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ZÁPISNICA 

Z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 konaného dňa  22.1.2019 o 17:00 hod v kultúrnom dome 

 

Prítomní:  
Starosta obce:        Milan Králik 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

                              Jana Čičalová, Bc. Adriana Hofericová,  František Kováčik, 

                              Jozef Kurucár, Vladimír Lašo, Ing. Marián Masaryk,  

                              Ing. Lenka Mizerová, Ing. Štefan Mrenka 

Hlavný kontrolór obce :   Mgr.Jarmila Šutá 

Hostia: prezenčná listina 

                   

Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  a viedol starosta obce Kysucký Lieskovec Milan Králik. 

Privítal prítomných a skonštatoval, že je prítomných osem poslancov z deviatich a zastupiteľstvo je uznášania  

schopné. Poslanec Milan Králik sa ospravedlnil, cestuje z Bratislavy a príde neskôr. 

Pozvánka spolu s programom a materiálmi dnešného rokovania  bola poslancom a kontrolórke doručená, taktiež 

návrh rozpočtu  ako aj návrhy rozpočtov jednotlivých rozpočtových organizácií obce  a žiadosti o dotácie  boli 

doručené elektronicky. Poslancom boli preposlané zásady hospodárenia, zmluva o dielo na zateplenie kultúrneho 

domu a požiadavka na doplnenie členov komisií 

 

Starosta obce prečítal prítomným program dnešného rokovania 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Rozpočet Obce Kysucký Lieskovec 

a/  Odborné stanovisko HK obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Kysucký Lieskovec   na roky   2019-

2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

       b/  Návrh rozpočtu Obce Kysucký Lieskovec na rok 2019 a návrh programového  

       rozpočtu Obce   Kysucký Lieskovec na rok 2019 + dodatky 

       c/  Príloha č.1 VZN Obce Kysucký Lieskovec č.41/2013 

       d/  Programový rozpočet a Rozpočet Obce Kysucký Lieskovec na roky 2019-2020 

5.    Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 

6.    Dodatok č.1 k VZN č.7/2017 

7.    Zásady odmeňovania poslancov  –  dodatok č.2 

8.    Voľba členov komisií 

9.    Delegovanie členov do Rady školy 

10.  Právny zástupca obce - zmluva 

11.  Žiadosti 

       O odpustenie nájmu za prenájom telocvične, jedálne a CVČ 

       O odpustenie prenájmu za sálu a prísalie kultúrneho domu 

12.  Rôzne 

13.  Diskusia 

14.  Záver 

21.1.2019  boli elektronicky preposlané zmluvy na poskytovanie právnych služieb pre obec Kysucký Lieskovec  

- doplnenie bodu 10. Programu 

 

Poslanec Kurucár poznamenal, že do schránok obdržali list, 

Poslanec Mrenka – do diskusie ohľadom súdu 

Poslanec Masaryk – doplniť body programu 

     

Hlasovanie program: 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   18 /2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 
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Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE 

A/ Program 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Rozpočet Obce Kysucký Lieskovec 

a/  Odborné stanovisko HK obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Kysucký Lieskovec na roky    

     2019-2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

       b/  Návrh rozpočtu Obce Kysucký Lieskovec na rok 2019 a návrh programového rozpočtu Obce  

            Kysucký Lieskovec na rok 2019 + dodatky 

       c/  Príloha č.1 VZN Obce Kysucký Lieskovec č.41/2013 

       d/  Programový rozpočet a Rozpočet Obce Kysucký Lieskovec na roky 2019-2020 

5.    Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 

6.    Dodatok č.1 k VZN č.7/2017 

7.    Zásady odmeňovania poslancov  –  dodatok č.2 

8.    Voľba členov komisií 

9.    Delegovanie členov do Rady školy 

10.  Právny zástupca obce - zmluva 

11.  Žiadosti 

       O odpustenie nájmu za prenájom telocvične,jedálne a CVČ 

       O odpustenie prenájmu za sálu a prisalie kultúrneho domu 

12.  Rôzne 

13.  Diskusia 

14.  Záver 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

neprítomný 

Jozef  Kurucár 

ZA 

 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

Pán starosta navrhol doplniť bod DHZ 

21.1.2019 doručili členovia DHZ na obec návrhy na menovanie do funkcie veliteľa DHZ a ustanovenie za 

