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Zápisnica 

Zo 47. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.9.2018  
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 

                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

Štyridsiatesiedme 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,  Mgr. Hunčíková  sa ospravedlnili. 

Pán Kekely sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. 

 

Pani starostka navrhla  do bodu programu doplniť 

 

bod Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.09/2018, nakoľko na minulom Obecnom 

zastupiteľstve neboli prerokované všetky body : 

Bod  A1/ Údržba športového areálu /umelá tráva/ -  cenová ponuka nám bola doručená až 

dnes a následne Vám bola zaslaná elektronickou formou – predložená  aj písomne 

Bod A/5 ZUŠ Kysucký Lieskovec – navýšenie rozpočtu, 

Z dôvodu vysvetlenia bol prizvaný riaditeľ ZUŠ Mgr. Košnár 

a doplniť bod Žiadosti: 

Nakoľko až dnes bola na obecný úrad doručená žiadosť riaditeľky materskej školy   

O úpravu rozpočtu na rok 2018  ... 

Dnes bola doručená Výpoveď z nájomnej zmluvy pána Michala Mlicha – ide o prenajímané 

priestory v budove hasičskej zbrojnice 

Taktiež v tomto bode môžeme prerokovať  žiadosť pána Šidla a oznámenie pána Mrenku, 

ktoré Vám bolo preposlané elektronicky, žiadosť Ing. Mizerovej 

Pani starostka sa opýtala, či má niekto niečo na doplnenie do programu 

 

Návrh 

Pán Frišo požiadal vymeniť body najskôr 3 a potom bod 2 

Pani Červienková – navrhla body 2 a 3 vylúčiť, aby sa neprejednávali 

 

Pani starostka dala hlasovať  

 

Program 47.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

2.   Odpredaj 8 bytov nad požiarnou zbrojnicou v Kysuckom Lieskovci 

3.   Odpredaj  skeletu 22 bj. Kysucký Lieskovec 

4.   Rôzne 
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      Informácia o plánovaných investičných akciách v obci 

      Informácia o výsledku inžiniersko-geologického posudku 

      Informácia o komunálnych voľbách 2018 

5.   Diskusia 

6.   Záver 

 

 Hlasovanie o návrhoch  

Doplnenie do programu bod Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.09/2018 

Viera Červienková 

Zdržal 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 

Zdržal sa 

Jozef Psota 

ZA 

 

 Bod A1/ Údržba športového areálu /umelá tráva/ 

 

Viera Červienková 

Zdržal 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 

Zdržal sa 

Jozef Psota 

ZA 

 

           

Bod A5/ ZUŠ Kysucký Lieskovec-navýšenie rozpočtu 

Viera Červienková 

Zdržal 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 

Zdržal sa 

Jozef Psota 

ZA 

 

            

Doplnenie do programu žiadosť pani riaditeľky MŠ – navýšenie rozpočtu pre MŠ 

Viera Červienková 

Zdržal sa 

 

Ing. Pavol Frišo 

Zdržal sa 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

Zdržal sa 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Zdržal sa 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

Zdržal sa 

Jozef Psota 

Zdržal sa 

 

            

Doplnenie do programu p.Mlich – výpoveď z nájomnej zmluvy 

Priestory ponechať DHZ  pre potreby uloženia techniky 

Viera Červienková 

Zdržal 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 

Zdržal sa 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Doplnenie do programu p.Šidlo  – žiadosť o odstránenie hnojiska 

Pani starostka – riešil to aj stavebný úrad , pán Šidlo podal žiadosť na obecné zastupiteľstvo 

Ing. Frišo – stavebná komisia – navrhol ponechať to o budúceho zastupiteľstva 

Viera Červienková 

Zdržal sa 

 

Ing. Pavol Frišo 

Zdržal sa 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

Zdržal sa 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Zdržal sa 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

Zdržal sa 

Jozef Psota 

Zdržal sa 

 

            

Doplnenie do programu p. Mizerová – Žiadosť o vykonanie revízie a opravu kanalizácie 

