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Zápisnica 
Zo 46. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.8.2018  

v KD Kysucký Lieskovec 

 

Rokovanie viedla :              starostka obce Mgr. Magdaléna Trubanová 

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

                                                                     Mgr. Dáša Hunčíková, Ing. Ján Konušík,  pán Jozef Psota,   

                                                                     Ing. Pavol Frišo, pán Martin Jakubec 

                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

Štyridsiatešieste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Kysucký  
Lieskovec Mgr. Magdaléna Trubanová. Privítala prítomných a skonštatovala, že je prítomných sedem  
poslancov z deviatich a zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Pán Kurucár sa nedostavil, neospravedlnil, pán Kekely sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. 
 
pani Červienková : navrhla vypustenie bodov na odpredaj 
hlasovanie   ZA: 2   ..... body zostávajú predmetom rokovania 
 
Program hlasovanie 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 728/2018 zo 46.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.8.2018 
   
Obecné zastupiteľstvo 
 
SCHVAĽUJE program  
 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
2. Kontrola plnenia uznesení  
3.   Monitorovanie plnenia programového rozpočtu Obce Kysucký Lieskovec k 30.6.2018 
4.   Zmena rozpočtu rozpočtovým oparením č.09/2018  
5.   Kamerový systém obce Kysucký Lieskovec  
6.   MK v obci Kysucký Lieskovec 
7.   Čerpanie rezervného fondu 
8.   Zvýšenie energetickej efektívnosti KD Kysucký Lieskovec – zateplenie fasády 
9.   Odpredaj 8 bytov nad požiarnou zbrojnicou v Kysuckom Lieskovci 
10. Odpredaj  skeletu 22 bj. Kysucký Lieskovec 
11. Rôzne 
      Informácia o plánovaných investičných akciách v obci 
      Informácia o výsledku inžiniersko-geologického posudku 
      Informácia o komunálnych voľbách 2018 
12. Diskusia 
13. Záver 
 

Viera Červienková 
Proti 

Ing. Pavol Frišo 
Za 

Mgr. Dáša Hunčíková 
Za 

Martin Jakubec 
Za 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
Za 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
Za 

Jozef Psota 
Za 
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Hlasovanie komisie, overovateľ 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 729/2018 zo 46.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.8.2018 
Obecné zastupiteľstvo    
 VOLÍ 
 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Ing. Pavol Frišo 
Mgr. Dáša Hunčíková 
Ing. Ján Konušík 
 
Overovateľov zápisnice:  
   Martin Jakubec 
   Jozef Psota 
 
Zapisovateľku zápisnice: 
Mgr. Mária Bieleková 
  

Viera Červienková 
Za 

Ing. Pavol Frišo 
Za 

Mgr. Dáša Hunčíková 
Za 

Martin Jakubec 
Za 

Jaroslav Kekely 
Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
Za 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
Za 

Jozef Psota 
Za 

 

 
 
Bod programu 2  Kontrola plnenia uznesení 
 
Uznesenia č. 726/2018 Odporúča 
Spracovať na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva prepočet zmiernenia poplatkov za TKO 
majiteľom reštauračných zariadení                                    nesplnené  

Bližšie sa vyjadril Ing. Konušík 

Pani Šutá: podľa mňa uznesenie nebolo splnené, nakoľko sme materiály neobdržali 7 dní pred 
konaním zastupiteľstva 

Ing. Mizerová: už minulý rok pani kontrolorka upozornila, že VZN nie sú dobré, prečo sa už neprerobili 

Uznesenie č. 725/2018 Odporúča 
Presunúť odpredaj 22 bj. na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva s konkrétnymi návrhmi            
          nesplnené        

Pani kontrolorka: tak isto materiály mali byť predložené 7 dní pred konaním OZ       
Pani starostka: návrhy mohol predložiť ktokoľvek z poslancov 
Pani Červienková: súhlasím s pani kontrolorkou, materiály mali byť dané vopred, nie dnes 
Pani kontrolorka má pravdu 
                   
Uznesenie č.724/2018   Odporúča 
Vyvolať stretnutie majiteľov pozemkov a spracovať prepočet nákladov na materiál na odvodnenie 
brehu u Chupáčov                                   nesplnené 
 Pani starostka: je tam veľa dedičov, uznesenie je nesplniteľné 
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Uznesenie č.719/2018/B  Odporúča  
Riaditeľovi ZUŠ v Kysuckom Lieskovci uzatvoriť priamo nájomnú zmluvu s obcou Hôrky, resp. so ZŠ 
Hôrky do ZUŠ zaslané vyjadrenie zo zastupiteľstva spolu s uzn.719         splnené 
 