preventivára požiarnej ochrany obce.  Návrh  bol poslancom zaslaný elektronicky 21.1.2019 a navrhol doplniť  

do bodu Rôzne 

Poslanec Masaryk poznamenal, dal návrh, aby body ku ktorým nebol doručený materiál 7 dní, boli presunuté do 

ďalšieho OZ, taktiež k menovaniu funkcii DHZ požaduje obšírnejší prehľad  o ich požiadavke 

Poslanec Mrenka – poznámka, DHZ bude mať výročnú členskú schôdzu, ťažko povedať čo sa tam udeje, nemali 

by sme to schvaľovať, len to zobrať na vedomie 

Poslanec Masaryk – čo je ta preventívna prehliadka 

Poslankyňa Hofericová: keď navrhli tých členov, určite sú schopní tieto funkcie vykonávať 

Poslanec Mrenka: mali predložiť zápisnicu, kde sú navrhovaní výborom 

Poslankyňa Hofericová: výbor máva schôdze, navrhuje týchto členov 

Poslanec Masaryk: chcel som vedieť, akú náplň práce majú. 

V zmysle vyššie uvedeného nebol bod doplnený do programu rokovania 

 

Pán starosta navrhol doplniť do programu žiadosť o odpustenie prenájmu kultúrneho domu, 

Dňa 22.2.2019 doručili žiaci 9.ročníkov základnej školy v Kysuckom Lieskovci 

Žiadosť o odpustenie nájmu sály, prísalia v kultúrnom dome v Kysuckom Lieskovci 

na Venčekový večierok  dňa 14.6.2019 a umožnenie nácvikov v priestoroch sály kultúrneho domu v rozsahu 3 

hodiny týždenne. Žiadosť navrhol zaradiť do bodu   Žiadosti 
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Hlasovanie 

B/  Doplnenie do programu  

Do bodu  11. Žiadosti  –  Žiadosť o odpustenie poplatku za prenájom sály, prísalia kultúrnom dome v Kysuckom 

Lieskovci na  nácviky spoločenských tancov pre žiakov 9.ročníkov Základnej školy v Kysuckom Lieskovci 

v rozsahu 3 hodiny týždenne a odpustenie poplatku za prenájom na konanie záverečného Venčekového večierka  

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

neprítomný 

Jozef  Kurucár 

ZA 

 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

Poslanec Masaryk opätovne žiada body, ku ktorým neboli doručené materiály 7 dní vopred vylúčiť von, a to 

Bod 9.delegovanie do Rady školy a bod 10. právny zástupca, podotkol, že aj prenájom sály musí korešpondovať 

s VZN. Následne poslanec Masaryk navrhol na dnešnom zastupiteľstve zrušiť VZN č.7/2017 a namiesto neho 

opätovne vrátiť VZN č.24, nakoľko bolo prehľadnejšie. 

Pani ekonomka poznamenala, že v zmysle VZN č.7/2017 sú podpísané nové dodatky k zmluvám  

K právnemu zástupcovi – toto OZ berie na vedomie. K delegovaniu – dáme hlasovať. 

Poslanec Masaryk  neviem prečo sa mení právny zástupca. Poslanec Mrenka: ak sa nemenia podmienky, dáva sa 

zmena len na vedomie 

 

Hlasovanie: bod programu 9 

C/  Vypustiť z programu  

Bod 9 – Delegovanie do Rady školy 

Jana Čičalová 

Proti 

Bc. Adriana Hofericová 

Proti 

František Kováčik 

Proti 

Milan Králik 

neprítomný 

Jozef  Kurucár 

Proti 

 

