o budovu. 
Pani Červienková: správca sa musí starať o všetko 
Pani starostka: správca by len otvoril a zatvoril priestory a staral sa o priestory a ihrisko, ten nebude 
zriadzovať futbal 
Ing. Konušík:  ak bol návrh na hospodára, bude kosiť aj polievať, ide o to, aby tam zaviedol poriadok, 
je to aj preto aby tam v budúcnosti neprišiel hocikto, aby tam mohli chodiť, číslo tam bude, nevidím 
v tom problém, že bude na oboch ihriskách, časť mzdy bude uhrádzaná aj z prenájmov 
Ing. Mizerová: školské ihrisko v správe školy, my tam budeme platiť správcu?  Čiastku do školy a nech 
si to hradí škola. Odčleňme to, a určime presné pravidlá. Pani riaditeľka ho nechce kvôli bezpečnosti, 
nech sa teda oň stará obec a nech je tam presne uvedené, od kedy do kedy tam kto môže chodiť. 
Pani starostka: musí to zostať pod obcou, je to pod projektom, až po 5 rokoch 
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Ing. Konušík: áno v rekonštrukcii školy bolo aj školské ihrisko 
Pani Červienková: nech náklady znáša aj škola 
Pani starostka: správca bude v poobedńajších hodinách a v sobotu a nedeľu, napríklad aj večerné 
hranie, nie sú tam WC. Hľadajme riešenie aby tam bol poriadok. Teraz sa stalo, že deti tam pili 
alkohol, robili neplechu, navrhla som správcu, som rada, že do takejto obce chce ísť takýto človek, 
skúste hľadať riešenie vy. Aj v Krásne aj v Dunajove sa ihrisko zamyká, je tam správca.  
Pani Červienková: keď bude založený futbalový oddiel, som za to. Za naše deti zdvihnem ruku 
hocikedy. Chceme aby tam boli naše deti 
Pani starostka: teraz sa má na ihrisko doviezť nová kuchyňa. Výmena starej za novú, zadarmo. 
Mgr. Hunčíková: akoby sme sa obávali, že majetok obce sa zveľaďuje a má byť pod dozorom. 
Som za správcu, keď nebude správca, nebude poriadok. Veľké ihrisko bolo roky zamknuté, nemohol 
tam nikto vstúpiť, na ten trávnik, lebo by sa poškodil. Ani na pomocné sa nechodilo. 
Ing. Masaryk poznamenal vhodnosť zalievať trávu, pustiť čerpadlá 
 
OZ schvaľuje  zmenu rozpočtu RO 04/2018 Hlasovanie - 8 :   ZA:5, Proti: 1, Zdržal sa:1 

    U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  684/2018 zo 44. zasadnutia OZ  

zo dňa  11.5.2018 
Obecné zastupiteľstvo 
SCHVAĽUJE 
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 04/2018 

Viera Červienková 
Proti 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržala sa 

Jozef Psota 
ZA 

 

 

Čerpanie rozpočtu  k 31.3.2018 

Ing. Konušík: zákon nám nezakazuje vymáhať pohľadávku aj iným spôsobom, nielen dobrým slovom, 

máme starých dlžníkov, som za vymáhanie aj iným spôsobom.  

Mgr. Hunčíková: obec si to môže podávať sama cez elektronickú schránku 

Odporúča  obci začať exekučne konanie voči dlžníkom 

Ing. Konušík: pri odpojení by musel byť zabezpečený náhradný zdroj. 

Pani starostka : aj na obecnom úrade 

Mgr. Hunčíková: keď sú nespratní, treba ich k tomu priviesť. Ako k tomu prídu ľudia, ktorí platia. Je to 

voči nim neférové.  Pán Psota: musíme to poriešiť, 3 roky sa to neriešilo 

Pani kontrolorka: pripomienka,  každý platobný výmer musí byť doručený tomu, na koho je vystavený 

Pani starostka: od akej sumy? Ing. Konušík: aj od eura 

 

Návrh na uznesenie: 

Odporúča obci začať exekučné konanie voči dlžníkom obce za vodu a ďalšie poplatky, ktoré sú po 

splatnosti dlhšie ako 6 mesiacov 

Hlasovanie- 9 :  ZA: 7 
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      U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  698/2018 zo 44. zasadnutia OZ  

zo dňa  11.5.2018 
Obecné zastupiteľstvo 
ODPORÚČA 
Obci začať exekučné konanie voči dlžníkom obce za vodu a ďalšie poplatky, ktoré sú po splatnosti 
dlhšie ako 6 mesiacov 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 

 Hlasovanie  -  OZ   Berie na vedomie 
A/ Čerpanie rozpočtu Obce  Kysucký Lieskovec k 31.3.2018 Hlasovanie 10a:  ZA:6 , Zdržal sa:1     

B/ Čerpanie rozpočtu  ZŠ  Kysucký Lieskovec k 31.3.2018 Hlasovanie 10b:   ZA:7 

C/ Čerpanie rozpočtu  MŠ Kysucký Lieskovec k 31.3.2018 Hlasovanie 10c:   ZA:7 

D/ Čerpanie rozpočtu  ZUŠ  Kysucký Lieskovec k 31.3.2018 Hlasovanie 10d:   ZA:7 

E/ Čerpanie rozpočtu  CVČ  Kysucký Lieskovec k 31.3.2018 Hlasovanie 10e:  ZA:7 

      U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  693/2018 zo 44. zasadnutia OZ  

zo dňa  11.5.2018 
Obecné zastupiteľstvo 
BERIE NA VEDOMIE 
 
A/  Čerpanie rozpočtu  Obce Kysucký Lieskovec k 31.3.2018         

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
B/  Čerpanie rozpočtu  Základnej školy Kysucký Lieskovec k 31.3.2018         

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
C/  Čerpanie rozpočtu  Materskej školy Kysucký Lieskovec k 31.3.2018         

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
D/  Čerpanie rozpočtu  Základnej umeleckej školy Kysucký Lieskovec k 31.3.2018         