Uznesenie č.716/2018  Schvaľuje           splnené 
Oznámenie o vyhlásení OVS č.1/2018 s doplnení v čl.4 bod 1 a 3 
Oznámenie o vyhlásení OVS , za účelom prenájmu priestorov bývalého mäsiarstva,  bolo zverejnené 
na oficiálnej web stránke obce a na úradnej tabuli v zmysle schváleného uznesenia. V stanovenej 
lehote, t.j. do 31.7.2018, nebola na obec doručená žiadna ponuka 
 
Uznesenie 708/2018 Záverečný účet 
D/ Prijíma opatrenia 

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

Pani starostka: prečítala odpoveď z ministerstva financií, kde vyjadrenie obce vzali na vedomie 
Pani kontrolorka: uznesenia - súvisia 708 a 628 - dodnes sme nedostali vyjadrenie auditorky, 
považujem uznesenie za nesplnené 

  
Uznesenie č.  700/2018  ODPORÚČA       

B/   Pripraviť zmluvu so spoločnosťami, ktoré  ponúknu dovoz zeminy podľa bodu A/ Nesplnené 
Pani Červienková. Sú tam dve kazety stále aktuálne, nevidím dôvod, prečo sme nedostali koľko zeminy 

bolo dovezenej a koľko financií sme mali za to dostať. 

Pani starostka: sú tu občania, vyzývam Vás príďte, inšpekcia ŽP pozastavila skládku, služby dostali 

pokutu, museli sme konať podľa inšpekcie. Skúste vysvetliť prečo bola pozastavená skládka pani 

kontrolorka a pani Červienková. 

Pani kontrolorka: ja som vtedy nebola kontrolorka 

Pani starostka: ty si nevedela, že skládka bola obecná? 

Pani kontrolorka: nastúpila som v roku 2014 

Pani starostka: nevieš kedy prešla skládka pod obec. Ja som nastúpila v roku 2014 už bola obce 

Pani Červienková: na základe nájomnej zmluvy bola Služieb, ktoré platili do obce nájom 

Osobne som bola na ŽP v Žiline, viackrát som sa pýtala za akým účelom si dala zmenu účelu skládky 

Pani starostka: aby sa neprekrývala celá skládka, je to v rozhodnutí 

Pani Červienková: mám výpis, bolo povedené na návrh pani starostky 

Pani starostka: vy by ste chceli financovať prekrytie celej skládky? 

Pani Červienková: z návozu zeminy by mala mať obec financie do rozpočtu 

Pani starostka: cca 5000 ton ílu a hliny 

Pán Masaryk: s pani Červienkovou sme boli na životnom prostredí v Žiline, kde nám to pani riaditeľka 

vysvetlila, vedeli poslanci o tom že si požiadala o zmenu stavby vo vlastnom mene 

Pani starostka: zastupujem obec, rokovali sme to tu, keď prišla kontrola z ministerstva z BA 

Pán Masaryk: vysvetli to občanom. Kto ti dal z poslancov kompetencie na zmenu stavby. Pani 

riaditeľka povedala jednu vec – k ukončeniu stavby malo dojsť v roku 2009, dostali úlohy, ktoré bývalé 

vedenie nesplnilo, keď to obec nesplnila, inšpekcia životného prostredia to zatvorila, ty si dostala 

postupy ako sa to má dozatvoriť, požiadala si banskobystrickú firmu , ŽP ti dala úlohu, pokiaľ to 

nebude zavezené požadovaným ílom, bude tam musieť byť nepriepustná folia, ďalšia časť, čo mala 

obci slúžiť 50 rokov, smetisko v Kysuckom Lieskovci už nikdy nebude, naša obec už prišla o túto 

investíciu. Pokiaľ nebude íl, musí sa kúpiť folia, odkiaľ budú peniaze na foliu a prevoziť to na foliu, 

všetky dokumenty sú na stránke evnviro 
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Pani starostka: aj tak si to zle vysvetľuješ, hovoríš nepravdy 

Pani Šutá: to rozhodnutie som si naštudovala, technické veci , neviem, čo sa týka zmena stavby pred 

dokončením , porušila si zákon, sama nemôžeš rozhodnúť o majetku obce, hliny na stavbu, investor je 

povinný uzatvoriť zmluvu, doklady o druhu a množstve na účely predloženia pri kolaudácii stavby. 

Všetko sa týka navezenej hliny, nie je zmluva, nie je objednávka. Kto vedie stavebný denník. Pani 

starostka: ja ho vediem. Pani kontrolorka: to bude stačiť inšpekcii? Ty musíš mať súhlas obecného 

zastupiteľstva, a musíš to mať schválené, tak isto aj odčlenenie tej kazety. Je to v kompetencii 

obecného zastupiteľstva. 