Viera Červienková 

ZA 

 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

Zdržal sa 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

Zdržal sa 

Jozef Psota 

ZA 
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Doplnenie do programu p. Mrenka  - Oznámenie a opätovné upozornenie 

Pani starostka : list bol preposlaný elektronicky pred dvoma týždňami 

Viera Červienková 

Zdržal sa 

 

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 

Zdržal sa 

Jozef Psota 

Zdržal sa 

 

 
Vylúčenie bodov programu 2. A 3. Z  programu rokovania /návrh pani Červienkovej/ 

Viera Červienková 

ZA 

 

Ing. Pavol Frišo 

Zdržal sa 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomná 

Martin Jakubec 

Zdržal sa 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Zdržal sa 

Jozef Kurucár 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

Zdržal sa 

Jozef Psota 

Zdržal sa 

 

 
Vymeniť body programu 2. A 3. programu rokovania /návrh Ing. Frišu/ 

Viera Červienková 

Zdržal 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 

Zdržal sa 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

 
Komisie: 
                    U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 740/2018 zo 47.zasadnutia OZ 

        zo dňa 10.9.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo   

 VOLÍ 

  

Návrhovú komisiu v zložení: 

Ing. Lenka Mizerová 

Pani Viera Červienková 

Ing. Ján Konušík 

 

Overovateľov zápisnice:  

Ing. Pavol Frišo 

Pán Jozef Psota    

 

Zapisovateľku zápisnice: 

Pani Katarína Hmírová 

  

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

neprítomný 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Zdržal sa 

Jozef Kurucár 

Neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Pani kontrolorka: všetky zmeny ktoré sa odhlasovali, neboli v súlade so zákonom o obecnom 

zriadení, museli by byť 5 poslanci za, neboli , to znamená, že zmeny nemohli prejsť 

to znamená, že sa rokuje podľa pôvodného programu uvedeného v pozvánke 
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Podľa ustanovenia zákona č.369/1990 Zb. v znení neskorších dopln.§ 12 ods.5)  Na zmenu 

návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny všetkých poslancov.   

47.rokovanie obecného zastupiteľstva sa riadi programom uvedeným a zverejneným 

v pozvánke 

 

Bod programu   2    Odpredaj 8 bj 

Pani starostka:  uznesením č. 593/2017 z 36.zasadnutia OZ  obecné zastupiteľstvo schválilo 

A/ dokončenie stavby 8 bytová jednotka – nadstavba požiarnej zbrojnice v Kysuckom 

Lieskovci vo forme holobytov 

B/ odpredaj bytov po ich dokončení fyzickým osobám za trhovú cenu v čase ich predaja 

 

Predložený materiál: 

Kolaudačné rozhodnutie  zo dňa 8.8.2018,Zaradenia do majetku – karta č.16 

Výpis z listu vlastníctva č. 3572, WELL management, Hurbanovo na.46, Bojnice 

 

Pani Mizerová: v kolaudačnom rozhodnutí, je napísané, že zmena stavby pred jej 

dokončením, tak isto aj zmena názvu,  zastupiteľstvo o tom nerozhodovalo, 

podľa znaleckého posudku, ktorý mi nemáme k dispozícii 

Pani starostka: môžete si ho prísť pozrieť, je na obecnom úrade k nahliadnutiu 

Môže sa zriadiť komisia, môže sa to prerokovať. Zmena sa týkala  predlženia stavebného 

povolenia.  Názov – keď ste to schválili na odpredaj vo forme holobytov 

Pani kontrolorka: sama nemôžeš urobiť zmenu stavby, to musia odsúhlasiť poslanci, v zmysle 

zákona o obecnom zriadení, aj stavbu odsúhlasovali poslanci, to znamená že aj zmenu musia 

odsúhlasiť poslanci. Minimálna cena vo výške znaleckého posudku – ktorý nikto nevidel, 

cena nie je len podľa znaleckého posudku, sú tam aj ďalšie náklady. Ako to môžu poslanci 

schvaľovať, keď nevedia aká je cena.  Pani starostka: za znalecký posudok ručí znalec. 