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 



11 
 

E/  Čerpanie rozpočtu  Centra voľného času  Kysucký Lieskovec k 31.3.2018         

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 

Pán Ondreáš: Vie obec, kto sú najväčší odberatelia vody? 
Návrh skontrolovať odber vody vo väčších organizáciách v obci 
 
 
Bod programu 5: Umiestnenie stávkových kancelárií v obci Kysucký Lieskovec 

Obci Kysucký Lieskovec bola doručená žiadosť od  spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. o vydanie súhlasného 
stanoviska na umiestnenie stávkovej  kancelárie na prevádzke Pavol Rajtek ml. Kysucký Lieskovec , 
023 34  Kysucký Lieskovec. Obci Kysucký Lieskovec  bola doručená žiadosť spoločnosti SYNOT TIP, a.s. 
Poprad  o vydanie súhlasného stanoviska na umiestnenie stávkovej kancelárie na prevádzke  Deses, 
Kysucký Lieskovec , 023 34  Kysucký Lieskovec.Obe žiadosti boli postúpené na 41.zasadnutie 
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 9.2.2018, Obecné zastupiteľstvo na 41.OZ odporúčalo 
vedeniu obce požiadať spoločnosť o doplnenie a zdôvodnenie umiestnenia prevádzky.  Na základe 
odporúčania OZ boli obe spoločnosti vyzvané  na doplnenie v zmysle prijatého odporúčania 
obecného zastupiteľstva. Spoločnosť  TIPSPORT doplnila  a ako dôvod uvádza  rozširovanie 
a zvyšovania počtu kamenných kancelárií.  Spoločnosť SYNOTTIP doplnila a ako dôvod uvádza, že 
zriadenie stávkovej kancelárie je na žiadosť  zákazníkov. Obec nepodpisuje zmluvu s Tipsportom ani 
so Synottipom, ktorej predmetom je prevádzkovanie kurzových stávok,  obec len vydáva súhlas na 
umiestnenie stávkovej kancelárie na dobu určitú 1 rok. 
 
OZ schvaľuje  vydanie  súhlasného stanoviska na umiestnenie stávkovej kancelárie spoločnosti 
TIPSPORT SK, a.s. na prevádzke Pavol Rajtek ml. Kysucký Lieskovec 303, 023 34  Kysucký Lieskovec na 
jeden rok.      Hlasovanie 11:   ZA:7 
 
OZ schvaľuje vydanie  súhlasného stanoviska na umiestnenie stávkovej kancelárie spoločnosti SYNOT 
TIP, a.s. Poprad na prevádzke Deses, Kysucký Lieskovec 383, 023 34  Kysucký Lieskovec na jeden rok 
Hlasovanie 12:   ZA:7 
    
        U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  685/2018 zo 44. zasadnutia OZ  
zo dňa  11.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo 
SCHVAĽUJE 
 
A/    Vydanie súhlasného stanoviska na umiestnenie stávkovej kancelárie  spoločnosti    
        TIPSPORT SK, a.s. J. Kalinčiaka 14, 010 01  Žilina na prevádzke Pavol Rajtek ml.      
        Kysucký Lieskovec 303, 023 34  Kysucký Lieskovec na jeden rok 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
B/    Vydanie súhlasného stanoviska na umiestnenie stávkovej kancelárie  spoločnosti    
        SYNOT TIP, a.s. Továrenská štvrť 1467/24, Poprad  na prevádzke Bar Deses,      
        Kysucký Lieskovec 383, 023 34  Kysucký Lieskovec na jeden rok 
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Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 

 

Bod programu 6 dodatok č.1 k zmluve o VO 

Poslancom bolo predložené vyjadrenie zástupcu spoločnosti TES elektro, s.r.o. Žilina 

Pani Červienková: aj napriek vyjadreniu pána Surovčáka, navyšenie  len o 12,90€ mesačne a opätovne 
zdôraznila, že by sa nemal schvaľovať žiaden dodatok, bola pevná zmluva schválená, položme si 
opačnú otázku, ak by bolo zníženie, či by tak rýchlo reagoval, a znižoval nám sumu. V zmluve dohoda 
o splátke, môžem citovať „odmena ročný poplatok a splatnosť .... vo výške ceny odhadovaných 
budúcich nákladov“ to znamená aké budú také, zaviazal sa, už tu bolo započítaných 214 svietidiel a 
navýšenie počtu stĺpov. Myslela som, že tu bude, ale ospravedlnil sa, žiaden dodatok, ale ak áno, tak 
len o 12,90€ navýšenie. Stojím na tom, že žiaden dodatok sa nemá schvaľovať. Minule som predložila 
aj tabuľky s prepočtom navýšeným o 12,90  a tiež aj o sumu, ktorú požaduje pán Surovčák. 
Ing. Mizerová: bol na základe toho vybratý ako najlepšia ponuka, keby to bol dal do zmluvy, boli by 
sme postupovali inak a inak vybrali. Podpísal zmluvu, že sa nebude navyšovať, bol vybratý ako 
najlepšia ponuka. Ing. Konušík: zrušila sa sadzba pre malé a stredné podniky. Ing. Mizerová: ale malo 
to byť uvedené v zmluve.  
Ing. Konušík: len hovorím, že táto sadzba sa platí vo všetkých obciach, keď sme uzatvárali túto 
zmluvu, nerátalo sa s tým, že sa sadzba zruší. 
Ing. Mizerová: keby si mal doma zmluvu na 12 rokov, tiež by si sa hádal. 
Pani kontrolorka: je pravda, že to mal mať v zmluve. 
Pani Červienková: v zmluve je suma uvedená na 12 rokov 
Ing. Mizerová: prečo by obec mala navyšovať, keď to nie je v zmluve 
Ing. Konušík: na súde by sme asi prehrali, sú to priame realizačné náklady.  
Pani Červienková: ak sa mu nepáči, nech sa súdi. Ja som to prepočítala.  
Ing. Masaryk: navyšujete sumu 890€, dal som vám žiadosť, že vám prehrám video, kde pán Konušík 
prezentoval verejné obstarávanie. Ak to budete schvaľovať, riešite záujmy podnikateľa. 
890€ je cena aj s lampami. 
Pani Červienková: návrh aby sa tento bod nehlasoval ako schvaľuje, lebo sa porušuje zákon, 
Ak to podpíšeš, obhajuješ záujmy podnikateľov. 
Ing. Mizerová: navrhujem zobrať tento dodatok len na vedomie. 
Pani červienková: mal sa tu dnes dostaviť. 
Pani starostka: je mimo republiku.  Pán Psota: dať to prešetriť právnikovi. 
Ing. Masaryk: znova ukazuješ, že robíš pre záujmy podnikateľa 
 