 

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                neplnené  

Pani kontrolorka: nebol predložený žiadny materiál, úloha nesplnená 

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 

Pani starostka: vypracúva sa výzva pred exekučným konaním, osobné pohovory, navštevujeme 

osobne najväčších dlžníkov 

Ing. Mizerová: nesplnená, ešte nebola zaslaná žiadna exekúcia 

Pani Červienková: chcem ťa požiadať, nedávaj vyhlasovať do rozhlasu, že neplatiči budú  odpájaná od 

vody a nebudú sa im vyvážať smeti. Nedávaj to takto vyhlasovať. 

Treba neplatičov vyzývať, máme tu právneho zástupcu za obec, už sa to mohlo plniť 

 
Uznesenie č.673/2018  SCHVAĽUJE  Presun bodu Licenčná zmluva na budúce obecné zastupiteľstvo
                              nesplnené – návrh na zrušenie 
Pani starostka: bol to program od jednej firmy. Necháme to do budúceho OZ 
 
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 Červienková: vhodné doplniť termín 
Pani kontrolorka: doklady postupne zbieram, dávam to dokopy, je tam nová pani ekonomka 

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: stroj odstránili, hlučnosť nie je. Prebiehajú ďalšie rokovania. 
Pani Červienková: bolo by dobré keby sa to urobilo 
 

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 
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Pani starostka: musí tam byť postupnosť, stredom cesty je odvodová rúra, je potrebné to prezrieť, či je 
funkčná, chcem urobiť geometrický plán a vytýčiť to, malo by to byť tento týždeň 
Pán Masaryk: treba povedať, že tam budú noví stavitelia, ktorí sa budú chcieť pripojiť na vodu 

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 

Pani starostka: vykonáva nápravu o závere bude informovať 

 

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 
Na 46.zasadnutie OZ predložené neplatiči voda a stočné k 15.8.2018. Neplatiči za TKO a dane boli 
predložení priamo na OZ.Pani Šutá: materiály mali byť predložené 7 dní pred začiatkom zastupiteľstva 
 
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 
pani starostka: nemáme záverečné slovo od polície, či vzniklo porušenie, vo februári končí zmluva 
o dielo. Pani Červienková: už je to dlho. Pani starostka: obec do toho nemôže vstúpiť, stále to nie je 
u konca, nemôže sa podať návrh na vypovedanie 
 
Uznesenie č. 97/2015: OZ ukladá obci štvrťročne predkladať správu o kultúrnych akciách  
s vyúčtovaním každej akcie     súčasťou materiálov 46.OZ                                      úloha stála v plnení                        
  
Uznesenie č. 643/2017                       úloha nebola splnená 
ODPORÚČA  Predložiť na nasledujúce obecné  zastupiteľstvo po rozpočte zmluvu a doklady k navážke 
zeminy na skládku k rekultivácii 
 
Uznesenie č. 697/2018/B nebolo podpísané starostkou obce, nepostupovalo sa v zmysle 
zákona    č.369/90 o Obecnom zriadení 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 730/2018 zo 46.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.8.2018 

Obecné zastupiteľstvo   

 Berie na vedomie 

 

Kontrolu plnenia uznesení so zmenami podľa zápisnice 

 

Uznesenie č. 726/2018 nesplnené 

Uznesenie č. 725/2018 nesplnené 

Uznesenie č. 724/2018 nesplnené 

Uznesenie č. 719/2018 splnené 

Uznesenie č. 716/2018 splnené 

Uznesenie č. 708/2018 v plnení 

Uznesenie č. 700/2018/B nesplnené 

Uznesenie č. 699/2018   nesplnené 

Uznesenie č. 698/2018      v plnení 

Uznesenie č. 673/2018   nesplnené 

Uznesenie č. 656/201        v plnení 

Uznesenie č. 637/2017  v plnení 

Uznesenie č. 628/2017   v plnení  
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Uznesenie č. 625/2017 v plnení 

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 

Za 

Martin Jakubec 

Za 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Za 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

Za 

Jozef Psota 

Za 

 

 

 Bod programu 3.   

