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Zápisnica 
Zo 45. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.6.2018  

v KD Kysucký Lieskovec 

 

Rokovanie viedla :              starostka obce Mgr. Magdaléna Trubanová 

Zoznam prítomných poslancov:             pani Viera Červienková, Ing. Lenka Mizerová, 

                                                                     Ing. Ján Konušík,  pán Jozef Psota,  

                                                                     Ing. Pavol Frišo, pán Martin Jakubec 

                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

Štyridsiatepiate 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 pani Hunčíková svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva vopred  
ospravedlnili. 
          

Prítomní a hostia: viď. Prezenčná listina 

Program všetci prítomní obdržali 

doplnenie programu – žiadosť záhradkárov o odpustenie prenájmu za prenájom priestorov tribúny 
v Kysuckom Lieskovci  na zorganizovanie stretnutia členov a rodinných príslušníkov ZO SZZ. 

Program hlasovanie 

     U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 706/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

 

SCHVAĽUJE program  

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
2. Kontrola plnenia uznesení  
3.   Záverečný účet obce 

4.   Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní  

5.   Komunitný plán  

6.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2018 

7.   Správa o výsledku vykonanej kontroly č.14 

8.   Zmluvy 

      Poskytovanie audítorských služieb, dodatok č.1, zmluva 

      Nájomná zmluva 

9.   Žiadosti 

      preklasifikovanie pozemku, ZO SZZ KL- odpustenie poplatku za prenájom  

10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu a počet poslancov na nasledujúce volebné   

      obdobie 

11. Miestne komunikácie 
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12. 22.bj – odpredaj 

13. OVS č.1/2018 

14. Rôzne 

      Kamerový systém 

      Odvolania majiteľov rešt.zariadení 

      Vyjadrenia k žiadostiam a podnetom občanov 

      Fyzická inventúra majetku obce 

      Hodová slávnosť 2018 

15. Diskusia 

16. Záver 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Hlasovanie komisie 

         U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 707/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

        zo dňa 27.6.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo   
 VOLÍ 
 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Pani Viera Červienková 
Ing. Ján Konušík 
Ing. Lenka Mizerová 
Overovateľov zápisnice:  
Pán Martin Jakubec 
Pán Jozef Psota 
 
Zapisovateľku zápisnice: 
p. Katarína Hmírová 
 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č.  700/2018  ODPORÚČA 

A/   Zverejniť ponuku na dovoz zeminy na rekultiváciu skládky v požadovanej štruktúre  
        podľa  stanoviska inšpekcie životného prostredia  splnené, ponuka zverejnená 
 
B/   Pripraviť zmluvu so spoločnosťami, ktoré  ponúknu dovoz zeminy podľa bodu A/ 
           nesplnené 
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Uznesenie č.  699/2018  ODPORÚČA 

Preložiť bod č.7 Zabezpečenie služieb obchodnej verejnej súťaže – odpredaj 8bj do ďalšieho OZ 

a predložiť kolaudačné rozhodnutie a zaradenie do majetku obce 8 bj  nesplnené 

Už sú vychystané všetky materiály, čaká sa na vyjadrenie hasičov 

 

Uznesenie č.  698/2018 ODPORÚČA 

Obci začať exekučné konanie voči dlžníkom obce za vodu a ďalšie poplatky, ktoré sú po splatnosti 

dlhšie ako 6 mesiacov       v plnení 

 
Uznesenie č.673/2018  SCHVAĽUJE  Presun bodu Licenčná zmluva na budúce obecné zastupiteľstvo
          nesplnené 
 
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.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 
Prebiehajú rokovania, teraz nedrtia, urobili opatrenia 
 

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    v plnení 

            

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

Uznesenie č.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.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. Konušík – cesta k Masarykovi, Ing.Frišo – to bol len návrh  provizorneho riešenia 
Pán Psota – k tým exekúciam, aká tabuľka, veď nám bola predložená na predchádzajúcom   OZ 
Pani starostka-  musí spracovať celý zoznam, zmluvu s exekútorom,je potrebné dodržať  postup, 
2 výzvy, potom pokus o zmier. Konušík – je potrebné s tým pohnúť 
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Pán právnik:Vy ako správca dane môžete mať rovno exekučny titul, musí to byť ale uvedené 
v rozhodnutí.  Faktúry musia ísť na súd.  Pani Červienková: aby sa nepremlčala doba 
U fyzických osôb podľa obč.zák. 3 roky, u PO 4 roky 
Právny zástupca : v prvom rade, keď ide o miestne dane a poplatky treba robiť zápočty, vyhodnotiť 
čo sú to za občania, či sa to od nich vymôže, aby mal exekútor na čo siahnuť. 
Pani Červienková: máme aj podnikateľov 
Pán Psota: exekúcia, následne odpojiť od vody, Sevak také podlžnosti nemá. 
Pani Červienková: zabezpečiť pitnú vodu 
Pán Psota:  zabezpečiť iba pitnú vodu, umožníme zobrať si pitnú vodu z kultúrneho domu . 
Pani starostka: sú tam solventní aj nesolventní 
 
Pani Červienková: uznesenie 625 – nikto sa nenašiel, kto by urobil cenovú ponuku, projekt. Stále to 
máme v plnení. 
Ing. Frišo: to bolo cca 15.000€, laický projekt, minulo sa to účinku, nakoľko sa tam začala výstavba 
nových domov. Potom hovorili, že sa dohodnú spolu, vytrhajú panely 
Pani starostka: aj prípojky k domom, vodovodné., úzke, ktoré bude potrebné vymeniť 
Ing.Konušík: upozorňujem, že VUC povolenie cez cestu nedáva, jedine pretlakom cez cestu.  
Pani starostka: Rúra popod cestu pri pani Rajdíkovej, to je pripravené, všetky záhony boli zvedené, 
len teraz si to povyvlastňovali. Navrhovala som to zviesť zhora do potoka, len teraz s tým nesúhlasia.  
pán Masaryk – problém za bránu si dal schody. Bolo rokovanie s novými stavebníkmi 
Pani Červienková: dohodnúť sa aj stými stavebníkmi, nech sa to nepredlžuje. Navrhujem, aby sa tam 
stretla stavebná komisia a prehodnotiť to. 