Poslanci si mohli prísť pozrieť posudok obecný úrad. 

Pani Červienková: ja som proti odpredaju, prečo odpredaj pani starostka, keď zákon 369/90 

majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať, nevidím dôvod na odpredaj 

Pani starostka: vysvetľujem to na každom zastupiteľstve pred rokom 2013 vieme aká bola 

stavba, nedobudovaná, povedali sme, že to dorobíme, urobilo sa všetko preto aby to bolo 

dokončené. Viackrát sme rokovali o postupe prác, a poslancami bolo prijaté uznesenie na 

odpredaj. Išli sme jednu vec za druhou dokončievať, že tam tí ľudia budú bývať, sociálne byty 

nie z dôvodu investície cca 150000, neplatiči, poškodí sa majetok 

Pani Červienková: celková hodnota dokončenej investície  269530€, chýba mi rekonštrukcia 

hasičskej zbrojnice – nie je zachytené, pozemok, suma mala byť spoločná, zapísaná, znalecký 

posudok stál 900€, prečo máme 3 spôsoby odpredaja, bolo rozhodnuté o nás bez nás, doteraz 

nevieme celú hodnotu požiarnej zbrojnice 

Pani starostka: do 1500€ môžem rozhodovať ja, robili sa 2 znalecké posudky, každý byt mal 

inú mieru, nový znalecký posudok, s presnými výmerami, nebol vyvlastnený pozemok, 82 

m2, celý pozemok je na našom LV, budova je samostatná právne aj majetkovo. Vedie o tom 

poslanci, veľakrát som rokovala s poslancami, s pánom Psotom , pánom Frišom 

Pani Červienková: dnes si nám dala odpredaj, jednanie o odpredaji, bod 2 pýtam sa, čo chceš 

odpredávať, keď to nemáš platné na LV, na základe čoho, stále nám tam stojí požiarna 

zbrojnica. Pani starostka: 19.7.2017 ste schválili odpredaj, kataster zapísal 8 bytov na základe 

znaleckého posudku 

Pani Červienková: kolaudačné rozhodnutie, zmena jednotlivých postupov sa mi nepáči, 

nemôže sa to robiť svojvoľne, nebola som tu keď sa schvaľovala nadstavba hasičskej 

zbrojnice. Všade malo rozhodovať obecné zastupiteľstvo. Máš geometrickým plánom úmerne 
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oddelené hasičskú zbrojnicu a byty, máš to oddelené. V kolaudačnom rozhodnutí sa 

nezúčastnil inšpektorát práce a životné prostredie, ako si to prehodnotila. To znamená, že keď 

tam budú bývať ľudia v bytovkách, budú sa sťažovať na hasičov, že štartujú, výpary a hluk,  

zas to bude musieť starostka a poslanci riešiť.  

Pani starostka: ja som nebola pri schvaľovaní nadstavby.  Ja som sa dala do ukončovania prác 

Pani Červienková: prečo to ideme odpredávať? Všade malo rozhodovať obecné zastupit.   

Pani starostka: schválili to poslanci. 

Pani Červienková: to sme mali my rozhodnúť, načo zháňaš firmy 

Pani starostka: bude to stáť rok, dva , tri bude to chátrať, to bude vizitka nás všetkých 

Hosť: aké zveľaďovanie, to je odpredaj. Je tam aj odpredaj pozemkov pod bytmi 

Pani Červienková: bolo to stavané v akcii Z pre našich požiarnikov 

Pán Mrenka: stále to boli nájomné byty, 2 mesiace ideš odpredávať obecný majetok 

Pani starostka: ja nejdem, odpredaj bol schválený v roku 2017 

Pán Jakubec: ty sám si to chcel odpredávať 

Pani Červienková: ja som tu bola, a určite to nebolo povedané 

Pán Mrenka: vždy to boli nájomné byty, vy ste ani nezrušili uznesenie, že to budú nájomné 

byty, ktoré bolo prijaté v roku 2012.  Pán Jakubec: máme 150.000€ na dorobenie?  