 Monitorovanie plnenia programového rozpočtu Obce Kysucký Lieskovec k 30.6.2018 

Ing. Mizerová: príjmy sú naplnené na 43% a jediné čo k tomu mám, školy si neupravujú rozpočet, 
majú tu čerpanie na položkách, ktoré nemali schválené, mali by upravovať rozpočet. ZUŠ tu má 
pokutu 600 eur, či sa to riešilo, poprosím na budúce OZ vyjadrenie za čo to bolo. 
Pani Červienková: prijímová časť, kapitálové príjmy, 1100€ na terasu. Pani starostka: sponzorský dar 
na terasu. Obecná knižnica- málo dávame do knižnice, treba doplniť knižný fond, aby sa mohli deti 
viac vzdelávať, športové podujatia sú slabo financované, tie pohľadávky a záväzky treba ponaháňať 
a vymáhať 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 731/2018 zo 46.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.8.2018 
 

Obecné zastupiteľstvo   
 Berie na vedomie 
 
Monitorovanie programového rozpočtu obce Kysucký Lieskovec k 30.06.2018 s podmienkami 
  

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
Za 

Mgr. Dáša Hunčíková 
Za 

Martin Jakubec 
Za 

Jaroslav Kekely 
Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
Za 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
Za 

Jozef Psota 
Za 

 

 
 
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 9/2018 
 
Bod 1/ 
Ing.Mizerová: mohli by sme ísť po bodoch. Údržba športového areálu 14000€, čo sa ide robiť 
Pani starostka: najlepšie by bolo urobiť výmenu umelej trávy, ale to by bolo drahé, takže materiál na 
bežeckú dráhu, terén okolo 
Ing. Mizerová: vy neviete, čo sa tam ide robiť a máme schváliť zmenu rozpočtu 
Pán Jakubec: mali sme jednanie s firmou, ktorá by to robila a čakáme od nich na rozpočet, koľko by ta 
oprava stála. 
Ing. Mizerová: mali by sme mať rozpočet, 14000 je vysoká suma na to že nevieme čo sa ide platiť 
Ing. Truban: po dlhých útrapách sa nám s pani ekonomkou podarilo nájsť dodávateľa, ktorý to robil, 
oprava mantinelov, spoločne s pánom Jakubcom sme vyčlenili, čo treba vymeniť, predtým to stálo 
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22000, jedine cez túto firmu to dokážeme opraviť, tráva, máme niekoľko ponúk, ale to chceme robiť 
až v druhom kole, teraz výmena a oprava mantinelov betonov, minulý týždeň sme firme dávali 
podklady na opravy na vypracovanie cenovej ponuky, toto je oprava, toto bol odhad cca 14000€ 
Pani Červienková: nemáme námietky voči tomu, len potrebujeme podklady a na základe toho sa 
odsúhlasí 
Ing. Konušík: hlasovať o každej položke samostatne, prípadne presunúť 
Ing. MIzerová: návrh hlasovať o každej položke zvlášť 
Hlasovanie: zmena rozpočtu v bode 1/ 
ZA:3,  Zdržali: 4 
Ing. Mizerová: že by sa body 2 a 3 prejednávali pri týchto bodoch 
 
Bod 4/ 
Pani starostka: návrh pána Sidora, kúpiť priekopový mulčovač, povedal, že by to bolo veľmi potrebné 
pre obec, lebo je to  veľmi namáhavé na ručné kosenie a upravovanie. Dá sa to pripojiť na traktor, 
mulčuje to trnie.  Pani Červienková: veľké plochy máme štadion a ZŠ, priekopy upravuje SSC 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 732/2018 zo 46.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.8.2018 

Obecné zastupiteľstvo   

 Schvaľuje 

 

Bod A4) Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.09/2018 

  

Viera Červienková 

Za 

Ing. Pavol Frišo 

Za 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Za 

Martin Jakubec 

Za 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Za 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

Za 

Jozef Psota 

Za 

 

 

 
Bod 5/ 
Pani starostka prečítala Žiadosť od pána riaditeľa 
Ing. Mizerová: za I.polrok majú čerpanie na 41%, táto žiadosť je neopodstatnená 
Pani Červienková: mali schválený rozpočet 
Pán Psota: návrh, nech príde pán riaditeľ na budúce OZ a vysvetlí nám to 
Pani kontrolorka: nech to príde konkretizovať 
Ing. Mizerová: nech si dá konkrétnu žiadosť 
Pani Červienková: koľko dávajú Hôrky 
Odporúča vyzvať riaditeľa na zdôvodnenie 
Ing. Konušík: pre rekapituláciu, bol schválený len bod 4/ 
 