Ing. Konušík: schvaľuje dodatok č.1 k zmluve VO – nebolo hlasované 
Ing. Mizerová: návrh berie na vedomie návrh dodatku č.1  -  hlasovanie 13:  ZA:5, Zdržal sa:2 
 
        U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  694/2018 zo 44. zasadnutia OZ  
zo dňa  11.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo 
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BERIE NA VEDOMIE 
 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb modernizácie VO   
 

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
Zdržal sa 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
Pani Červienková: dodatok č.1 nebol schvaľovaný len vzatý na vedomie 
 
Bod programu č.7   Zabezpečenie služieb obchodnej verejnej súťaže 
 
Pani starostka: na odpredaj 8 bj a 22 bj 
Pani starostka: spoločnosť WeLL managment Bojnice 
Ing. Mizerová: áno je schválené uznesenie, že sa odpredá po dokončení a skolaudovaní  k 8 bj,  
sú byty dokončené a skolaudované? Na základe čoho ste dali urobiť verejné obstarávanie, keď my 
ako poslanci sme nerozhodli akou formou sa majetok bude predávať. Čo keď rozhodneme, že to 
budeme robiť dražbou, cena by bola úplne iná. 
Pani starostka: toto je len výber verejného obstarávateľa. 
Ing. Mizerová:  Cena je stále ako v obstarávaní, nemáme to v majetku. 
My ako poslanci máme majetok zveľaďovať a zhodnocovať, my  ideme predať obecný majetok, 
keď sa nám to podarilo dorobiť? 
Pani Červienková: jednoznačne si hovorila, nedovoliť odpredaj majetku ale zveľaďovať ho. 
Nemáme tu žiadne byty, odpredáme to a peniaze minieme. Nepáči sa mi to, že dávame peniaze 
zarábať cudzím firmám, nemáme na Kysuciach takéto firmy?  
Pani starostka: majú na to licencie. 
Pani Červienková: bolo to krátko zverejnené len 7 dní,  nepáči sa mi to, že dávame cudzím zarábať 
peniaze.  Zásadne som proti odpredaju? Navrhujem zrušiť jedno aj druhé uznesenie aj odpredaj 8bj aj 
odpredaj 22bj.  Máme tu ľudí, ktorí nemajú kde bývať, aj pri 22 bj. Nemusí byť dostavaná na 22 bj, 
nikto nám na to nedá peniaze, môžeme si to z nášho rozpočtu dobudovať. Keď sa takto rozpredáva, 
čo tá obec bude mať. 
Ing. Mizerová:  uznesenie 593 návrh na zrušenie, nebudeme predávať obecný majetok na konci 
volebného obdobia. Tak ako ste povedali pri zbernom dvore, že sa blíži koniec volebného obdobia 
Pani starostka: nechajme to ďalej, ľudia nemajú kde bývať 
Pani Červienková: bolo to budované z rozpočtu, z podielových daní našich občanov. Je to náš 
majetok. Nech o odpredaji rozhodne nasledujúce zastupiteľstvo. Vždy bolo povedané, že vo 
volebnom roku sa nič neodpredáva. 
Pani starostka: čo navrhujete, aby sme to zamkli a nechali to tak? Viete, že na tie peniaze máme 
využitie v rozpočte. 
Ing. Mizerová: pôjdeme proti zásadám aj proti štatútu obce 
Pani starostka: do novembra zostaneme stáť a nebudeme nič robiť. Viete, že za tie peniaze sú určené 
ďalšie investície, cesty, ihrisko na školskom dvore. 
Pani Červienková: do 8 bj, kde je problém dať nájomníkov. Tie obce sú zabezpečené, že budú mať 30 
rokov príjem. Bude čistý príjem do obce. Som zásadne proti odpredaju 
Pani starostka: iné obce dostali dotáciu 
Ing. Konušík: stálo nás to  cca 250.000. Pani Červienková odporujete si. My sme to schvaľovali 
dokončiť a odpredať, skutočne príjem z nájmu nám nepokryje náklady na 22 bj. Predaj nám prinesie 
peniaze aby sme mohli pokračovať na školskom ihrisku, kultúrny dom, nájmom získame možno 150€ 
+ starosť údržba, príjem nebude nikdy taký ako jednorázový odpredaj.  
Pani starostka: musí sa niečo aj dokončiť, budú nedokončené jedná a druhá.  
Ing. Konušík: Zákon nezakazuje odpredaj majetku, za peniaze sa zveľadí ďalší majetok obce. Som za 
to, bavme sa o odpredaji 8 bj, aby sme mohli pokračovať 
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Ing. Mizerová: som proti predaju, za 3 roky sa nám podarilo dostavať 8 bj, splatiť úvery, nikde nie je 
napísané, že z ďalších financií dokončíme aj ostatné, ako to bude vyzerať, keď pol budovy odpredáme 
kde je požiarne zbrojnica a pol budovy bude súkromné. 
Pani starostka: robí sa to bežne. 
Pani Červienková: nechať to v obci, boli to naše peniaze a mladí ľudia môžu ísť bývať 
Mgr. Hunčíková: nájomné byty, nájomca 2-3 mesiace nezaplatí. 
Pani Červienková: má len nájomnú zmluvu, môže sa deložovať 
Ing. Mizerová: je tu kopec mladých ľudí, ktorí sa zoberú, chcú nájom len na nejaké obdobie 
Pani Červienková opätovne vyzvala prítomných ísť sa spoločne pozrieť do 8 bj 
 