Pani Gomolová: keď máte na zateplenie, máte aj na toto 

Pán Psota: v roku 2013 mohlo byť dostavené, bol vykonaný podvod 

Pán Mrenka: prečo idete 2 mesiace pred voľbami odpredávať obecný majetok, prečo 

nepočkáte na nové zastupiteľstvo a nového starostu. Pri nájme každý rok mohol byť čistý 

príjem.  Ja som tu robil iné projekty a dotiahol som tu peniaze. 

Pán Jakubec: prečo si nedokladoval dotáciu na futbal.  Pán Mrenka: ja som zdokladoval 

Pán Psota: uvedomte si, že nie ste na trhu. 

Pán Mrenka: pani starostka nech nerozpráva, od počiatku to boli nájomné a sociálne byty, nie 

na odpredaj.  Pani starostka: áno, keby boli cez ŠFRB. ale ste ich nedokončili 

Pán Mrenka: zbytočne ste zaplatili správcovi Eltosu, ktorý mal majetok zveľaďovať  

cca130000€. Pani starostka: sa zaplatilo, čo sa tam preinvestovalo. 

Ing. Konušík: kto vedie toto zastupiteľstvo 

Pán Masaryk: nemáte geometricky vysporiadané veci a nemajú poslanci adekvátne veci, 

odčlenenie prístupových ciest pre hasičov. Máte geometrický plán?  

Pani starostka: všetko je v poriadku, zasa zavádzaš. 

Pán Psota: každý mal možnosť kandidovať, byť zvolený a potom rozhodovať. 

Pani starostka požiadala pána Masaryka,aby opustil miestnosť, nakoľko je nedisciplinovaný 

Ing. Mizerová: návrh na zrušenie uvedeného bodu, aj z dôvodu porušenia zákona, aby 

sa nehlasovalo sa o odpredaji 8 bj.  

Pani Červienková ako návrhová komisia dala návrh na zrušenie uvedeného bodu 

Pani starostka: ešte raz, nič som neporušila. Vy ste rozhodli predaj holobytov 

Do jari to bude chátrať, je to nás poslanci, je to ukážka vás poslancov, už stojí 22 bj,  

bude stáť 8bj. pani Červienková.: tie peniaze by sa našli 

Ing. Mizerová: zmenu stavby zo sociálnych bytov pani starostka urobila sama, 

pani starostka urobila niečo bez vedomia  poslancov, je to uvedené v kolaudačnom 

rozhodnutí, nič som si nevymyslela. 

Pán Jakubec: prečo si sa predtým neozvala. Ing. Mizerová: som o tom nevedela 

Pani starostka: je to na vás, dorobiť sociálne byty by trvalo do jari do leta, bude to chátrať, 

bude to ukážka Vás poslancov 

Pani Červienková: ako návrhová komisia navrhujem aby to zostalo ako bytové domy pod 

obcou 

Pán Frišo: navrhol doplniť materiál o znalecký posudok a postúpiť to na ďalšie zastupiteľstvo 

Pán Mrenka: prečo sa neurobí o takej zásadnej veci referendum, nech ľudia rozhodnú 
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Pani starostka: poslanci dostali mandát, môžu rozhodovať, na to sú poslanci 

Pán Frišo: keď sa ľudia rozhodnú, nech sa odpredá 

Pani Červienková: ja som za prenájom. Pán Mrenka: takto rozhodnete 4, je to dosť závažná 

vec. Ing. Konušík : pozmeňovací návrh pána Frišu. Pán Masaryk: vstupy na pozemok, vstupy 

do garáží. Ing. Konušík: na každý byt je list vlastníctva 

Pán Psota: vyzval prítomných hostí aby nenarušovali zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 