Bod programu  5   Kamerový systém obce Kysucký Lieskovec 
Zriadenie kamerového systému  
Pani starostka: bolo už prerokované na minulom OZ, komisia to bola prehodnotiť, 
Dnes sa mi potvrdilo, že je kamerový systém v ZŠ potrebný, nakoľko som ráno musela volať políciu, 
vytrhli vandali parapetu, poškodili omietku, bolo tam veľa krabičiek a špakov  
Pani Tokáriková: aby usvedčili páchateľov polícia potrebuje kamerový systém. To nie je jeden krát, to 
je večer čo večer, čo bude s týmito deťmi ďalej 
Pani starostka: zmluvu máte predloženú 
Ing. Konušík : navrhli sme niečo, preskúmalo sa to, problém je napájanie, to čo sme chceli sa nedá 
realizovať, pri tej sume a efektívnosti riešenia sa uznalo, že to bude najlepšie v škole ako celok 
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Ing. Mizerová: v zmluve nemáme rozpočet, ja si pamätám, keď sa schvaľovala firma Antechnet, že si 
kamery budeme môcť napojiť na ich sieť.   Ing. Frišo: to je dátový tok 
Ing.Konušík: energetické napájanie, tie zdroje by nestačili, v škole to bude najefektívnejšie 
Ing. Mizerová: tak isto aj občanom sa poškodzujú majetky, tiež musia volať políciu 
Pani starostka: budeme podávať ďalšie projekty 
Pani Červieková: aby nám kamerový systém slúžil účelu, ktorý ideme schvaľovať, pokiaľ máme 
peniaze nech sa to robí.  Ing. Konušík: schvaľovať v dvoch bodoch 
Hlasovanie: 
A/ Schvaľuje zhotoviteľa na realizáciu 
B/ zmluvu o dielo 
C/ Zmenu rozpočtu RO 9/2018 v bode A3 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 733/2018 zo 46.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.8.2018 

Obecné zastupiteľstvo   

 Schvaľuje 

 

A/ Za zhotoviteľa na realizáciu diela kamerový systém obce podľa bodu 5. 

Viera Červienková 

Za 

Ing. Pavol Frišo 

Za 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Za 

Martin Jakubec 

Za 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Za 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

Za 

Jozef Psota 

Za 

 

 

B/ Zmluvu o dielo s dodávateľom ELEKO s.r.o. 

Viera Červienková 

Za 

Ing. Pavol Frišo 

Za 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Za 

Martin Jakubec 

Za 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Za 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

Za 

Jozef Psota 

Za 

 

 

 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 734/2018 zo 46.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.8.2018 

Obecné zastupiteľstvo   

 Schvaľuje 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.09/2018 v bode A/3 

 Viera Červienková 

Za 

Ing. Pavol Frišo 

Za 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Za 

Martin Jakubec 

Za 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Za 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

Za 

Jozef Psota 

Za 

 

 

Bod programu 6   MK v obci Kysucký Lieskovec 
 
Starostka: rekonštrukcia MK od pani Rajdíkovej hore k pánovi Šupolovi, nakoľko sa ide opravovať ten 
zlom cesty, bude to treba zospádovať, aby to bolo celistvé 
Pani Červienková: už minule som hovorila, cestu potrebujú, sú tam aj mladé rodiny, chýba tam kúsok 
vodovodného potrubia a tá ulička bude vybavená, je to otázka jedného dňa vykopať, položiť a dať 
cestu, a budeme mať jednu cestu hotovú. Pani starostka: to by upadalo 
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Hosť: nie je pravda, že by to upadalo, zhutní sa to žabami a položí sa asfalt 
Pani Červienková: opätovne to navrhujem, je to kúsok, dopojme vodu a bude ulička hotová 
Pani Jančiová: môj syn už má cestu dlho postavenú a cestu nemá urobenú, do garáže nevojde 
Pani starostka: tam je problém jednej faktúry, 10 rokov nie je dokončené námestie aj tá ulica, je tam 
10 ročná faktúra 170000 ktorá je podmienená ukončením celého námestia, tieto peniaze vymáhajú 
IR konkurzy, dali to na Najvyšší súd, prerokovala som to aj s Vašim synom, aj som to dala podsypať. Je 
tam aj ďalší spor s pánom Ševčíkom. Cesta sa urobí, keď sa ukončí súd ohľadom tejto faktúry 
 