Pani kontrolorka: 

643/2017 na minulom OZ ako splnená, ale počas zastupiteľstva nebola predložená žiadna zmluva, 
odporúčala by som dať ako nesplnené – zmluva k navážke zeminy nebola predložená 
697/2018/B  nebolo podpísané 
Pani starostka: nepodpísala som to z dôvodu, že  už poslanci neuvažovali za čo hlasujú, bolo to na 
záver zastupiteľstva 
Pani Mizerová: neznamená, keď ste nepodpísali, že nemáte postupovať v zmysle zákona 
Pani Červienková: pokiaľ sa nepodpíše, malo by sa opätovne prerokovať 
Pani kontrolorka: do 3 mesiacov prehodnotiť nepodpísané uznesenie 
Hlasovanie – konštatuje 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 727/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Konštatuje 

Kontrolu plnenia uznesení 

 

Uznesenie č. 700/2018/A splnené 

Uznesenie č. 700/2018/B nesplnené 

Uznesenie č. 699/2018   nesplnené 

Uznesenie č. 698/2018                v plnení 

Uznesenie č. 673/2018   nesplnené 
Uznesenie č. 656/2018                v plnení 

Uznesenie č. 637/2017   v plnení 
Uznesenie č. 628/2017   v plnení 

Uznesenie č. 625/2017               v plnení 
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Uznesenie č. 599/2017  v plnení 

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 
Uznesenie č. 643/2017  úloha nebola splnená 
Uznesenie č. 697/2018/B nebolo podpísané starostkou obce, nepostupovalo sa v zmysle    
                                              Zákona č.369/90 o Obecnom zriadení 
   

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

 

Bod programu 3/ Záverečný  účet 

 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 

Pani kontrolorka: ustanovenia v zmysle zákona boli splnené. Upozornila na vyvážanie zeminy, 

porušenie zákona o majetku obcí, nakoľko nebola doložená žiadna zmluva. 

Závažné: príjmy rozpočtových organizácií, nevykonávali zmeny v príjmovej a výdavkovej  časti 

rozpočtov v zmysle ,  rozdiel má vplyv na výsledok rozpočtového hospodárenia. 

Rozpočtové organizácie – vplyv na výsledok hospodárenia. 

Vykonala kontrolu v ZUŠ, táto nevykonávala základnú administratívnu kontrolu a taktiež aj 

v Základnej škole neboli zverejnené všetky zmluvy v zmysle zákona o slob. prístupe  k informáciám 

Upozornenie na Zmluvu o úvere na nákup automobilu Dacia Duster, ktorá bola podpísaná starostkou 

obce. Podľa zákona podmienky mal preveriť hlavný kontrolor obce a následne to malo schváliť 

obecné zastupiteľstvo. To boli najväčšie pochybenia, ktoré som zistila. 

Ing.Mizerová: máme tu riaditeľov, nech sa vyjadria ako to dajú do súladu, aby to bolo v poriadku  

s obcou, nakoľko bolo prijaté aj uznesenie 

Kontrolorka: keď som spracovala stanovisko, neboli zmluvy zverejnené 

Mgr.Tokáriková: opätovne poznamenala, že všetky zmluvy sú zverejnené. Poplatok bol v zmysle 

smernice, vnútornej smernice riaditeľa školy a v súčasnosti v zmysle platnej VZN. V júli som začínala, 

máme 2 stránky a stojím si za svojim, že všetky zmluvy sú zverejnené. 

Kontrolorka: škola môže vyberať len v zmysle VZN 

Mgr. Tokáriková: silvestrovský futbal, jediná vec ktorú mi môžete vytknúť, pána Vnuka som požiadala 

o vypracovanie žiadosti, aby to bolo zdokladované. 

Ing.Mizerová: účtovníctvo, rozdiel v účtovaní. Neboli zaúčtované príjmy, vznikli rozdiely. 

Mgr.Tokáriková: nesúlad prosím dať písomne, aby som sa vedela vyjadriť. Opatrenie: máme novú 

ekonómku, všetko dáva do súladu 

Pani ekonomka: základná škola to mala v poriadku, len v príjmovej časti ale to nemalo vplyv 

Opatrenie: máme novú ekonómku, všetko dáva do súladu 

Pani Červienková: uskladnenie zeminy, nakoľko je tu uvedené, že týmto starostka obce porušila 

zákon. 

Pani starostka: neporušila som zákon: to bolo len malé množstvo zeminy a táto bola zadarmo.  

Pani Červienková:  ohľadom toho  auta 
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Pani starostka: vy ste odsúhlasili nákup auta, zo živnosti,  a aby bolo čo najekonomickejšie kúpené, 

výhodnejšia pre obec bola  táto zmluva, nakoľko záverečný poplatok je nižší  

Pani auditorka poslala na Ministerstvo správu, na základe ktorej Ministerstvo financií SR žiada obec 

o zaslanie stanoviska obce.   

 

Berie na vedomie- správu HK s pripomienkami 

          U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 708/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

 zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ Berie na vedomie  

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Kysucký Lieskovec k záverečnému účtu Obce Kysucký 

Lieskovec za rok 2017 s pripomienkami 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Správa auditora k Záverečnému účtu obce 

 

Pani Červienková: celú som ju preštudovala- je všeobecná, povrchná  a neúplná 
Pani ekonomka:  správa v zmysle auditorskych smerníc, auditorka rieši súlad individuálnej účtovnej 
závierky a konsolidovanej, následne , či výročná obsahuje údaje z individuálnej a konsolidovanej. 
Teraz robí audit ku konsolidovanej účtovnej závierke. Účtovne je všetko zaúčtované 
Auditorka dala podnet na ministerstvo ohľadom auta. Výročná správa sa zhotovuje do 
31.12.nasledujúceho roku, to je súlad účtovných operácií, nedá sa všetko ukončiť v marci. 
To je audit k individuálnej účtovnej závierke. Auditorka mala všetky podklady, že tam bola zamenená 
rozpočtovka, to nie je hrubá účtovná chyba, napomenula nás 
Ing. Konušík :auditorka overuje, či sa robí účtovníctvo v súlade so zákonom 

Hlasovanie  k Uzneseniu  708  B/  Berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora  k auditu účtovnej závierky za rok 2017 obce Kysucký Lieskovec 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

Ing. Mizerová: pochybenia ,čiže nie bez výhrad. Určite Záverečný účet s výhradami 

Pani ekonomka: bude treba potom prijať opatrenia. Problém cezpoľná účtovníčka v MŠ, aj pošlem aj 
napíšem a neurobia, listy posielam do všetkých RO. Keď je to už v RISSAM ja to už nezastavím. 
Riaditeľ ZUŠ: k tým výhradám v súvislosti so ZUŠ, nemali sme zverejnenú 1 zmluvu, nebola zverejnená 
na našom webe, nakoľko to neboli peniaze z obce. Na naliehanie pani kontrolorky sme zmluvu 
zverejnili 
Pani kontrolorka: toto nie je o správe, to bude riešené osobitne. 
Ing.Mizerová: rozdiel vznikol –nezaúčtované školné v rozpočtovej klasifikácii. Vznikol rozdiel 
v rozpočte. 
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Riaditeľ ZUŠ:rezerva vznikla aj tým, že rodičia neuhrádzujú načas školne, nedostatky priebežne 
odstraňujeme. Pani ekonomka je v kontakte s našou ekonomkou. 
Pani ekonomka: rozpočtový rok , nesúlad medzi obcou a ZUŠ, je nutná kontrola. Keď mám načas 
podklady, ja tie chyby nájdem .Nekontrolovala som ,či máte upravený rozpočet, to ma ani nenapadlo, 
že nie je upravený, to je v zmysle zákona.  Ja už som ich na to upozornila. Je porušený len zákon 
o rozpočtových pravidlách, vplyv na hospodársky výsledok to nemá 
Pán právnik:  idete hlasovať záverečný účet s výhradami, hlavný kontrolor mal mať v závere výhrady. 
Kontrolorka: nikde to nie je napísané, či to mám ja v závere prijímať, je to na poslancoch ako to 
schvália, ja dávam len stanoviska a nemusím dávať žiadne opatrenia, nie je to moja povinnosť. 
Ing. Mizerová: minimálne opatrenie dávať účtovníctvo do súladu s RO, také uznesenie už máme, 
a doriešiť s ministerstvom to  auto 
Ing.Konušík:  je to individuálne, nie je to v zákone napísané, či má kontrolor dávať odporúčanie 
Pani ekonomka:  pokiaľ je s výhradami, opatrenia prijímajú poslanci 
 