Návrhová komisia: 
                                                                   U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 741/2018 zo 47.zasadnutia OZ 

      zo dňa 10.9.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

RUŠÍ 

 Odpredaj 8 bytov nad požiarnou zbrojnicou v Kysuckom Lieskovci na základe porušenia 

zákona    č.369/1990 zo strany starostky obce 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

Zdržal sa 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Neprítomná 

Martin Jakubec 

PROTI 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

Zdržal sa 

Jozef Kurucár 

Neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

Zdržal sa 

 

 
Pani starostka:  to ma Lenka napádaš,  musela by si to dokázať  
 
Návrhová komisia: 
Žiada doloženie dokladov – znalecký posudok k odpredaju 8 bytov nad požiarnou zbrojnicou 
v Kysuckom Lieskovci 
                                                                    U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 742/2018 zo 47.zasadnutia OZ 

        zo dňa 10.9.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

 ŽIADA 

A/ Doloženie dokladov – znalecký posudok k odpredaju  8 bytov nad požiarnou zbrojnicou 

v Kysuckom Lieskovci 

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 

 

 

Ďalší bod    Odpredaj 22 bj 
 
Na 28.OZ uznesením 481/2016 OZ schvalilo odpredaj 22 bj 

A/ Odpredať rozostavenú budovu 22 bj. 

B/ Odpredaj realizovať formou VOS s elektronickou aukciou, s tým, že podmienky VOS 

a návrh zmluvy schváli obecné zastupiteľstvo 

 

Pani Červienková: to isté, opätovne chýba znalecký posudok, celková hodnota majetku, 

vysporiadanie s firmou.  Pán Mrenka: faktúry sú tu. 

Pani starostka: ale nie sú v obci.  Pán Mrenka: veľa vecí sa stratilo 



 7 

Pani starostka: na obci sa nenachádza žiadna faktúra, nie je zaevidované v obci.  Platil sa úver  

177000€  plus úroky, za prevedené práce, ktoré boli na 22 bj. vykonané. Bol tu NKU, je to 

vyplatené,  stavba – skelet je na liste vlastníctva obce. 

Pán Mrenka: keď sa to predá, príde platobný rozkaz na vyplatenie. Zmluva bola odsúhlasená 

zastupiteľstvom, je na ŠFRB.  Pani starostka: čo bolo urobené za 177000€? 

Ing. Mrenka:  Máš tam znalecký posudok na 330000€ od pána Kandrika, ktorý robil pre 

Štátny fond rozvoja bývania. Pani starostka: nie je tam 330000€ 

Pán Mrenka: ja ti ho donesiem na ďalšie zastupiteľstvo.   

Pán Truban: pani poslanci, obecné zastupiteľstvo je najvyšší orgán, vytvára tu zákony pre túto 

obec, a malo by mať mimoriadne postavenie, ak niekto osočuje a prerušuje zastupiteľstvo, 

ako na minulom zastupiteľstve pán Mihalda osočoval moju manželku, úroveň zastupiteľstva 

je v rukách poslancov obecného zastupiteľstva, chcem Vás poprosiť, aby ste mali právo 

hlasovaním  vykázať takéhoto občana 

 

Ing. Mizerová: návrh na doloženie dokladov 

Návrhová komisia 
                                                                    U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 742/2018 zo 47.zasadnutia OZ 

        zo dňa 10.9.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

 ŽIADA 

B/ Doloženie dokladov – znalecký posudok k odpredaju  22 bj v Kysuckom Lieskovci 

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 

 

 

Mgr. Šutá: nemôžem byť pri otváraní obálok – obchodná verejná súťaž, nakoľko som hlavná 

kontrolorka, poprosím dať preč moje meno 

Pani starostka: to bol len návrh 

 

Bod Rôzne 

 

 

Informácia o inžiniersko geologickom posudku – zosuv kopca pani Kubánkovej 

Stanovisko vypracoval Ing. Šustek 

Pani starostka uvedené stanovisko prečítala prítomným. Záver stanoviska: svah sa bude 

dotvárať aj v budúcnosti , dotvárať sa bude aj svah nad oporným múrom, pretože aj tento je 

vo veľmi strmom sklone – vhodné by bolo  ho zmierniť zosvahovaním. Konštatovanie na 

záver, aj keď sa nebudú v predmetnom území robiť žiadne sanačné opatrenia a svah sa bude 