Návrh pani Mizerovej  na zrušenie uznesenia 593/2017/  odpredaj bytov po ich dokončení 
Hlasovanie 14 : ZA:2, Zdržal sa:4, Proti:1 
      U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  690/2018 zo 44. zasadnutia OZ  
zo dňa  11.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

RUŠÍ 
Uznesenie č. 593/2017/B   Odpredaj bytov po ich dokončení fyzickým osobám za trhovú cenu v čase 
ich predaja – 8 bj. 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
Zdržal sa 

Mgr. Dáša Hunčíková 
Zdržala sa 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
Proti 

Jozef Kurucár 
Zdrža lsa 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
Zdržal sa 

 

 
- Hlasovaním uvedené uznesenie zostalo v platnosti 

 
Pani starostka : podmienky odpredaja bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo 
Pani Červienková navrhla zvolať verejné zhromaždenie, aby sa občania vyjadrili, či sú za odpredaj 
Pani starostka: my zastupujeme občanov 
 
Ing. Mizerová poznamenala, že uznesením č.516/2017 bol zrušený odpredaj 22 bj. 
Ing. Masaryk: pani starostka, ty si prezentovala, že nebudeš odpredávať obecný majetok 
Pani Červienková: netreba začínať nič nové 
516/2017 zrušenie odpredaja 22 bj  - nebolo prijaté 
Ing. Konušík: návrh 22 bj neodpredávať . Podstata je v 8 bj. Navrhujem OVS keď dá obec presnú 
špecifikáciu, aby to odpredala záujemcom sama. 
Pani starostka:  tá spoločnosť má na to licenciu, stavba mala byť dokončená do roku 2013, sú to 
z časti holobyty, poslanci schválili, že sa odpredá 8 bytov pre občanov v stave v akom sú , dorobia si 
to. Byty sú dorobené na 75-90%. 
Pani Červienková: dokončili sme to, čo nás tlačí.   
Pani starostka: aby sme mohli urobiť nové veci, cesty. . 
Pani Červienková: Keby nebola ta bytovka, tak čo? Je to dokončené, nič nás netlačí aby sme to 
odpredávali. Pani starostka: už sme hovorili o podmienkach predaja a nájmu 
Pani kontrolorka: vy nemôžete rozhodnúť akým spôsobom sa byty odpredajú. Ty vyhlásením tejto 
súťaže sama si sa rozhodla, akou formou to ideš odpredať. Ty sama nemôžeš rozhodovať 
Najskôr to musí schváliť obecné zastupiteľstvo až potom môžeš dať toto. Ty si týmto krokom 
predbehla súhlas obecného zastupiteľstva. Najskôr to musí schváliť OZ. Nebol schválený spôsob. 
Odišla Mgr. Hunčíková 
Ing. Mizerová: nebolo to zverejnené  v tlači.  Ing. Konušík: toto nebol zámer predaja 
Ing. Mizerová: dokončiť, zaradiť do majetku. Je to zatiaľ len v investíciách, keď sa to zaradí, budeme 
vedieť skutočnú hodnotu 
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Návrh Ing. Mizerovej: Odporúča preložiť bod č.7 do ďalšieho zastupiteľstva a zároveň predložiť 
kolaudačné rozhodnutie a zaradenie do majetku 
Hlasovanie 15:  ZA: 5, Zdržal sa :1 
      U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  699/2018 zo 44. zasadnutia OZ  
zo dňa  11.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo 
ODPORÚČA 
Preložiť bod č.7 do ďalšieho OZ a predložiť kolaudačné rozhodnutie a zaradenie do majetku 
obce 8 bj 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
Zdržal sa 

 