Hlasovanie  k Uzneseniu  708   

C/  Schvaľuje 
Záverečný účet obce Kysucký Lieskovec za rok 2017  a celoročné hospodárenie  s výhradami 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
D/ Prijíma opatrenia 

a. Plniť uznesenie č. 584/2017 
b. Doriešiť nákup auta v zmysle upozornenia audítora a uznesenia č. 628/2017 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
E/ Berie na vedomie  
Schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 71.206,02 €  
 

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
F/ Schvaľuje 
Použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 29.787,49€ za rok 2017 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 
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Pán Psota: keďže si pozvala občanov, mohli by sme prebrať bod 11  
Bod číslo 11 miestne komunikácie 
 
Pani starostka: Ako prvú  som  navrhla cestu z obce na cintorín – okolo pána Kekelyho, je tam viacero 
uzáverov vody,  robili sme tam aj úpravy, ale problémy pretrvávajú. Dôvod bolo by to celistvé 
a nelámal by sa asfalt, dole na moste sú uzávery vody, tvorí sa tam blato, s pánom L sme upravili 
vozovku ale neplecha sa tam robí naďalej, majú tu viacero žiadostí a osobne chodia to riešiť 
Ako druhú cestu som navrhla cestu k pani Macáškovej, pri topení snehu a pri dažďoch ide voda až na 
komunikáciu, kde namrza a je to nebezpečné, upraviť aj to ukončenie cesty, a opraviť úsek okolo pani 
Rajdíkovej, okolo pani Rajdíkovej, pri zosuve je to dosť nebezpečná, piliere sú permanentne v potoku. 
Môže sa k tomu vyjadriť aj pán Frišo. 
Ing. Frišo : cesta sa trhá, je podmytá, keď sú veľké vody zberá sa tam všetko od požiarnej zbrojnice 
a láme sa  to, je to nebezpečné aj pre  nákladné a osobné autá 
Pani starostka: pozerala som na financie rozpočte, financie na to máme 
Pán Psota: konzultovala si to so stavebnou komisiou, že navrhuješ ty, ktorá cesta je najhoršia, je 
nutné to prebrať 
Ing. Frišo: to je verejno-právna vec, nie záležitosť stavebnej komisie, mali by sa všetci rozhodnúť 
Pán Psota: Dohodli sme sa na cintoríne je veľký problém, s parkovacími miestami, najskôr dať peniaze 
tam, potom po predaji 8 bj určiť poradie ciest, na ktorých cestách s začne, tých žiadostí na cesty je tu 
moc. Neviem, ako ste sa dozvedeli, že sa budú preberať práve vaše cesty 
Hosť: na pohreby ľudia chodia na cintorín po tej spodnej ceste, neužívame ju len my ale aj cudyí 
občania, ktorí chodia na cintorín 
Pán Psota: ako bolo určené poradie ciest, čo cesta u Šamaji, pojdeme od Šamaji po nižný koniec 
pozrieť cesty, vyhodnotíme a určíme poriadie 
Pani starostka: cesta v Šamajoch je náročná na dlžku a je nutné odvodniť kopec, financie na štúdiu 
a posúdenie akým spôsobom sa bude robiť, taktiež cesta okolo pani Šurabovej. Navrhla som cesty, na 
ktoré máme.  Majú tu žiadosti. Je to návrh z mojej strany. 
Hosť:  každý si robí svoje cesty 
Pán Psota: prečo máme urobené len cenové ponuky na 2 cesty, keď máme 30 ciest 
Pani starostka: navrhla som tieto cesty, keďže máme peniaze, môžu byť hotové do mesiaca 
Pán Šupol: či je dôležitejšie parkovisko, alebo bezpečnosť občanov, keď idú domov.  Boli ste niekedy 
na tej ceste pozrieť, po zime, po povodniach. Pre Vás nie je  prioritné zdravie a bezpečnosť občanov 
Pán Psota: ja neznehodnocujem to, že tam máte zlú cestu ale takých ciest je v obci viac. Povedala 
som svoj názor, nepovedal som nič zlé, máme všetci zhodnotiť, ktoré cesty sa majú robiť. 
Ing.Frišo: Týchto ciest je podstatne viac, tiež cesty u Šamaji 
Pani starostka: ja som brala do úvahy nebezpečenstvo keď zaprší, aj ten zlom do zátačky a pod 
cintorínom, ničí sa vrchná urobená cesta, sú tam vystrčené uzávery na cesty 
Pán Psota: keď si chcela niečo dokazovať, mala si pozvať všetkých, čo tu majú žiadosti na cesty 

Hosť: všetci mali možnosť prísť, zastupiteľstvo bolo zverejnené a vyhlasované, prečo neprišli 

Pán Šupol: na margo, nikto ma tu nepozýval pán Psota,  prišiel som sám, bolo to vyhlasované 

Pani Červienková:  je tam 60-ročné vodovodné potrubie, máme to poriešené? 

Pani starostka: tak neurobime nič. 

Pani Červienková: cesta naproti Libora Chupáča sa zosype, jedna náhradná cesta je okolo nás, či by 

nebolo dobré tu cestu poistiť, urobiť, poďte všetci s nami, zhodnotíme, navrhneme a urobíme. 

V prvom rade poriešiť vodu a odpady, až potom robiť cesty. Naraz sa všetko nedá vybudovať.  

Prebiehala diskusia medzi prítomnými o ceste ku pani Macáškovej. 

Pani Mizerová: kde máme zmenu rozpočtu k tomu? 

Pani ekonomka: Na cesty  11.707 + na opravu a udržbu 17.000 

Pani Bocková: keby sa teraz spravila voda, o 3 mesiace cesta, je to problém 
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Pani starostka: tá cesta nebude od kraja do kraja, bude tam pás zeminy, z jednej aj druhej strany, 

prírodný trativod, voda bude zospádovaná, mreža vymenená. 