ďalej dotvárať /postupne zatrhávať a zosúvať/ RD č.688 nebude týmto ohrozený. Ohrozená 

bude naďalej iba parcela nad domom č. 398/3, ktorej zosunutá časť sa nebude môcť ďalej 

využívať, Aby sa tomuto zabránilo bude potrebné vykonať v predmetnom území vhodné 

sanačné opatrenie /oporný múr, svahovanie a pod./ 

 

 

Berie na vedomie: Informáciu o výsledku inžiniersko geologického posudku – p. Kubánková 
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        U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 743/2018 zo 47.zasadnutia OZ 

        zo dňa 10.9.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

A/ informáciu o výsledku inžiniersko-geologického posudku pri RD č.688 

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 

Neprítomný 

 

 

                                                       

Informácia o komunálnych voľbách 2018 
Pani starostka: nakoľko ste požadovali vytvorenie 2 okrskov, požiadavke bolo vyhovené 
Pani starostka informovala o vytvorených 2 okrskoch v obci Kysucký Lieskovec 
Okrsok číslo 1 – v budove kultúrneho domu, okrsok č.2 – v budove základnej školy  
Pani starostka:  časť Butore, pod Ochodnicou  , od krčmy na rohu – na základnú školu – 
približne 300 domov 
Taktiež budú 2 okrskové volebné komisie a 1 miestna volebná komisia 
Návrh 
Berie na vedomie informáciu o komunálnych voľbách      
 
        U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 743/2018 zo 47.zasadnutia OZ 

        zo dňa 10.9.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

B/ Informáciu o komunálnych voľbách 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 

Neprítomný 

 

 
Informácia o plánovaných investičných akciách v obci 
 
Pani starostka informovala prítomných o plánovaných prácach  
Okolo domu smútku – betonáž, na kultúrnom dome –  vybrúsenie parkiet – zatiaľ sála, 
natretie, sokle.  Pán Psota: nové stoličky kúpiť. Pani starostka: záleží to od financií 
 
K žiadosti pána M.Šutého – navrhovala som vyvlastniť nejaký úsek cesty, je tam veľa 
zosnulých vlastníkov je tu zámková dlažba, mohli by si to uložiť samy, spoločnou cestou  
nájsť riešenie, obec podsyp a obrubníky. Ako vy rozhodnete. Poprosím návrhy 
 
Pani Červienková: pripomienka – urobiť referendum k bytovkám, nech sa k tomu vyjadria 
občania, je to v centre obce, sú tam hasiči, aby tam mali svoje pôsobisko aj naďalej 
Pani starostka: je to 8 bytov, nepredáva sa hasičská zbrojnica, hasičská sa buduje, hasičom sa 
dávajú financie, oni robia svojpomocne, nič hasičské sa nebude odpredávať 
Pani Červienková: dala som návrh ako návrhová komisia 
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Pani Červienková: dávam návrh na referendum, aby sa vyjadrili občania o odpredaji 8 bj 
a taktiež o odpredaji 22 bj 
 
Návrhová komisia: 
Schvaľuje uskutočnenie referenda k odpredaju obecného majetku 22 bj a 8 bj nad požiarnou 
zbrojnicou                        
       U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 744/2018 zo 47.zasadnutia OZ 

     zo dňa 10.9.2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Uskutočnenie referenda k odpredaju obecného majetku 22 bj a 8 bytov nad požiarnou 

zbrojnicou v Kysuckom Lieskovci 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Neprítomná 

Martin Jakubec 

PROTI 

Jaroslav Kekely 

Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

PROTI 

Jozef Kurucár 

Neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

PROTI 

 

 