Pani Červienková: kedysi boli schválené priority: voda, plyn, kanál. Možno o pol roka bude porucha 
a budeme rezať novú cestu 
Pán Psota: voda ide krížom, nemáte rozpočet, chcete niečo schvaľovať a neviete ako to je, ja sa 
k tomu nebudem vyjadrovať 
Pani kontrolorka: pán Chupáč neodporúčal robiť túto cestu, že je tam tenká rúra 
Ing. Frišo: voda ide cez záhradu a hore. Ing. Konšík: ako je to s tou vodou 
Ing. Mizerová: mohlo to byť už tu na zastupiteľstve, rozpočet 
Pani starostka: oni majú svoje prípojky urobené, všetko to funguje, majú to bezporuchové 
Pán Psota: sú tam 45ročné rúry. Hosť: to sa bude stále len odkladať 
Hosť: urobte čo je jednoduchšie a lacnejšie pre vás 
pani starostka: išlo o úpravu vozovky, aby ste to mali bezpečné, rúra by sa vymenila, keď by bola 
porucha. Hosť: všetci tam majú nové rúry. Pán Psota: majú hore žľab, ktorý nebol dávno čistený. 
Hosť: vedľa plotu je vedená nová rúra, keby bola porucha rezalo by sa maximálne popri plote 
Pani starostka: tam nejde len o tú vodu, tam by sa muselo všetko dávať nové. Ja si myslím urobiť im 
ten povrch, čo by sa stalo keď sa urobí asfaltka a v prípade poruchy sa bude kopať popri asfaltke, aby 
mali tú vozovku bezpečnú, voda tam valí, aby to bolo zospádované do toho rigolu čo sa robí, aby to 
bolo celistvé, uvažujte, nech sa to urobí, peniaze sú, kým je ešte čas 
Pán Psota: hore pre všetky chalupy ide colová rúra. To treba dať urobiť rozpočet. Prípojky majú nové 
Mgr. Hunčíková: koľko metrov novej trasy. Pán Psota: cca 50metrov, vymeniť vodu a spraviť asfalt 
Ing. Konušík: na budúce zastupiteľstvo urobiť rozpočet 
Pán Psota: máme robiť od najhoršej cesty, najhoršia cesta je u Šamaji 
Pani starostka: ide o to, že v rozpočte sú financie, doloží sa cca 2000 eur a urobí sa aj voda 
Pán Psota: nabudúce nás napadnú prečo nerobíme ich cestu, keď je horšia 
Hostia: stávajú sa tam úrazy 
Pán Psota: nám ide o celú dedinu, ak to chceme robiť rozumne, musíme postupovať, ktorá cesta je 
najhoršia, nech sa poslanci dohodnú, ja mám len jeden hlas, nejaký poriadok musíme dodržať 
Ing. Masaryk: 3 roky tu chodím kvôli našej ceste 
Pani starostka: skutočne pán Psota prešiel cesty, ak by obec disponovala financiami urobiť čo najviac 
ciest do novembra. Ďalšie cesty budú väčšie zásahy do rozpočtu 
Mgr. Hunčíková: zo živnosti opraviť vodu a potom spraviť cestu 
Pani starostka: oslovila prítomných obyvateľov, či budú ochotní pomôcť 
Hostia z uličky: čo budeme môcť, sme ochotní 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 735/2018 zo 46.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.8.2018 

Obecné zastupiteľstvo   

 Schvaľuje 

 

Rekonštrukciu miestnej komunikácie p. Rajdík- p. Šupol  

 

A/ V sume 4.986,86 € podľa bodu 6 rokovania s realizáciou po oprave vodovodného potrubia zo 

živnosti obce 
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Viera Červienková 

Za 

Ing. Pavol Frišo 

Za 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Za 

Martin Jakubec 

Za 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Za 

Jozef  Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

Za 

Jozef Psota 

Zdržal sa 

 

 

B/ Zmluvu o dielo na realizáciu diela rekonštrukcia miestnej komunikácie p. Rajdík- p. Šupol 

spoločnosťou Ing. Pavol Šutý- Ekostav Oščadnica podľa bodu 6 rokovania 

Viera Červienková 

Za 

Ing. Pavol Frišo 

Za 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Za 

Martin Jakubec 

Za 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Za 

Jozef  Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

Za 

Jozef Psota 

Zdržal sa 

 

 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 736/2018 zo 46.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.8.2018 

Obecné zastupiteľstvo   

 Schvaľuje 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 09/2018 v bode A/2 

Viera Červienková 

Za 

Ing. Pavol Frišo 

Za 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Za 

Martin Jakubec 

Za 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Zdržal sa 

Jozef  Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

Za 

Jozef Psota 

Zdržal sa 

 

 

Ing. Masaryk: ešte naša komunikácia 
Pani starostka: budeme to preberať v diskusii 
 