Vladimír Lašo 

Proti 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

Proti 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

Hlasovanie: bod  programu 10 

D/  Vypustiť z programu  

Bod 10 – Právny zástupca obce - zmluva 

Jana Čičalová 

Proti 

Bc. Adriana Hofericová 

Proti 

František Kováčik 

Proti 

Milan Králik 

neprítomný 

Jozef  Kurucár 

Proti 

 

Vladimír Lašo 

Proti 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

Proti 

Ing. Štefan Mrenka 

Proti 

 

 

 

Voľba návrhovej komisie 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   19/2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

VOLÍ 

Návrhovú komisiu v zložení: 

Ing. Lenka Mizerová 

Ing. Marián Masaryk 

Jozef Kurucár 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

neprítomný 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 
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U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   19/2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

VOLÍ 

Overovateľov zápisnice 

Vladimír Lašo 

Jana Čičalová 

Jana Čičalová 

Zdržal sa 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

neprítomný 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

Zdržal sa 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

Zapisovateľka: Katarína Hmírová 

Pán starosta poprosil hlavnú kontrolórku obce,  aby prítomných oboznámila s kontrolou plnenia uznesení  

Uznesenie č.724/2018   Odporúča 

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

u Chupáčov                                         nesplnené         

             

Uznesenie č.  700/2018  ODPORÚČA       

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

Pani kontrolorka. Návrh na zrušenie uznesenia     ZRUŠENÉ 2.OZ 

Poslanec Mrenka: najskôr sa to navozilo, potom sa to malo zlegalizovať, chcem sa tomu venovať 

Mýlite si to. Navozila sa tam zemina z Čadce z diaľnice, obec z toho nemala nič, ak som ja pochybil budem za to 

zodpovedať, minulé zastupiteľstvo sme prijali uznesenie, že to preveríme a prešetríme. Ak pochybil niekto iný 

pôjde trestné oznámenie na iného. 

Poslanec Masaryk poznamenal, že zemina je presne špecifikované  ilová zemina 

Poslanec Kurucár: buď sa dá špeciálna fólia alebo špecifická ílovitá zemina. Boli tu mladí chalani z ministerstva, 

povedali starostke, posuňte bývalého starostu nám, my si s ním urobíme poriadok. Pani starostka to nechala na 

sebe. Na každom zastupiteľstve som jej hovoril, že kandidovala, aby zakrývala nedostatky po starostovi, som 

rozmýšľal, že som sa na tom spolupodieľal, dal som jej 50 kg trávy na zakrytie. 

Poslanec Masaryk ja som na životnom prostredí bol, bývalá starostka bez schválenia zastupiteľstva podpísala 

zmenu stavby. Ak nenájdeme dodávateľa špecifickej ílovitej zeminy, má byť uložená fólia. 

Poslankyňa Mizerová dala návrh na zrušenie uznesenia 643/2017 a 700/2018, nakoľko na minulom zasadnutí 

bolo prijaté uznesenie, so zámerom preveriť stavbu skládky TKO. 

Hlasovanie 

U  Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 28  /2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

RUŠÍ 

 A/  Uznesenie č.  700/2018 a uznesenie č.  643/2017 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

neprítomný 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 
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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. 643/2017 ODPORÚČA      
 Predložiť na nasledujúce obecné  zastupiteľstvo po rozpočte zmluvu a doklady k navážke zeminy na skládku 

k rekultivácii                                            ZRUŠENE 2 OZ 

 

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 

 

Návrh na zrušenie 

Podľa informácií, prebehlo meranie hlučnosti 

Poslanec Kurucár – bolo stretnutie občanov spolu s poslancami, je pravda, že je tam hlučnosť a prašnosť 

Poslanec Masaryk – podať koncoročnú správu, aby sme vedeli čo je splnené  

Poslanec Mrenka: ich občan nezaujíma, merania majú v poriadku. Keď príde hygiena, spĺňajú normy, je 

potrebne aby pri meraní boli aj občania 

Pán starosta: pani starostka dala opatrenia. 