Hosť vyjadril požiadavku, aby mali aj občania obce vyjadriť sa k odpredaju 
Pán Frišo vyzval pána Šutého aby sa vyjadril či súhlasí s návrhom pani starostky  
Pani starostka: zvolať susedov, vytýčiť to, ste tvrdili, že všetci chcú len zámkovú dlažbu 
Pán Šutý: my sme to chceli v prvom rade odvodniť a vysporiadať pozemky, my platíme dane, 
všetci ostatní majú cesty, od toho ste tu, aby ste zabezpečili každému, aby sa dostal na 
slušnú cestu keď otvorí bránku, a čo tá voda, to je ďalšia vec 
Ing. Konušík: je to vo vnútri, zákon nám zakazuje investovať do cudzieho majetku 
Pán Mihalda: a okolo pána Šutého, tiež to nie je obecné, prečo on dostal asfaltku 
Pani starostka: pán Mihalda, nakoľko tu nemáš trvalý pobyt, poprosím ťa sadni si 
Pani starostka: stále ma osočuješ, vyzvala som ťa, aby si prestal 
Pán Frišo: ak sa budú robiť aj ostatné cesty bez vyvlastnenia, môžeme urobiť aj jeho. 
Nemôžeme robiť dvojakým metrom 
Pán Psota: treba to dať písomne na papier, keď bude vyvlastnené, keď bude voda v poriadku 
Ing. Konušík: urobiť aj kompletné odvodnenie, to je neviem aká suma, obec urobí 
odvodnenie, každý bude chcieť urobiť odvodnenie 
Pán Mihalda: čo platia dane, menej ako vy? 
Pán Hašpica: vyzval pána Mihaldu, aby bol ticho a rozprával až v diskusii. 
Pani starostka navrhla stretnúť sa spoločne s poslancami a ešte raz urobiť stretnutie 
ohľadom cesty pri pánovi Šutom – stretnutie na mieste 
Pani starostka na otázku pána Friša odpovedala, že zámkovej dlažby je dosť 
 
Pani starostka udelila slovo hasičom 
Pán Hašpica:   ako to bolo povedané ohľadom zbrojnice, pri predaji bytov,  bolo by dobré 
zakotviť tam, že obyvatelia sú si vedomí tým, že sa tam štartujú autá, je to dôležitá vec,  
dať do  zmluvy, aby nedošlo ku konfliktu 
Garáž po pánovi Mlichovi – on súhlasí, že sa odsťahuje, len to musí zastupiteľstvo schváliť, že 
sa môže zmluva ukončiť aj skôr  – máme čím ďalej viac techniky 
Ing. Konušík: ak sa dohodne s obcou, uzatvorí zmluvu o ukončení nájmu. 
Ak je zmluva na dobu neurčitú, musíme to schvaľovať. Ak je tam možnosť dohodou – 
nemusíme to schvaľovať 
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Pani starostka: treba to schváliť, aj to, že tento priestor nebude na ďalší prenájom 
Ing. Konušík: končí nájomná zmluva.  Ing. Mizerová: zmluvu ukončiť dohodou 
 
Pán Ondrejáš: povedal nám, aby sme o ukončení nájmu oboznámili zastupiteľstvo 
Ing. Konušík: Do budúceho zastupiteľstva dať, že tento priestor bude slúžiť pre hasičov 
Pán Hašpica: hasičská zbrojnica bola naša, my sme si ju postavili, nadstavbu urobili bez nášho 
súhlasu, bývalý starosta povedal, že za to nám dajú jeden byt, pýtam sa , ak by bola možnosť, 
boli by sme radi, aj pre našu družobnú obec. 
Pán Ondreáš: to nemusí byť len pre nás, to môže slúžiť aj iným 
 
Pán Hašpica a pán Ondreáš odišli 
 
Pán Psota informoval prítomných o konaní záhradkárskej výstavy, v dňoch 22. – 24. 9.2018 
V priestoroch kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci. 
Pani starostka poznamenala, že výstava bude organizovaná v spolupráci s obcou a bude 
výchovná a poučná aj pre žiakov MŠ a ZŠ. 
 