Pani Kekelyová: či je voda v poriadku z druhej cesty na cintorín 

Pani Šprláková: robila sa nová voda 

Ing. Mizerová: Ale v bežnom rozpočte je cca 11.000 na cesty 

Pani Bocková:  je problém urobiť vodu, je to horibilná suma? 

pán Psota:neriešte technické detaily, riešime vodu a čo kanalizácia 

pani starostka: na tieto cesty v rozpočte je, poďme sa pohnúť a hlasovať 

Ing.Mizerová: musí byť zmena rozpočtu, chýba nám v rozpočte z údržby môže ísť len oprava cesty pri 

pani Rajdíkovej. To nie je údržba, keď sa potiahne nový asfalt, je to investícia. 

Pani ekonomka navrhla prehodnotiť a presunúť z dotácie na šport 

Pán Masaryk: rozkopové povolenia v rámci stav.povolení, susedia sa idú pripájať, je tam rozpočet na 

15.000€, mali by ste sa aj k tomu vyjadriť.  Pani starostka: keď budú bližšie informácie, potom sa to 

bude riešiť.  Ing.Konušík: riešenie, všetci poslanci prejsť cesty a prehodnotiť cesty, ktorá je najhoršia 

Pani starostka: všetky ste prešli. Pán Psota: ale všetky sa neprešli 

Pani starostka: akože pre tých občanov nič neurobíme, aj keď máme peniaze? Cesta na cintorín je pre 

všetkých, aj tá druhá cesta. 

Pani Kekelyová: cesta na cintorín je vizitkou obce, chodia tam aj cudzí ľudia, keď ste robili iné uličky, 

tiež ste to obzerali? Tak sa to robilo vždy? Že ste obzerali všetky uličky? 

Pani Červienková: poďme na obhliadku, zavolajme občanov 

Pani starostka: urobme tieto cesty a potom robme ďalšie 

Pán Psota: ja som dal dôvody, aby to bolo trochu spravodlivé 

Ing. Mizerová: aké sú ešte žiadosti na obci?   Pani starostka: okolo pani Bzdylovej,  

Pán Psota: ciest bolo v zastupiteľstve veľa, len nebolo peňazí, tak sa to vzalo len na vedomie 

Pán Šutý: naša cesta, tu riešite už rok. Pani starostka: núkali sme vám panely, nesúhlasili ste 

Pán Šutý:  chceli sme zámkovú dlažbu, nie panely 

 

Hlasovanie- cesta ku cintorínu 

Miestnu komunikáciu k cintorínu p.Kekelyová – p. Rajtek  v cene  7.928,50€ 

 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 709/2018 zo 45.zasadnutia OZ 
zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
 
Miestnu komunikáciu k cintorínu p.Kekelyová – p. Rajtek  v cene  7.928,50€ 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
Zdržal sa 

Jozef Kurucár 
Neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
Zdržal sa 

 

 

Ing. Mizerová poznamenala, že v prípade realizácie druhej cesty bude nutné urobiť úpravu rozpočtu 

K bodu  Miestna komunikácia p.Macášek – p. Rajdíková, Frišo 

Najnižšia cenová ponuka v sume 4.986,86€ 
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Hlasovanie 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu z programu 1202 dotácia na šport vo výške 2000€ na položku 0905 

717002 rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Viera Červienková 

Zdržal sa 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
Zdržal sa 

Jozef Kurucár 
Neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
Zdržal sa  

 

Nakoľko návrh nebol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, 
K hlasovaniu – schvaľuje  -   rekonštrukciu vyššie uvedenej komunikácie sa nepristupuje. 
 
Nakoľko sa jedná len o opravu -  hlasovanie – berie na vedomie – opravu MK – náhon na mlyn 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 717/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Opravu cesty pri p. Rajdíkovej vo výške 1.162,00€ firmou Ekostav, s.r.o. Oščadnica 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

Neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

Ing. Frišo: v cene mala byť aj oprava kanála, vrátane rúr 

Pani starostka: poznamenala, že to môže urobiť aj obec 

Pani Bocková: všetci poslanci nech sa prídu pozrieť v zime 

Pán Psota sa opýtal pani starostka, či v zime chodia k nim do uličky smetiari, odpovedala, že si 

popolnice nosia dole, smetiari hore nechodia. 

Pán Psota: sa rozhodlo ako sa rozhodlo, o nás bez nás 

Pani Bocková: sa opraví kúsok cesty, tá sa za chvíľu rozpadne 

Pani Šprláková: 8 rokov sa tu neriešila žiadna cesta, predtým ste nechodili na zastupiteľstvá, nikto ste 

tu nechodili, nikto sa o nič nestaral 

Pani Bocková: za minulého vedenia mi bolo povedané, že kanalizácia je v nedohľadne 

 

Bod programu: Návrh na mimosúdne vyrovnanie 

Pán právnik   - pohľadávka z povodní, časť sa zaplatila predtým, než prišlo oznámenie o postúpení  

pohľadávok. Bolo cca 88.000€,  potom bola upravená žaloba na cca 72.000. Boli 2 pojednávania, 

zajtra malo byť pojednávanie, je odročené , strana p. Šutého navrhla vypočuť bývalého starostu a my 

sme navrhli pani kontrolorku, zajtra teda netreba ísť, pojednávanie sa odročilo.  Teraz poslali návrh 

na zmier, zaplatiť 60.000€ +2.656€ do 15dní od právoplatnosti rozsudku. 

Čo sa týka, nedovolím si povedať ako by to dopadlo na súde, ide o povodne z roku 2014,bude sa 

pokračovať v konaní a bude na súde ako rozhodne. 

Pán Psota: pravdepodobnosť, že uspejeme na súde je taká, ako bola u Rapčan.  

Právny zástupca:  najväčšia slabina, všetky práce sú prevzaté a podpísané bývalým starostom, každý 

dodací list, stázka a faktúra  sú prevzaté bývalým starostom obce, razítko a podpis. 

Pán Psota: dnešní hostia, ktorí práve odišli, mali chvíľu vydržať a vedeli by za čo sa mohli robiť cesty. 

Ak odsúhlasíte zmier , je to cca 12.000 menej, v opačnom prípade 18.9.2014 by išli aj úroky 
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Pani Červienková: myslím, že k tomu nemáme čo povedať, všetkým sa vyplatilo, podľa všetkého by 

súd vyhrali .Peniaze v rozpočte sú.  Pán Psota: zaplatíme a ideme 

 

Hlasovanie 

Uzatvorenie súdneho zmieru so žalobcom Lukáš Šutý v sume 60.000€ a 2.656€ súdny poplatok 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 710/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Uzatvorenie súdneho zmieru so žalobcom Lukáš Šutý v sume 60.000€ a 2.656€ súdny poplatok 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

Informácia: 

Dotácia k FK REaMOS  

Máme vyhraté aj na kraji potvrdené, sú povinní to zaplatiť  –nemá žiaden majetok, je možnosť to dať 

na exekúciu, exekútor si žiada od oprávneného zložiť zábezpeku vo výške cca 20%. Je potrebné 

povedať, či to dáme na exekúciu. 