Bod programu 7 Čerpanie rezervného fondu 
Pani starostka: zateplenie fasády KD – je to veľmi potrebné, taktiež treba urobiť vonkajší prístrešok 
a vymeniť dvere, aj chodbička, vymeniť nevymenené okná 
Ing. Mizerová: od občanov počúvame, že sú tu dôležitejšie veci, je od nás neseriozne, že ideme minúť 
rezervný fond, necháme tam cca 5000€, čo keď sa niečo stane. 
Pani starostka: skutočne je to v takom dezolátnom stave, je najvyšší čas to urobiť, nech to slúži 
občanom 
Pani Červienková: pred 15rokmi som zvažovala výmenu celej strechy, pri dažďoch a námrazách 
všetko steká, okapové ríne sú zlé, my zateplíme plášť, kde nám pôjde teplo, zasa len hore. Nestálo by 
za to najskôr urobiť strechu, aby odtiaľ nebol únik tepla 
Pani starostka: to je tak zateplené, že teplo sála v kanceláriách. Ako vieš Vierka, že nie je zateplený 
strop?     Pani starostka:  strop  je zateplený, v kanceláriách je teplo zo stropu 
Pán Psota: voda podteká pod štalpony, dodatočne urobiť okap 
Pani Červienková: treba posúdiť, čo by bolo vhodné, zavolať šikovného stavbára 
Pani kontrolorka: či ste to nechceli riešiť dotáciou 
Ing. Konušík: nedá sa , je to aj obecný úrad aj kultúrny dom 
Pani kontrolorka: dotácia na individuálne potreby obce, schválené projekty boli aj na sumu 300000€ 
Pani ekonomka: na kulturák sa nedostala žiadna dotácia, išlo z bežných financií 
Ing. Mizerová: môže sa začať náterom strechy 
Pani starostka: aj parkety sú v dezolátnom stave, celé podium zbrúsiť a nalakovať 
pani Červienková: ja som za to aby sa ten rezervný fond nechal 
pani starostka: zateplenie KD ohodnotili odborníci 
Pán Psota: som povedal, že sklon je malý, je menší okap 
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Pani Mizerová: začnime tou strechou, a nie teraz vyčerpať celý rezervný fond, niečo nám vznikne, 
nejaká porucha a nebude mať na to financie 
Pán Frišo: nie som úplne presvedčený, že to nebudeme potrebovať na niečo iné 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 737/2018 zo 46.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.8.2018 

Obecné zastupiteľstvo   

 Schvaľuje 

Prevod finančných prostriedkov z účtu rezervného fondu vo výške 45.000,- € na zateplenie fasády 

Kultúrneho domu v sume 45.000,-€ s následnou úpravou rozpočtu podľa bodu 7 návrhu. 

Viera Červienková 

Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 

Zdržal sa 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Za 

Martin Jakubec 

Za 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Za 

Jozef  Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

Proti 

Jozef Psota 

Za 

 

 
Hosť: strecha nebude? Pán Psota: nikto na streche nebol 
Pani starostka: zateplenie je iné a práce sú iné, terasa, som rada, že môžeme niečo urobiť pre 
občanov 
Ing. Mizerová: schody budú rozbité, a my zateplíme. 
Pani starostka: neboj sa , aj schody  opravíme.  Pani starostka: veľmi dobre sme hospodárili. 
Hosť: zatepľovať takúto kvalitnú tehlu nemá zmysel zatepľovať, máte tepelné prepočty, táto budova 
nie je trvale užívateľná 
Pani starostka: kolektory v škole boli za bývalého vedenia a neboli využiteľné na teplú vodu 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 738/2018 zo 46.zasadnutia OZ 

zo dňa 27.8.2018 

Obecné zastupiteľstvo   

 Schvaľuje 

 

A/ Zhotoviteľa na realizáciu diela „Zvýšenie energetickej efektívnosti Kultúrneho domu Kysucký 

Lieskovec“ - zateplenie vo výške 52.501, 48 podľa bodu 8a) návrhu 

Viera Červienková 

Zdržala sa  

Ing. Pavol Frišo 

Zdržal sa 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Za 

Martin Jakubec 

Za 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Za 

Jozef  Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

Zdržala sa  

Jozef Psota 

Za 

 

 

B/ Zmluvu o dielo na realizáciu diela„ Zvýšenie energetickej efektívnosti Kultúrneho domu Kysucký 