Pani Mizerová: na budúce zastupiteľstvo predložiť doklady 

 

Uznesenie č.625/2017  ODPORÚČA   Na budúce OZ vypracovať cenovú ponuku na úpravu a odvodnenie cesty 

od pána Rapčana nahor k pánovi Masarykovi                                 nesplnená 

Poslanec Masaryk: sú tam vydané 3 stavebné povolenia, v bode vody si stavebník  navŕta studňu, keď bolo 

stavebné konanie s účastníkmi konania a vlastníkmi pozemkov, počas tohto odvodnenia by sa dalo urobiť, v ulici 

je hlavný rozvod vody, dotiahnuť a na konci dať hydrant. Stavebníci obišli stavebný zákon tým, že deklarovali 

obci, že si navŕtajú studňu. Otázka je, ak by bola možnosť umožniť im prístup k obecnej vode, urobiť komplexný 

projekt uloženia. Navrhujem bod nechať v plnení, s tým, že sa obec vyjadrí k napojeniu na obecnú vodu, výkop 

by sa dal využiť na odvodnenie a v budúcnosti na odkanalizovanie.  

Poslanec Lašo: bod by som zrušil a dal nové uznesenie na komplet. 

Poslanec Masaryk poznamenal, že sa bude stavať 6 stavieb. Pre obec je výhodné, aby boli tieto nehnuteľnosti 

pripojené na kvalitnú obecnú vodu, ktorá spĺňa normy. 

Poslankyňa Mizerová: nemáme na to financie, voda nám ide do straty, je to veľká investícia,  

Poslanec Masaryk: ja hovorím o dopojení domov na pitnú vodu, riešiť to komplexne ukončením hydrantu 

Pán starosta: určite by to neprebehlo tento rok 

Poslanec Mrenka: treba zistiť, ak je 6 stavebných povolení, je možnosť z ministerstva dostať peniaze na IBV, 

voda, kanál, miestne komunikácie. Pán starosta: poinformujeme sa. 

Poslanec Mrenka: musíme vytvárať podmienky, aby ľudia stavali a neodchádzali 

Poslanec Masaryk: dovolil som pánovi Balekovi pripojiť sa na 50-ročnú hadicu. 

Poslanec Mrenka: ak je reálne vystavených 6 stavebných povolení, informovať sa o možnosti získať FP. 

Predpokladom sú právoplatné vystavené stavebné povolenia. 

Odporúča preveriť možnosť čerpania dotácie z MVaRR na zriadenie IS 

Hlasovanie 

U  Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  32  /2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

ODPORÚČA 

Preveriť správe obce možnosť čerpať  v IBV dotáciu na zriadenie inžinierskych sietí  Z MVaRR 

 na spomínanej komunikácii od p.Rapčana po parcelu CKN 2129 v termíne 30 dní 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA  

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 
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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          NESPLNENÉ 

Uznesenie č.584/2017   ODPORÚČA   Riaditeľom RO pravidelne štvrťročne kontrolovať a zosúlaďovať  

účtovníctvo RO a obce                                          úloha stála v plnení 

Uznesenie č.526/2017  ŽIADA    Pri rozbore hospodárenia predkladať aj zoznam neplatičov fyzických 

a právnických osôb za dane a poplatky                                                úloha stála v plnení 

Uznesenie č. 182/2015: Pripraviť návrh na súd na vypovedanie zmluvy o dielo zo dňa 7.2.2014  

medzi obcou a firmou Eurokapitál s.r.o.                                                                  ZRUŠENÁ 

Návrh z obce na zrušenie 

Poslanec Masaryk: informovať nás v akom je to stave 

Hlasovanie: 

U  Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 28  /2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

RUŠÍ 

B/  Uznesenie č.  182/2015 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

neprítomný 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

 

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

akcie                                                  úloha stála v plnení                        

  

Hlasovanie: konštatuje kontrola plnenia uznesení v zmysle vyššie uvedeného 

 

U  Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 28  /2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

C/  Konštatuje kontrolu plnenia uznesení 

Jana Čičalová 

ZA 
Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

neprítomný 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

 

Návrh pána starostu vymeniť bod 4 za bod 5 

Bod sa týka Dodatku č.1 k Zmluve  o dielo zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu Kysucký 

Lieskovec 

Návrh dodatku bol predložený na 1.zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

OZ Obce Kysucký Lieskovec predložený dodatok neschválilo z dôvodu nesprávne uvedenej položky v Prehľade 

rozpočtových nákladov na krycom liste rozpočtu, ktorý bol súčasťou Dodatku č.1 k Zmluve o dielo. 