 
Bod programu  8    Žiadosti 
 
Spoločnosť AZ greenworks Nitra, uloženie odpadov kat.č. 170504, 170503, 170506 
Ing. Konušík: firma žiada o umožnenie uloženia odpadov na skládku TKO Kys.Lieskovec za sumu 
0,50€/m3. Jednak za to dostaneme peniaze s splníme  požiadavku SIŽP v zmysle rozhodnutia. 
Pani starostka: je to druh zeminy, ktorá je potrebná k navážke na uzatvorenie a rekultiváciu skládky 
TKO v zmysle rozhodnutia SIŽP, ktoré som vám predložila na minulom OZ 
Pani Červienková: pýtam sa zmena účelu skládky, nikde som sa nedočítala, aká zmena, mal tam byť 
uvedený aký účel 
Pani starostka: tá skládka nie je celá zasypaná odpadom, druhá polovica nie je skolaudovaná, aby sa 
neprekrývala celá skládka, aj tam kde nie je odpad , sa to rozdelilo 
Pani Červienková: vlastník aj prevádzkovateľ  je obec. Náklady bude znášať obec. Prečo sa to naháňa 
teraz vo volebnom roku?  Pani starostka: je to podľa rozhodnutia IŽP 
Pani Červienková: bola tam veľká a malá skládka,  prečo tam vzniká medzipriestor, táto firma žiada, 
či to môže prenajať. Ešte v jeseni som poukazovala na návoz kameniva, prečo sme na to nedostali 
žiadne euro. Prečo sme prišli o peniaze. Teraz nám núkajú 0,50€ aj to je málo. Bude sa robiť cesta, 
kde sa bude dávať táto zemina?  Je to podraz na obec. 
Pani starostka: pán Kurucár to už neraz povedal, že látame veci po iných. Treba skolaudovať druhú 
časť prvej kazety. Dolná časť je jeden celok, spodok je skolaudovaný, druhá časť sa musí skolaudovať, 
aj napriek tomu, že tam nie je tak navezené, lebo bola pozastavená v roku 2012-13.  Sú presne 
stanovené termíny, V opačnom prípade budeme platiť pokuty 150.000€ - rozhodnutie SIŽP. 
Pani Červienková: treba zistiť, kde sa stala chyba. 
Ing. Konušík: dostali sme príkaz to zrekultivovať, vy ste boli poslankyňa, mali ste tie peniaze strážiť.  
Pani Červienková: stále nemám zmenu účelu skládky 
Pani starostka: zmena účelu skládky bola tá prázdna časť aby nemusela byť uzavretá. Ja mám záujem, 
aby sa dokončili nedorobené veci, lebo sa musia urobiť. 
Pani Červienková: prečo si navrhla takú malú sumu 0,50€ 
Pani starostka: lebo my by sme ju museli inak kupovať. 
Ing. Konušík: aby sme mali čím zakryť to, čo potrebujeme my, a ešte nám za to zaplatia 
Pani starostka: treba naviesť štrk, rúry 350 m, 50 cm íl, 1 m hliny kde my zoberieme toľko ílu a hliny. 
Chceme aby s tým bol pokoj, ešte 30 rokov musí obec financovať monitorovanie 
Ing. Konušík: prečo sa to neriešilo predtým, za bývalého vedenia 
Pani starostka: investujeme a dáme všetko do toho, nech je to naporiadku. Dokončíme, čo bude 
treba, ak poviete nie, budeme kupovať hlinu po 1€ alebo 2€.  
Pani kontrolorka: predtým nebola žiadna zmluva, obec nedostala žiadne financie za uskladnenie 
Tá firma vie presne akú hlinu a koľko potrebujeme a na ďalší pozemok chcú naviesť ďalšiu hlinu. 
Ing. Konušík:  a teraz je tu návrh, že nám za to dajú 0,50€, my tu hlinu potrebujeme. 
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Pani kontrolorka: ako môže byť žiadosť až teraz, keď ešte v novembri tam ta firma navážala hlinu,  
tá firma presne vie akú hlinu, zeminu potrebujeme, vie všetky informácie 
Ing.Konušík: navezú to na jedno miesto a potom sa to rozvezie. 
Ing. Mizerová: aj na Rybníky mali voziť len schválenú zeminu  a kamenivo,  kto to bude hore 
kontrolovať a kubíkovať? 
Ing. Masaryk: prečo nemáte 3 ponuky? Prečo ste to nezverejnili, ako by som sa ja ako podnikateľ 
dostal k takejto ponuke.  Pani starostka: je to žiadosť 
Ing. Masaryk: nikde ste nezverejnili informáciu, že potrebujete dodávateľa ílovitú hlinu 
Veci robíte netransparentne, keby ste zverejnili informáciu, prihlási sa viac firiem 
Pani starostka: je to len žiadosť firmy, rozhodujú o tom poslanci. 
Pani starostka: je problém zohnať ílovú hlinu, môžeme tento rok dať len štrk, nemusí sa to robiť, 
môže sa to nechať na budúci rok. Do konca jesene môžeme dať len rúry a zasypať štrkom 
Pani kontrolorka: predtým si vyvážala bez zmluvy. Čo za to, to ste neschvaľovali, porušujete zákony 
Pani starostka: obec dávala skládku do tvaru 
 
Návrh Ing. Mizerovej na uznesenie: 
Berie na vedomie žiadosť spoločnosti AZ greenworks, s.r.o. Nitra     Hlasovanie16   :  ZA:6 
        U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  695/2018 zo 44. zasadnutia OZ  
zo dňa  11.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo 
BERIE NA VEDOMIE 
Žiadosť spoločnosti AZ greenworks, s.r.o. F.Mojtu, Nitra 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
Návrhová komisia 
A/Odporúča zverejniť ponuku na dovoz zeminy na rekultiváciu skládky v požadovanej štruktúre podľa 
stanoviska inšpekcie životného prostredia  B/ odporúča pripraviť zmluvu so spoločnosťami, ktoré 
ponúknu dovoz zeminy podľa bodu A/ 
Hlasovanie 17:   ZA:6   Zdržal sa: 1 
         U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  700/2018 zo 44. zasadnutia OZ  
zo dňa  11.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo 
ODPORÚČA 
 
  A/   Zverejniť ponuku na dovoz zeminy na rekultiváciu skládky v požadovanej štruktúre  
        podľa  stanoviska inšpekcie životného prostredia 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
Zdržal sa 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
B/   Pripraviť zmluvu so spoločnosťami, ktoré  ponúknu dovoz zeminy podľa bodu A/ 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
Zdržal sa 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 
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Žiadosť p. Palúch o umožnenie prejazdu osobným motorovým vozidlom 
Pani starostka: informatívne, pán Palúch si kúpil chalupu od pani Švábikovej, chce mať prístup cez 
pozemky obce ale aj cez pozemky občanov 
Ing. Frišo: celá tá časť je nevysporiadané. Ing. Mizerová: celé okolo krčmy je nevysporiadané 
Ing. Frišo: je to pod projektom, nemôžeme s tým hýbať 
Ku svojmu pozemku sa môže dostať z druhej strany. 
Pani Červienková: boli zmluvy o budúcich zmluvách, treba sa na to pozrieť 2x že dostali peniaze, 
len sa to nedostalo do katastra. Užívala to pani Franeková 
Ing. Mizerová: do dlažby a projektu sa nemôže zasahovať 
Pani starostka: to nie je vybudované na prejazd autom 
Ing. Frišo: z jednej časti nevysporiadané pozemky, z druhej časti je uvedená cesta pod projektom 
a nie je možné s tým hýbať. Pán Psota: zamietnúť žiadosť 
Berie na vedomie žiadosť o umožnenie prejazdu osobným motorovým vozidlom 
Hlasovanie 18 :  ZA: 6 
        U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  696/2018 zo 44. zasadnutia OZ  
zo dňa  11.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo 
BERIE NA VEDOMIE 
Žiadosť o umožnenie prejazdu osobným motorovým vozidlom 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 
Objednávky 

Pani starostka: je to v rozpočte, ale je to suma nad 1500€ 
OZ schvaľuje vystavenie objednávky na nákup popolníc pre dodávateľa FEREX, s.r.o. Nitra v sume 
2940€ podľa rozpočtu obce 
Hlasovanie 19:   ZA:6 
      U Z N E S E N I E       