Spor bol vyhraný, po právoplatnosti rozsudku som poslal výzvu na zaplatenie, tá sa mi vrátila ako 

neprevzatá. 6500 +1300. Pokiaľ bolo súdne konanie reagovali aj sa odvolali, teraz už nepreberajú 

zásielky.  Pán Psota – počkať uvidíme čo sa vyvrbí. Ing.Konušík, Ing.Mizerová – ešte počkať. 

Je to právoplatné, počkať či náhodou niečo bude mať. 

Pani Červienková: pán doktor, ešte vlani som Vás požiadala, či by ste nám urobili tabuľku, koľko bolo 

súdov, nákladov, vyhraté, prehraté, sumy. Poprosím Vás vychystajte nám to. 

Právny zástupca: nachystám vám to. 

 

Bod programu: Komunitný plán sociálnych služieb 
Komunitný plán sociálnych služieb je dokument pre sociálnu oblasť, spracovanie ktorého  vyplýva 

samospráve zo  Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít 

rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb 

v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode. Medzi sociálne služby 

v kompetencii obce patrí nocľaháreň, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej 

služby, denný stacionár, opatrovateľská služba. Pre tieto druhy  zariadení vyhotovuje posudky 

a rozhodnutia.  

 

Komunitný plán sociálnych služieb obsahuje: 

a)  analýzu poskytovaných soc. služieb podľa jednotlivých druhov služieb v územnom obvode                         

obce,  

b) analýzu požiadaviek prijímateľov soc. služieb a ďalších obyvateľov obce na rozvoj soc. 

služieb, 

c) analýzu demografických údajov a sociálnej situácie  v územnom obvode obce, 

d) určenie cieľov a priorít  rozvoja soc. služieb podľa jednotlivých druhov služieb 
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Ing. Konušík: orientačne dobre spracovaný,  je všeobecný, denný stacionár- číslo len od oka 

Pani Červienková poznamenala, že stará škola bola plánová ako dom sociálnych služieb, v budove ako 

je, historická budova, je celý projekt spracovaný. Budovu som dala zapísať 

Pani starostka: aj pozemky sú už na liste vlastníctva obce.  

Diskusia o plánovanom dennom stacionáre, ktorý by obec možno utiahla, ale určite by doplácala. 

Ing. Konušík: Nie je problém postaviť, problém je následne s jeho udržaním a doplatkom od obce, 

Na denný stacionár by požiadavka bola, toho by som sa nebál, záujem je, ale otázka je, koľko by za 

túto službu doplácali.  Pani Červienkova: to je plán, bude možné ho obmeniť 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 711/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2023  

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolora na II.polrok 2018 

bol zverejnený 15.5.2018 na web-stránke obce 

V MŠ kontrola vlastných príjmov aj cez účet 

V druhom polroku bude prebiehať Kontrola v Základnej škole, ktorá bola odložená  z dôvodu 

nedoloženia dokladov a následne som začala vykonávať kontrolu v MŠ 

Pani riaditeľka ZŠ: mohla by som sa vyjadriť ku kontrole v ZŠ, zo 44.zasadnutia som si vypočula 

nahrávku, že som neposkytla dokumenty,v zmysle uvedeného Vás chcem dostať do obrazu.  

Riaditeľka :pani kontrolorka prišla ku mne do školy a hľadali sme výkaz FIN 1-12,ktorý za rok 2012 

neexistuje. Nemohli sme hľadať niečo čo neexistuje 

Pani kontrolorka: ty s i mi zavolala, že máš pripravené, nezavádzaj, hľadali sme aj ďalšie roky nie len 

rok 2012. Vyžiadala som druhý krát, doklady neboli doložené, informovala som zastupiteľstvo a bolo 

mi odporúčané začať kontrolu v ZŠ. 

Pani riaditeľka: hľadali sme jediný doklad FIN 1-12, ktorý za rok 2012 neexistuje 

Pani kontrolorka: presne som nevedela, v ktorom roku sa zmenil názov 

Ing. Mizerová: myslím, že o tomto bude dobré diskutovať po vykonaní kontroly. 

Pani riaditeľka: ja mám doklady pripravené. Ing.Mizerová poznamenala, že kontrolorka už začala 

druhú kontrolu.  

Pani kontrolorka: ZŠ budem kontrolovať po ukončení kontroly MŠ. Oznámim vám kedy a aké doklady 

mi máte priniesť, tie ktoré som požadovala naposledy. 
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Hlasovanie: Plán kontrolnej činnosti HKO na II.polrok 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 712/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2018 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

Neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Bod programu:  Správa o výsledku vykonanej  kontroly č.14   

Kontrola vlastných prijmov v ZUŠ 

Prítomní mali správu v materiáloch 

Nedostatky: 

VZN nebola schválená v zmysle zákona 369 o obecnom zriadení vinou obce, kde obec dala účinnosť 

VZN menej ako 15 dní po schválení 

Počas výkonu kontroly niektoré nedoplatky vyplatené a preplatky vrátené rodičom 

Výber FP bankomatovou kartou, nevykonaná základná finančná kontrola – darovacia zmluva, zmluva 

s Raiffeisen bankou, porušenie zákona 357/2015, taktiež zmluvy nebola zverejnená 

Dodržiavanie VZN 30/2008, vymáhanie nedoplatkov, vykonávanie administr.fin.kontroly, 

zverejňovanie zmlúv, dôslednejšie vykonávanie výberov bankomatovou kartou 
 

Mgr.Košnár 

V bode 1 – pripomienkoval som. Stalo sa nám aj v tomto školskom roku, že rodičia zaplatia aj viac, po 
zistení sa to okamžite vracia 
Čo sa týka vykonávania kontroly, bol som na školení, vykonáva sa to v zmysle zákona, tie dve zmluvy 
sú zverejnené, v budúcnosti sa to opakovať nebude. K tomu nehospodárnemu nakladaniu 
s finančnými prostriedkami, urobil som výber v hotovosti 500 a 100€, to bolo v dobe nástupu novej 
účtovníčky, tie financie boli v škole v trezore a následne vrátené v hotovosti na účet školy bez 
upozornenia, ďaleko predtým ako bola pani kontrolorka na kontrole. Následne sa pán riaditeľ 
ospravedlnil a prítomným predložil doklady z banky. 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 718/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Správu o výsledku vykonanej kontroly č.14 – kontrola vlastných príjmov ZUŠ v Kysuckom Lieskovci za 

šk.rok 2016/2017  hlavnou kontrolorkou obce 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 
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Pani kontrolorka má asi pravdu, keď mi rodič nezaplatí, dieťa vylúčiť. Po januári nemám ako urobiť 
opravnú štatistiku. Už máme k tomu napísaný list, v prípade, že rodičia nebudú platiť načas, bude sa 
im posielať. Pani kontrolorka: vy musíte mať postupnosť, komunikovať s rodičmi, nie je to 
jednoduché, niekedy stačí toho rodiča upozorniť. Ing. Frišo: veľa ľudí o tom nevie, že v prípade 
neskoršej úhrady dochádza k takýmto problémom.  
Bod programu  Zmluvy 
 