Pán Jakubec: opätovne k oprave umelej trávy, poslal to dnes, máte to položkovite rozpísané, 
ak sa to schváli, môže sa od zajtra na tom pracovať, oprava celého ihriska 
Ing. Mizerová: dnes sme odhlasovali body programu, aké máme v pozvánke 
Pán Mihalda: 4 roky ste na to kašlali, nechali ste to zdevastovať. Bolo to vybudované, 4 roky 
ste sa o to nevedeli starať. 
 
Pán riaditeľ zo ZUŠ 
Podal vyjadrenie  k 3 veciam  z minulého zastupiteľstva 
Mgr. Košnár: momentálne riešim  naštartovanie nového školského roka, úväzky, štatistiky, 
som zaneprázdnený 
Každému odovzdal materiál ohľadom financií, ktoré prichádzajú do obce na elokované 
pracovisko Hôrky. Na čo slúžia elokované pobočky ZUŠ,  vymenoval koľko pobočiek majú ZUŠ 
v okolí – napr. ZUŠ v KNM má 6 pobočiek.  
Čo sa týka úväzkov v škole, na to aby mali plné úväzky, tí učitelia tú pobočku v Hôrkach 
nepotrebujú, vystačíme si s počtom žiakov, ktoré máme v Kysuckom Lieskovci. Rozdal 
prítomným prepočet Hôrky.   
9-12/2017 – rozpočet schválený v predchádzajúcom roku 
8 mesiacov financovaných z tohtoročného rozpočtu 
Náklady na žiakov v Hôrkach, všetky peniaze, ktoré prídu na žiakov prídu do Kysuckého 
Lieskovca /aj FP na Hôrky/. Konkrétne na Hôrky na šk.rok 2018/2018 prišlo do našej obce 
72.911 €, obec dala na chod ZUŠ v Hôrkach 42.487€, to znamená, že suma 30.433€  zostala 
v rozpočte  obce  Kysucký Lieskovec z Hôrok.  3-postreh nechcem rozoberať, nakoľko sa týka 
mňa osobne, mojich osobných údajov najneskôr do konca týždňa Vám zavolám 
a vydokladujem všetkým poslancom vzniknutú chybu.  
Riaditeľ ZUŠ: tento rok som mal schválený rozpočet -22% ako som požadoval, už vtedy som 
hovoril o tom, že keby sme sa boli dohodli na úrovni  o cca 15%, nemusel som teraz 
požadovať navýšenie. Ja to rozpoložkujem  
Táto škola bude oslavovať 10výročie vzniku ZUŠ v Kysuckom Lieskovci, prídu sem aj pozvaní 
hostia zo školstva a okresného úradu a iní vzácni hostia, aby bolo všetko v kultúrnom dome 
v poriadku, svetlá, opona, stoličky.  Toto všetko bude v tom 
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Ing. Mizerová: žiadali sme aby ste nám doložili žiadosť, podrobnejšie 
Pani Červienková: aj ZŠ minule žiadala peniaze na ihrisko, ale nemali rozpočet 
 
Pán Šutý: na dokončenie 8 bytov by bolo treba 150.000€, 20.000€ na dokončenie bytu, ktorý 
má cca 45m2, chcem sa spýtať, či máte spracované nejaké kalkulácie na dokončenie. Mne to 
vychádza 20.000€ na 1 byt. 
Pani starostka: nie sú to len podlahy, aj vnútorné dvere, kúpelne , linky, boli schválené 
holobyty , ja som povedala približnú sumu. Pán Šutý: lebo to je závratná suma 
Pani Frolová: chcela požiadať poslancov aby brali na vedomie záujmy občanov formou 
petície, ktorá prebieha o odpredaj bytov. 
 
Pani starostka  poďakovala prítomným za účasť  a ukončila 47.zasadnutie OZ 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Magdaléna Trubanová 
Starostka obce 

 
 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Pavol Frišo 
Pán Jozef Psota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpísané starostkou obce  a overovateľmi 18.9.2018 
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