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  686/2018 zo 44. zasadnutia OZ  
zo dňa  11.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo 
SCHVAĽUJE 
Vystavenie  objednávky  na nákup  popolníc  pre dodávateľa  FEREX, s.r.o. Nitra  
 v sume 2.940,00€  podľa rozpočtu obce 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 

Bod programu             Zmluvy 

I.             GDPR   (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, ktoré vstúpi 
do účinnosti 25. 5. 2018. Jeho cieľom je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva 
občanov Európskej únie v tejto oblasti. Nariadenie GDPR predstavuje najkomplexnejšiu úpravu 
a reguláciu práce s osobnými údajmi. Zavádza množstvo nových pojmov a kategórií. Vedľa tradičných 
údajov, ktoré sú všeobecne chápané ako osobné, sem patria aj údaje technického rázu (IP adresa 
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alebo cookies), a ako kategórie údajov hodné zvláštneho zreteľa. GDPR platí celosvetovo pre všetky 
subjekty, ktoré spracovávajú osobné údaje občanov EU, a zavádza množstvo nových práv 
a povinností. Spracovatelia a správcovia osobných údajov musia zaviesť nové procesy a technológie, 
ktoré budú v súlade s GDPR. Sankcie za nedodržanie tohto nariadenia môžu byť podľa charakteru 
a závažnosti incidentu až 4 % z celkového obratu spoločnosti alebo až 20 miliónov EUR. 

OZ Schvaľuje 

 Zmluvu o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých 
osôb spracovávaných u prevádzkovateľa Obec Kysucký Lieskovec  poskytovateľom  PC Support, s.r.o. 
M.Rázusa, Žilina 

Hlasovanie 20:  ZA: 6 

           U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  687/2018 zo 44. zasadnutia OZ  

zo dňa  11.5.2018 
Obecné zastupiteľstvo 
SCHVAĽUJE 
 
Zmluvu o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých 
osôb spracovávaných u prevádzkovateľa medzi spoločnosťou PC Support, s.r.o.  
Žilina a Obcou Kysucký Lieskovec 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
Ing. Mizerová: aby to bolo v rozpočte. Ing. Konušík: prípadne dať nabudúce OZ zmenu RO 
 
 
II.              Zmluva o založení združenia obci 

Ing. Konušík: keby aspoň štúdiu urobila VUC, združenie obcí je výhodnejšie, je to schodné riešenie, 
keď obce spolu žiadajú financie, je väčšia možnosť získať financie   

OZ  Schvaľuje 

A/    Zmluvu o založení združenia obcí uzavretú medzi zmluvnými stranami: Mesto Kysucké Nové 
Mesto,  Obec Kysucký Lieskovec,  Obec Ochodnica,  Obec Rudina,  Obec Rudinka, Mesto Žilina   za  
účelom zabezpečenia miestnej dopravy (cyklodoprava a cykloturistika) a rozvoj miestneho 
cestovného ruchu vo forme vybudovania cyklotrasy spájajúcej všetky zúčastnené obce – Ochodnica 
až Žilina - Budatín        
Hlasovanie 21a:   ZA: 6 
B/  Stanovy Združenia obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín 
Hlasovanie 21b:  ZA: 6 

       U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  688/2018 zo 44. zasadnutia OZ  

zo dňa  11.5.2018 
Obecné zastupiteľstvo 
SCHVAĽUJE 
A/  Zmluvu o založení združenia obcí uzavretú medzi zmluvnými stranami: Mesto Kysucké  
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      Nové Mesto,  Obec Kysucký Lieskovec,  Obec Ochodnica,  Obec Rudina,  Obec Rudinka,  
      Mesto Žilina   za  účelom zabezpečenia miestnej dopravy (cyklodoprava a cykloturistika)  
      a rozvoj miestneho cestovného ruchu vo forme vybudovania cyklotrasy spájajúcej všetky  
      zúčastnené obce – Ochodnica až Žilina - Budatín   
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

B/  Stanovy Združenia obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
Neprítomná 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 

Bod programu 11 Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 
záujmov v zmysle čl.9 ods.2 písm.a) ústavného zákona č.357/2004 Z.z. 

Ing. Konušík  informoval prítomných o prebiehajúcom konaní o návrhu vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov v zmysle čl.9 ods.2 písm.a) ústavného zákona č.357/2004 Z.z 
Zákon hovorí o povinnosti podávať majetkové priznanie v presne stanovených termínoch 
Konanie sa týkalo bývalého starostu a súčasnej starostky 
Ak sa schváli  nadpolovičnou väčšinou poslancov, že došlo k porušeniu, bude vydané rozhodnutie, 
v opačnom prípade bude konanie zastavené 
 
Uznesenie 1 
OZ berie na vedomie 
1/ Informáciu Ing. Konušíka o pokračovaní práce Komisie o ochrane verejného záujmu pri   
    výkone funkcií verejných funkcionárov a preverenie vyjadrení ku konaniu funkcionárov   
    starostky obce Mgr. Magdalény Trubanovej a bývalého starostu obce Ing. Štefana Mrenku.  
2/ že Mgr. Magdaléna Trubanová, , 023 34  Kysucký Lieskovec podala   
    vyjadrenie vo veci začatia konania a porušenia povinnosti ustanovenej v čl. 7 ods. 1   
    ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v stanovenej lehote do 19. 07. 2017  
3/ že Ing. Štefan Mrenka,  023 34  Kysucký Lieskovec si neprebral výzvu  
    zaslanú obcou na podanie vyjadrenia a nepodal vyjadrenie vo veci začatia konaní a  
    porušenia povinnosti ustanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  
    a porušenia povinnosti ustanovenej v čl. 8 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  
    v stanovenej lehote do 19. 07. 2017 
Hlasovanie 22:   ZA:6 
  
    U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  703/2018  zo 44. zasadnutia OZ  
zo dňa  11.5.2018 

Berie na vedomie: 
 
1/ Informáciu Ing. Konušíka o pokračovaní práce Komisie o ochrane verejného záujmu pri   
    výkone funkcií verejných funkcionárov a preverenie vyjadrení ku konaniu funkcionárov   
    starostky obce Mgr. Magdalény Trubanovej a bývalého starostu obce Ing. Štefana Mrenku.  
 