Dodatok k ukončeniu služieb za účtovný rok 2017 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 713/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

A/  Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb zo dňa 17.12.2015 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

B/    Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb medzi Ing. Mária Kasmanová a Obec Kysucký 

Lieskovec od roku 2018 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
 
Nájomná zmluva s obcou Hôrky  
Na vyučovanie v tanečnom a hudobnom odbore 
Ing. Mizerová: ZUŠ má právnu subjektivitu, zmluvu si môže uzatvárať sama, financie má v rozpočte 
Ing. Konušík: vyvolať stretnutie starostov a riaditeľov  
Pani Červienková: poznamenala potrebu dať  to  na pravú mieru 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 719/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

A/  Nájomnú zmluvu medzi prenajímateľom Obec Hôrky, Žilina a nájomcom Obec Kysucký Lieskovec 

č.29 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 
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Obecné zastupiteľstvo 

Odporúča 

B/  Riaditeľovi ZUŠ v Kysuckom Lieskovci uzatvoriť priamo nájomnú zmluvu s obcou Hôrky, resp. so ZŠ 

Hôrky 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
Žiadosti 
Žiadosť o zmenu parcely o povolenie na výstavbu RD CKN 1316/1 v k.ú. Kysucký Lieskovec 
S tým, že zmena bude predmetom aktualizácie územného plánu v zmysle stavebného zákona. 
Ing. Frišo: predchádzajúce žiadosti – boli zobraté na vedomie s tým, že sa bude aktualizovať územný 
plán, každý si stava krížom-krážom, a čo keď my neschválime zmeny územného plánu.  
Ing. Frišo: alebo príde žiadateľ , že tam chce stavať športový areál 
Ing. Mizerová: a čo prístupové komunikácie, to musí byť v stavebnom povolení.  
Pani Červienková: inžinierske siete, musia byť. Pani kontrolorka: tie si tam dotiahnu. 
Pán Psota: my mu povieme akú rúru si dá na dotiahnutie vody. 
Ing. Konušík: stavebný úrad má zodpovednú osobu, následne budú žiadať cestu,osvetlenie.. 
Prebehla diskusia ohľadom aktualizácie územného plánu a výstavby v obci. 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 720/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Žiadosť pána Antona Kantoríka, bytom Kysucký Lieskovec zo dňa 14.5.2018 o preklasifikovanie 

pozemku parc.č. CKN 1316/1 v k.ú. Kysucký Lieskovec 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

Zdržal sa 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
Žiadosť o odpustenie poplatku za prenájom tribúny pre ZO SZZ KL 
Pani starostka : je to zložka nápomocná obci. 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 714/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Žiadosť o odpustenie poplatku za prenájom tribúny dňa 28.7.2018 ZO SZZ Kysucký Lieskovec 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 
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K žiadosti pani Chupáčovej o odvodnenie parcely susediacej s pozemkom p.Konušíkom 
Pani starostka: parcela pod Veronu Paršovú, pán Konušík si odvodnil svoj pozemok, tiež povedal že 
odskočil od potoka a dolej časti toho pozemku 
Ing. Frišo: problém, z hornej časti ciest voda spod Kaňova tečie dole brehom, čiastočne by to poriešila 
šachta, ktorá by vodu zachytila, ale neviem akú rúru 
Pán Psota: úsek 20 metrov nie je prepojený rúrou, jedno z riešení prepojiť rúrami, alebo žľab zostane 
žľabom, ale  Konušík tam má rúry. Pani starostka: tie má na svojom pozemku 
Pán Chupáč: ten potok tiekol cez urbársky pozemok, teraz to neviem prečo odkúpil pán Konušík, 
treba to prepojiť, pozemok sa zosúva, alebo urobiť rigol a zviesť to popri Jakubca. Mal tam dočasné 
rúry, to bolo v rámci dobrých vzťahov, potom si ich zasypal. Nie je tam žiadne odvodnenie, tá voda 
musí niekam tiecť.  Pani starostka: ale pán Konušík vlastní ten pozemok. Je tam rúra a končí a ide dole 
do potoka od pani Paršovej.   Ing. Frišo: bude potrebné zakomponovať do rozpočtu nákup šácht 
Pán Psota: predtým to tieklo po lúkach, teraz to naberie rýchlosť po ceste. 
Ing. Konušík: my nemôžeme investovať do cudzieho majetku 
Pán Chupáč: není problém pomôcť, keď bude možnosť, šachta hore a prepojiť to 
Ing. Frišo: hore popod ten pozemok rúru, pri tom vršku 
Pán Chupáč: radšej tú šachtu, dopojiť tie rúry. Pán Psota: čo to pomôže ideme z 500 do 300, to upchá 
Ing. Konušík: my ako obec nemôžeme investovať do súkromného pozemku, účtovne sa to nedá, 
teoreticky môžeme kúpiť nejaký materiál, nech si to urobia oni 
Pani starostka: takýchto problémov je v dedine viac 
Pán Psota-: prv to tieklo po lúkach a voda sa strácala, teraz to rýchlo stečie po asfalte 
Pán Psota: do kanalizácie to nemôžeme dať, to my nevyriešime. Je to tam katastrofa 
Pani starostka: trebalo by od hora navýšiť, aby to malo koryto, tá rúra by mohla byť pomimo 
Pán Chupáč: už je to 2 al. 3 metre zosunuté. Najjednoduchšia je tá rúra 
Ing. Frišo: spoluúčasť je aj v iných obciach, že obec dá práce a majiteľ si kúpi materiál al.naopak 
Pán Frišo: my dáme materiál ale na pozemok vstúpiť  nemôžeme, vy ako vlastníci si to urobíte 
Pani starostka: urobiť koryto, aby to nezlievalo, potok môže ísť korytom do rieky. Konušík má rúru na 
svojom pozemku, kamene a reguláciu od hora dole 
Pán Chupáč: riešenie kaskády. Ing. Mizerová: my tu teraz nič nenavrhneme, nemáme prepočet. 
Pán Psota: my môžeme zabezpečiť rúry. Pani starostka: voda tam ide pri riadnych lejákoch, musíme 
sa ísť pozrieť počas riadnej búrky, aby sme videli odkiaľ tá voda tečie, navrhnite čo idem prerátavať, 
návoz kameňa, reguláciu, čo? Ing. Konušík: že by sa to spracovala s nejakým návrhom. Pani starostka 
ale navrhnite čo, na čo rozpočet? Ing. Frišo: na stiahnutie vody zhora. 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 724/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Odporúča 

Vyvolať stretnutie majiteľov pozemkov a spracovať prepočet nákladov na materiál na odvodnenie 

brehu u Chupáčov 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 
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Bod programu 10   Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu a počet poslancov na nasledujúce 

volebné   obdobie 

 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 715/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