Lieskovec“ so spoločnosťou STAVOB.sk Turzovka podľa bodu 8b) návrhu 

Viera Červienková 

Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 

Zdržal sa 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Za 

Martin Jakubec 

Za 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Za 

Jozef  Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

Zdržala sa 

Jozef Psota 

Za 
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Bod programu č.9 odpredaj 8 bj 
Pani starostka: bol schválený odpredaj vo forme holobytov, odpredaj realizovať firmou WELL 
managment, ktorá má na to licenciu, má skúsenosti, robí to podľa zákona.  Že prečo odpredávať 
holobyty, je to 8 bytov, ja keď som tu nastúpila bolo na dverách napísané stavba dokončená 2013, 
pol strechy nezakrytej káble vytrhaná, nevyvlastnený pozemok, spústa iných náročných prác, ktoré 
obec previedla. Prečo nie sociálne byty, keby sme to robili ako predtým zo ŠFRB, nájomcovia by platili 
štátu nájom, takto tá zmluva padla, lebo Eltos padol do konkurzu, nedokončili práce, 132000 
požiadané ako zálohová platba, ktorú musela banka vrátiť do ŠFRB z dôvodu zmeny účtu a zostalo to 
ako dlžná suma obce, kde to vymáhali IR konkurzy, obec to z podielových daní občanov vyplatila, 
zároveň obec investovala do budovy cca 230000€, keby sa dokončili bolo by potrebné cca 150000€. 
Som rada že to poslanci schválili na odpredaj, sú to peniaze nás všetkých, keby tam bývalo len pár 
občanov dlhodobo cca 30rokov by sa to vracalo, riziko neplatičov a vandalov, skutočne lepšie to 
odpredať a za peniaze robiť cesty, príp. zatepliť bývalé mäsiarstvo, potrebné sú pre obec aj služby 
alebo prevádzka. Boli by tam spoločné priestory obce a 1 parkovné miesto za ktoré budú platiť 
prenájom do obce. Hosť: to je už posledné čo chcete urobiť, čo sa stalo pri zdravotnom, poslanci boli 
spriahnutí. Pani starostka: je to na vás pani poslanci. Pani Mizerová: nemáme kolaudačné 
rozhodnutie a sumu v akej bolo zaradené do majetku. Obec bude platiť za hasičskú zbrojnicu do 
bytového družstva. Pani Červienková: čo sa týka 22 a 8 bj, mám výpis z katastra nehnuteľnosti, 
nemám, že by bolo LV, že máme 8 bj, pokiaľ to nemáme, nemôžeme o tom rozhodovať – o odpredaji. 
Pani starostka: skelet 22 bj je na LV aj 8 bj je na LV. Každý byt je samostatne na LV 
Pani Červienková: majetok obce sa má zveľaďovať, dostavali sme to z našich vlastných prostriedkov, 
obec nie je ničím zadlžená, ako nájomné byty to bude čistý nájom mesačne do obce. Prečo by sa to 
nemohlo viesť, pozri sa Ochodnica, Lodno 
Pani starostka: bol pozastavený ŠFRB, všetko sme vysporiadali. Každý byt má samostatný plynový 
kotol, elektr., vodomer. Zabojovali, urobili sme veľké veci, netreba to podkopávať.  
Pani Červienková: treba to nechať obci. Pani kontrolorka: ale nájomníci budú platiť nájom.  
Hosť: občania čakajú na byty. Pani starostka: táto stavba je od roku 2009, my sme to dokončili 
Ing. Masaryk: celý pozemok dáte správe bytov, aj pod požiarnou zbrojnicou, nevyčlenený výjazd 
vozidiel. Pani starostka: poslanci sú zástupcovia občanov 
Hosť: skúšali ste sa pýtať občanov, či majú záujem o byty. Nebolo by dobré to priamo predať im alebo 
dať do prenájmu.  Ing. Masaryk: 8 bj není oddelená od has.zbrojnice. Pani starostka: nie je to pravda, 
zavádzaš. Hosť: sú aj záujemcovia, že chcú do prenájmu, ponúknuť hlavne našim občanom.  
Pani starostka: keď chceš dať do prenájmu, musíš mať všetko dorobené. Pani Červienková: nemajú 
všetci občania financie na zakúpenie 
Pani starostka: do bytov sa dalo 270000€, a tieto financie – byty dáme 8občanom  alebo 16občanom. 
Ale za tie peniaze by sa mohli urobiť iné veci nap. cesty, a bude to pre viacerých občanov, ako 
rozhodnete. Pani Červienková: verejné osvetlenie , mali sme svojich zamestnancov, teraz vidíme keď 
sa niečo vyskytne musíme telefonovať cudzím. Pani starostka: kto predal zdravotné stredisko, školskú 
bytovku. Ja som za to ako rozhodnú poslanci 
Odišla pani Hunčíková 20.01hod.Odišiel pán Psota 20.05hod.Odišiel pán Konušík 20.09hod 
 
Nakoľko odišli 3 poslanci, obecné zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné, z uvedeného dôvodu pani 
starostka 46.zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 
 
V Kysuckom Lieskovci, 4.9.2018 
 
 

Mgr. Magdaléna Trubanová 
Starostka obce 

Overovatelia: 
Martin Jakubec 
Jozef Psota 
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