2/ že Mgr. Magdaléna Trubanová, bytom, 023 34  Kysucký Lieskovec podala  vyjadrenie  
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    vo veci začatia konania a porušenia povinnosti ustanovenej v čl. 7 ods. 1  ústavného  
    zákona č. 357/2004 Z. z. v stanovenej lehote do 19. 07. 2017  
 
3/ že Ing. Štefan Mrenka, bytom , 023 34  Kysucký Lieskovec si neprebral výzvu  
    zaslanú obcou na podanie vyjadrenia a nepodal vyjadrenie vo veci začatia konaní a  
    porušenia povinnosti ustanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  
    a porušenia povinnosti ustanovenej v čl. 8 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  
    v stanovenej lehote do 19. 07. 2017 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 

Uznesenie 2 
OZ berie na vedomie 
 
A/ že dňom 30. 6. 2017 bolo začaté konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu   
    a zamedzenia rozporu záujmov proti starostke obce Kysucký Lieskovec Mgr. Magdaléne  
    Trubanovej, , 023 34  Kysucký Lieskovec, v zmysle čl. 9 ods. 2  písm. a)  
    ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií   
    verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
Hlasovanie 23a:    ZA : 6 
 
OZ konštatuje 
 B/ že Mgr. Magdaléna Trubanová, , 023 34  Kysucký Lieskovec porušila    
    povinnosť ustanovenú v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. tým, že podala  
    neúplné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a niektorých majetkových pomerov  
    verejných funkcionárov k 15. 1. 2015.  
Hlasovanie 23b:   ZA : 2 ,  Zdržal sa : 4 
          U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  704/2018 zo 44. zasadnutia OZ  
zo dňa  11.5.2018 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
A/ Berie na vedomie: 
 
    že dňom 30. 6. 2017 bolo začaté konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu   
    a zamedzenia rozporu záujmov proti starostke obce Kysucký Lieskovec Mgr. Magdaléne  
    Trubanovej, bytom, 023 34  Kysucký Lieskovec, v zmysle čl. 9 ods. 2  písm. a)  
    ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií   
    verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 
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B/ konštatuje: 
 
    že Mgr. Magdaléna Trubanová, bytom, 023 34  Kysucký Lieskovec porušila povinnosť  
    ustanovenú v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. tým, že podala neúplné  
    Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a niektorých majetkových pomerov verejných  
    funkcionárov k 15. 1. 2015.  

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
Zdržal sa 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
Zdržal sa 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
Zdržal sa 

 

 
Tým , že  bod B/ konštatuje   nebol schválený, k bodu  C/ schvaľuje sa nepristupuje 
Pani kontrolorka: takže vy ste skonštatovali, že neporušila zákon 
 
Uznesenie 3 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

OZ berie na vedomie 
 
A/  že dňom 30. 6. 2017 boli začaté konania o návrhu vo veci ochrany verejného  
    záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti bývalému starostovi obce Kysucký Lieskovec    
    Ing. Štefanovi Mrenkovi,  023 34  Kysucký Lieskovec v zmysle čl. 9 ods. 2   
    písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone   
    funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
Hlasovanie  24a :  ZA : 6 
    
B/ konštatuje: 
1/  že Ing. Štefan Mrenka, bytom č. 334, 023 34  Kysucký Lieskovec porušil povinnosť  
     ustanovenú v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. tým, že nepodal Oznámenie  
     funkcií, zamestnaní, činností a niektorých majetkových pomerov verejných funkcionárov  
     k 31. 3. 2015 
      Hlasovanie  :  ZA: 2    Zdržal sa: 4 
      Nebolo schválené, k bodu schvaľuje sa nepristupuje 
 
2/  že Ing. Štefan Mrenka, bytom č. 334, 023 34  Kysucký Lieskovec porušil povinnosť  
     ustanovenú v čl. 8 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. tým, že nepodal Oznámenie  
     funkcií, zamestnaní, činností a niektorých majetkových pomerov verejných funkcionárov  
     k 15. 1. 2016 
     Hlasovanie : ZA:4, Nehlasoval: 1 Zdržal sa: 1 

             
     U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  705/2018 zo 44. zasadnutia OZ  
zo dňa  11.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 
A/ Berie na vedomie: 
 
    že dňom 30. 6. 2017 boli začaté konania o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu 
    a zamedzenia rozporu záujmov proti bývalému starostovi obce Kysucký Lieskovec    
    Ing. Štefanovi Mrenkovi, bytom, 023 34  Kysucký Lieskovec v zmysle čl. 9 ods. 2   
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    písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone   
    funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
B/ konštatuje: 
 
1/  že Ing. Štefan Mrenka, bytom č, 023 34  Kysucký Lieskovec porušil povinnosť    
     ustanovenú v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. tým, že nepodal Oznámenie  
     funkcií, zamestnaní, činností a niektorých majetkových pomerov verejných funkcionárov  
     k 31. 3. 2015 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
Zdržal sa 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
Zdržal sa 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
Zdržal sa 

 

 
2/  že Ing. Štefan Mrenka, bytom, 023 34  Kysucký Lieskovec porušil povinnosť  
     ustanovenú v čl. 8 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. tým, že nepodal Oznámenie  
     funkcií, zamestnaní, činností a niektorých majetkových pomerov verejných funkcionárov  
     k 15. 1. 2016.  

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
nehlasovala 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
      Uznesenie v bode B/ konštatuje nebolo schválené, k bodu C/ schvaľuje sa nepristupuje 
 

Rôzne  

Pani starostka Informovala prítomných  dnešnom rokovaní na Okresnom úrade odbor krízového 
štábu Kysucké Nové Mesto ohľadom vykonania zabezpečovacích prác na zosúvaní brehu pani 
Štefánie Kubánkovej.  
Pani starostka predniesla prítomným potrebu vykonať inžiniersko-geologický prieskum, aby sa zistilo, 
či sa breh posúva, ak áno, požiadavka na štát, aby poskytol financie na zabezpečovacie práce 
Obec môže získať od štátu len týmto spôsobom financie na uskutočnenie zabezpečovacích prác, bude 
nutné zistiť koľko to bude stáť,  bude to predmetom rokovania obecného zastupiteľstva. 
 