A/  v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 počet poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec : 9 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

B/  v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v  znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022  rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Kysucký Lieskovec :  Plný 7,5 hodinový denný úväzok starostu obce  

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
Návrh pána Jakubca na zriadenie 2 volebných okrskov 
Ing. Mizerová: v požiarnej zbrojnici 
Mgr. Šutá: vždy sme poslední, máme veľký okrsok 
Diskusia ohľadom zriadenia 2 volebných okrskov 
 
22bj – odpredaj 
Ing. Mizerová – k tomuto bodu nemáme žiadny materiál 
Pani starostka: mali ste na minulom OZ, boli predložené cenové ponuky. Teraz môžete určiť akým 
spôsobom  by sa odpredala 
Ing. Konušík –  nešiel by som do dražby, nakoľko v druhom kole sa automaticky ponižuje o 30%, 
odpredaj  Obchodnou verejnou súťažou. Rozhodnúť sa či samy, alebo to dáme urobiť certifikovanej 
firme a máme pokoj. 
Ing. Frišo – za seba poviem tak, nie som za odpredaj, dať šancu ďalšiemu vedeniu  na dostavbu 
Pani Červienková – ja som tiež za dostavbu 
Pán Psota – možno to dá statik obci rozobrať 
Ing.Mizerová – tá stavba nie je taká ako sa hovorí, je to betónová stavba,  na konci volebného 
obdobia odpredávať takýto majetok je neférové, aký to má zmysel 
Ing. Konušík: jedine že si obec zoberie úver z banky na dorobenie. 
Pani starostka – nám treba robiť iné veci, zateplenie kultúrneho domu 
Ing.Mizerová – my máme chrániť obecný majetok. Také zateplenie sa môže robiť z bežného rozpočtu 
Pani Červienková – tie peniaze keď sa získajú sa prejedia, neponáhľajme sa, dokončime to 
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Pani starostka –  sme tu do novembra a musíme niečo robiť, zateplenie kultúrneho domu, budova  
bývalého mäsiarstva, na cintoríne, podlaha, betón, zväčšenie parkoviska,  22 bj je len skelet 
Pani Červienková – dokončíme ho v budúcnosti, nesúhlasím s odpredajom 
Pán Psota: nevyprávajme, že ideme prejesť peniaze, veď ich chceme investovať 
Pani starostka – akým spôsobom na odpredaj, ja som dala návrh, je to vaša voľba 
Pani Červienková: nesúhlasím s odpredajom, dávala som návrh aj na zrušenie odpredaja 
Ing. Frišo: za 3 roky sme to nepredali, ani sme nezohnali peniaze, dajme šancu ďalším 
Pani Červienková – nemáme materiál, navrhujem preložiť bod na budúce zastupiteľstvo.  
Ing. Mizerová - my vlastne nevieme, čo chcete schvaľovať 
Pani starostka: ja som poprosila pána Konušíka, aby nám to pripravil na oboznámenie 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 725/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Odporúča 

Presunúť odpredaj 22 bj. na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva s konkrétnymi návrhmi 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

Zdržal sa 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Zdržal sa 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
Bod programu OVS č.1/2018  Prenájom nebytových priestorov v budove bývalého mäsiarstva v obci 
Kysucký Lieskovec 
 
Ing. Konušík: som za to ak by si to porobil, investoval do priestorov, tak sa mu môže nájom odpustiť aj 
na 20 rokov.  Ing. Mizerová: prevádzka v akom stave bola, a prenajala sa 
Pán Psota: jednoduchšie by sa to prenajímalo prerobené. 
Ing. Frišo: ideálne keď si to prerobí podľa seba 
Ing. Konušík: keď dá návrh, budeme stáť pred voľbou, že nebude platiť nájom na 10-20 rokov 
Pani starostka: ako budeme vedieť čo tam urobil 
Pani kontrolorka: musí mať súhlas od obce 
Pán Psota: moc to nerozvádzajme, aj tak to nikto neprenajme 
Ing. Mizerová: čo tá pošta? Pani starostka: zdalo sa im to malé 
Ing. Konušík: upraviť „pričom minimálna cena musí byť v zmysle VZN“, termín „do 31.7.2018“ 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 716/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Oznámenie o vyhlásení OVS č.1/2018 s doplnením v čl. 4 bod 1 a 3 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 
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Bod:   Rôzne 
 
Kamerový systém 
Obec dostala 5000€ - návrh starostky – skamerovať areál Základnej školy,  následne podať ďalšiu 
žiadosť  na doplnenie kamier v celej obci, na skamerovanie celej obce 
Pán Psota: čo znamená, berieme na vedomie 
Ing.Mizerová: na čo bol robený ten projekt. 
Pani starostka: skamerovať školský areál a obec. 
Pani Mizerová: skôr by mal byť skamerovaný vstup a výstup do obce, aby to slúžilo všetkým občanom 
Pani starostka: v škole sa robia nekalé veci, bolo by vhodné to ochrániť, bola by to ucelená časť 
Pani Mizerová: doplniť kamery do obce, stáva sa tu veľa krádeží. Tu je viac trestných činov v obci, 
možno presunúť tieto staré do obce,  
Ing. Frišo: keby ste vedeli čo sa robí v škole, aj školník čo všeličo tam nacháza 
Pán Psota: je pravda, že by sa mala obec chrániť 
Ing. Mizerová: prv skamerovať  obec ako školu. Keď sme schvaľovali Antechnet, sľúbili, že si môžeme 
pripojiť na nich kamery. Pani starostka: ešte to nemajú dorobené. 
Pani starostka: je to na vás. Rozhodnime sa pre jednu časť,nech je celá a naporiadok 
Pán Psota : je vypracovaný projekt do školy a je vypracované aj niečo do obce 
Pani starostka: áno je, bolo plánovaných 22 kamier, dali financie len na 5 
Kontrolorka: Starý server aj s kamerami dať do školy a do obce nainštalovať nové. V prvom rade 
myslíme na obec. Pani starostka: aj škola je obec, je tam 280 detí 
Ing. Mizerová: viete čo sa deje na námestí? 
Pán Jakubec: v škole polámali stromčeky, našli sa tam všelijaké fľaštičky. 
Pani starostka: utvorte komisiu, nech sa na to príde pozrieť, prehodnotiť to, termín je do konca roka, 
aby sme nemuseli vracať peniaze. Mám návrh dať to do školy 
Pán Psota : dajme hlasovať kto je za obec a kto je za školu. Námestie nemáme chránené 
Ing. Mizerová: a kriminalita je tu v okolí najvyššia 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 721/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Informáciu starostky obce o kamerovom systéme v obci 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
Hlasovanie za účelom spresnenia umiestnenia kamerového systému 

Návrh č.1/ 
Umiestnenie do areálu Základnej školy 

Viera Červienková 
nehlasoval 

Ing. Pavol Frišo 
nehlasoval 

Mgr. Dáša Hunčíková 
Neprítomná 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
nehlasoval 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
nehlasoval 