Diskusia 

Pán Šutý: aký bude ďalší postup s cestou 
Pani starostka : má niekto nejaký návrh 
Pán Psota: aj na uloženie panelov potrebuješ súhlas vlastníkov 
Ing. Frišo: my sme dali návrh, aspoň dočasne uložiť panely 
Pán Šutý opätovne vyjadril nesúhlas všetkých vlastníkov s uložením panelov. Zastavilo sa to na tom, 
že to treba vysporiadať, patríme medzi posledných ktorí nemajú cestu urobenú. 
Ing. Mizerová: tí vlastníci pozemky darovať všetci obci, za zomrelých dediči, až potom sa dá niečo 
s tým robiť. Dlhodobý prenájom od zomrelých nie je možný 
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Pani Červienková: zákonite geometrický plán, ktoré časti pozemkov zasahujú, kto na tom stojí, aby to 
dotyční podpísali, že súhlasia so zápisom.  
Ing. Konušík nové listy vlastníctva a následne darovacie zmluvy 
Ing. Mizerová: ak tam bude čo len jeden zomrelý, bude to zastavené, obec s tým nepohne. Možno 
budú musieť niektorí obnoviť dedičstvá, to nie je také jednoduché 
Pá  Kurucár: sme mu nič neodpovedali, teraz tu bude stále chodiť 
Pani Červienková: ak by boli financie zaasfaltovať ten kúsok smerom na Liesky. 
Pani starostka: aj na cintorín z mosta, okolo pani Kekelyovej 
Pani starostka: to námestie je ešte na súde. Visí tam 171000€ faktúra 
Pán Psota: v rámci rokovacieho poriadku, tu treba urobiť poriadok, v prípade potreby volať políciu 
Pán Kurucár vyjadril spokojnosť so zverejňovaním nahrávok z OZ 
 
Na základe podnetu od občana, pani kontrolorka  predniesla prítomným informáciu 
 
Pani kontrolorka  zistila porušenie a prečítala znenie zákona – povinnosť podať majetkové priznanie 
do 30 dní od nástupu do funkcie. Riaditelia MŠ ,ZUŠ a ZŠ   ich majetkové priznanie nie sú zaevidované 
v podacom denníku. Riaditeľka ZŠ podala majetkové priznanie po termíne podľa podacieho denníka.  
Upozorňujem starostku obce na zákon 596/2003 §3 ods7 b , §9 a §10  a zákon 552/2003 
Ani u pani starostky nie je preukázateľné, že bolo podané v termíne, oznámenie bolo len osobne 
prevzaté Ing. Konušíkom a nebolo zapísané v denníku 
Podľa zákona o obecnom zriadení , obec zabezpečuje písomnú agendu, oznámenie musí byť 
zaevidované v podacom denníku a nielen prevzaté. V opačnom prípade je to nepreukazateľné, kedy 
bolo odovzdané 
Ing.Konušík: je pravda, že som ho prevzal osobne, druhý rok už bol evidovaný v podacom denníku 
Kontrolorka: riaditelia chýba  číslo z podacieho denníka, jednoducho musí byť 
Ing.Konušík: na VUC sa majetkové priznania nepodávajú do denníka, dávajú sa priamo do spisu, 
Pani kontrolorka: pán riaditeľ má živnosť, doteraz ju nezrušil a taktiež som upozorňovala, že  nesmie 
byť štatutárom inej organizácie CVČ.  
Ing.Mizerová: bol poverený len na ½ roka. Je potrebné riešiť, čo bude s CVČ, blíži sa koniec školského 
roka. Treba rozhodnúť, čo bude s CVČ a zase nič.  Pani Kontrolorka: nesmie byť štatutár inej 
organizácie. Ing. Konušík: musíme sa rozhodnúť, čo s CVČ, či dáme výberové konanie 
Pán Kurucár: funguje to?  Pani starostka: krúžkovú činnosť robí základná škola 
Ing. Mizerová: krúžky sú financované na poukazy, niektoré krúžky môžu prejsť zo školy, nie všetky, 
napríklad by mohol prejsť futbalový, nemusí byť pod školou ale pod CVČ 
Pani starostka: už za pani Brisudovej neboli financie na normálny chod, na riaditeľa, réžiu 
Pani Červienková: stanovili presné pravidlá, keď je šikovný učiteľ a funguje to v ZŠ , načo CVČ 
Pani starostka: je to využité, archív, počítačová trieda 
Pani Červienková: v budúcnosti budú žiadať dielne. Ing. Frišo: duálne vzdelávanie, na firmy 
Ing. Konušík: bude povinnosť na základných školách zriadiť dielne, neviem koľko by to stálo, 
predpokladám okolo 50000€ 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Berie na vedomie informáciu  hl.kontrolorky obce o porušení zákona č.552/2003 Z.z. štatutármi RO 
obce  
Hlasovanie 26a :  ZA:6 
Odporúča starostke obce postupovať podľa zákona 596/2003 
Hlasovanie  26b:   ZA:6 
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       U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  697/2018 zo 44. zasadnutia OZ  

zo dňa  11.5.2018 
Obecné zastupiteľstvo 
BERIE NA VEDOMIE 
 
A/   Informáciu hlavnej kontrolórky obce o porušení zákona č.552/2003 Z.z. štatutármi RO  
  obce    

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
Obecné zastupiteľstvo 
ODPORÚČA 
 
B/   starostke obce postupovať podľa zákona č.596/2003 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
neprítomný 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 

Uznesenie  č. 697/2018 nebolo podpísané starostkou obce 

 

 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila 44.zasadnutie OZ 

 

V Kysuckom Lieskovci, 20.5.2018 

 

Mgr. Magdaléna Trubanová 

Starostka obce 

 

 

 

Overovatelia: 

Pán Jozef Psota 

Ing. Pavol  Frišo 
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