Jozef Psota 
nehlasoval  
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Návrh č.2/ 
Umiestnenie do priestorov obce  Kysucký Lieskovec 

Viera Červienková 
ZA 
 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
neprítomná 

Martin Jakubec 
nehlasoval 

Jaroslav Kekely 
Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
Starostka: školský server v škole 
Ing. Mizerová: server by sa nachádzal na obci. Všetko to musí riešiť projekt, ktorý sa podával 
Starostka -  prehodnotenie výberu  osadenia kamier:   Ing. Konušík, Ing. Frišo, pán Psota 
 
 
Vyjadrenia k žiadostiam 
Pani  Ondreášová 
Sťažovala sa, že tam vypúšťajú žumpy, že jej to steká dolu 
Ing.Frišo:  zdvihla sa hladina rieky, a vytekalo jej to na dvor, bol havarijný stav , riešenie tú mrežu 
prepojiť rúrou a zakryť . Pán Konušík: ľudia žumpy vypúšťajú, riešenie životné prostredie. Dať tam tú 
rúru cca 4-5 m a zakryť to, len v tej mreži.  
Ing. Frišo: rúru kameninovú 300  a zasypať,  je to obecný pozemok 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 722/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Sťažnosť pani Ondreášovej bytom Kysucký Lieskovec ohľadom vytopenia kanálom z miestnej 

komunikácie Hôry 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
 
Odvolania majiteľov reštauračných zariadení 
Pani starostka dala prítomným na vedomie tabuľku s vyčíslením platieb za rok 2017 a 2018 
Ing.Mizerová: pani kontrolorka dala návrh na prepracovanie VZN, to sa nevypracovalo, neviem ako sa 
to bude riešiť. Pani kontrolorka: keďže je VZN nesprávna, musí sa postupovať podľa zákona 
Pani kontrolorka: mala by tu byť pracovníčka, zodpovedná za túto oblasť, postúpila som jej všetky 
materiály a kontakty aby si to konzultovala 
Ing. Konušík: musíme dodržať zákon. 
Ing. Mizerová: už teraz je potrebné pripravovať nové VZN, aby zas nevznikli problémy 
Zákon hovorí, že nemôže obec vybrať od občanov viac ako zaplatí. 
Obec stále dopláca na vývoz tko. Ľudia neseparujú 
Ing. Mizerová: koeficient sa dá  upraviť  VZN. 
Ing. Konušík: pridržať sa VZN  §6 ods.5 – zníženie poplatku. Ing. Mizerová: dať koeficient, zmierniť ho. 
Kontrolorka: alebo nech pracovníčka urobí prepočet  a ubytovanie – poplatok. Daň z ubytovania 
Ing. Mizerová: na budúce OZ nech to prepočítajú a nech tu príde pracovníčka, ktorá to robí 
Ing. Mizerová: odvolanie je platné, kým sa im neodpíše, nech si to pripravia 
Pani starostka: nech tam dá varianty 
Ing. Mizerová: taktiež skontrolovať, či má vyrubené všetky poplatky všetkým zariadeniam 
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U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 726/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Odporúča 

Spracovať na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva prepočet zmiernenia poplatkov za TKO 

majiteľom reštauračných zariadení 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

neprítomný 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
 
Pán Jakubec odišiel. 
 
 
Pani starostka navrhla z dôvodu blížiacich sa volieb vykonanie fyzickej inventúry, stanoviť termín 
vykonania, aby to bolo jednoduchšie. 
Všetci poslanci odmietli účasť na fyzickej inventúre s odôvodnením, že to môžu robiť zamestnanci 
 
Pani starostka informovala prítomných o Hodovej slávnosti 
13. a 14.7.2018 pri príležitosti 580-výročia 
Ing. Konušík: Sme sa bavili, že Hody budú v nedeľu, a zase to bude v sobotu, keď ľudia robia, minulý 
rok sme sa hnevali, že sú ľudia na záhradách, že Hody budú v nedeľu,  začne sa omšou 
Pani starostka: v nedeľu tam už nikto nie je, stánky sa zbalia.  
Ing. Frišo: aby sa to neprelínalo s Kysucou 
Pani starostka: termín vyberal pán farár 
Ing.Konušík- pán farár má právo na termín 
Ing.Mizerová: veľa ľudí sa pýta, kedy sú u nás hody, nič nie je zverejnené 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 723/2018 zo 45.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

 

Informáciu o hodových slávnostiach 2018 v dňoch 13.,14.-15.júla 2018 v obci 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 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
Pani starostka informovala prítomných o možnosti odberu plynu od spoločnosti INOGY, ktorej 
ponuka je o cca 4000€ nižšia ako u doterajšieho dodávateľa.  
Ing. Konušík: tomu neverím, radšej by som šiel do tej burzy nákupu energií, spojiť sa s okolitými 
obcami, bolo by to určite lacnejšie. Do tohto by som zatiaľ nešiel. 
Pani kontrolorka poznamenala, že obce energie obstarávajú  spoločne s RO 
 



22 
 

Pani Červienková: zmluvy s NDS – odkúpenie pozemkov pod diaľnice   
Pani kontrolorka: to bola zmluva o budúcej zmluvy 
Ing. Konušík: prečo obec, to podpisovali so spoločnosťou Proma. Zmluvy budú vtedy, keď bude 
presná projektová dokumentácia. 
 
Pani Červienková: upozorniť lesy, hlavne cesta okolo pani Čuntalovej, na neporiadok, ktorý vozia na 
kolesách. Pán Psota: mali sme tam dať značku, prejazd áut len do určitej hmotnosti a je vyriešené 
 
Pán Šutý:v akom štádiu je ROEP  
Pani starostka: ROEP je ukončený, komasácia - prebiehajú konania, výberové konanie 
Ing. Frišo: sú s tým problémy, čo som počul v Nesluši, ale v Povine sú ľudia spokojní. 
Pán Šutý: chodím tu rok, dajte termín.  
 
Pán Psota: keďže podnikáme s vodou, nech vodár napíše, čo potrebuje, nech má základnú výbavu pre 
práce k dispozícii. Musí sa to kúpiť. To je katastrofa, nie je ničoho, ďalší raz nebude, že nám Sevak dá 
spojky.  Ing. Mizerová:  Na začiatku sme hovorili, že dáme financie  do vody a čo.  
Pán Psota : to treba kúpiť, nie je to toľko, aj ohľadom monteriek a čižiem. Pani starostka: majú , 
kupuje sa im čo potrebujú.   Ing. Mizerová: nech sa to spíše a nakúpi 
 

Pani starostka poďakovala prítomným za účasť na dnešnom rokovaní  a  45.zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončila 

 

V Kysuckom Lieskovci, 1.7.2018 

 

 

Mgr. Magdaléna Trubanová 

Starostka obce 

 

 

Overovatelia: 

Pán Martin Jakubec 

Pán Jozef Psota 