Uznesením č.16/2018 dodatok č.1  OZ zobralo na vedomie. Predmetný dodatok bol postúpený na opravu 

zhotoviteľovi, spoločnosti STAVOB.SK, s.r.o. Turzovka 
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Hlasovanie: 

E/ Výmena bodu programu 5 za bod 4  

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

neprítomný 

Jozef  Kurucár 

ZA 

 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

Na rokovanie sa dostavil zástupca spoločnosti Stavob.sk  – pán Melicher -  vyzval prítomných, aby sa pýtali 

Poslanec Mrenka: ja som sa pýtal, že keď sa robila ponuka, či bol slepý výkaz výmer, alebo či ste boli na 

obhliadke, prečo položky, ktoré sú predmetom dodatku neboli zahrnuté do výkazu. 

Pán Melicher sa vyjadril, že ich spoločnosť bola vybratá na základe najlepšej ceny, obhliadka bola urobená,  

ale nikto nevidel v akom stave sú žľaby, háky, toto sa zistilo až keď sa postavilo lešenie. Upozornili sme na 

nedostatky starostku, riešilo sa, či sa to bude meniť len sčasti, dospelo sa k tomu, že vymeňte celé a staré sa 

možno niekde použijú, bolo to logické. Fyzicky je to prevedené, ospravedlnil sa za omyl vo výkaze vymenené 

m2 za kusy. Urobilo sa viacero vecí, ktoré sme neúčtovali, nový bleskozvod, okná sme použili tie, čo boli na 

obci, vchodové dvere namiesto plastových hliníkové, neúčtovalo sa to, bolo to ako bonus, zachovali sme sa 

najférovejšie ako sa dalo. Dodržal som aj ceny, v cenovej ponuke, nechcel som na vás zarobiť, chcem len to  

čo sme tam fyzicky dali. 

Pán starosta poznamenal, že zmluva spolu s výkazom výmer bola zverejnená na stránke obce 

Poslanec Masaryk: podľa vás je stavba 10.12.odovzdaná? 

Pán Melicher stavba je odovzdaná, sokel nie je dorobený, nakoľko nebolo vyhovujúce počasie, je to zapísané 

Poslanec Masaryk: trváte na informácii, že sa mala najskôr opraviť strecha.  

Pán Melicher: uričte sa to bude musieť riešiť. 

Pán Melicher: rozdiel 28 metrov oproti výkazu výmer, to sme nefakturovali. Je to bežná vec, keď to nie je 

novostavba. Preberací protokol je podpísaný. 

Poslanec Mrenka: stavebný denník, pán Melicher: ak ho nemáte, kópiu Vám dodám 

Hlasovanie 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   20 /2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE 

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Zvýšenie energetickej efektívnosti KD Kysucký Lieskovec – zateplenie fasády 

Jana Čičalová 

ZA 
Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

neprítomný 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

  

 

Pán Paršo – hosť: prial by som si cestu okolo mňa prekopať, aby voda išla do rieky 

Pán starosta: napíšte si žiadosť a pôjdeme na obhliadku 

 

 

Bod programu: Rozpočet obce Kysucký Lieskovec 

Pán starosta vyzval hlavnú kontrolórku obce, aby prítomných oboznámila so svojim odborným stanoviskom 

k návrhu viacročného rozpočtu obce Kysucký Lieskovec    na roky   2019-2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 

2019 

Pani kontrolórka: Stanovisko mali prítomní v materiáloch 

2 pripomienky: od 1.1. sa rozpočtuje aj podnikateľská činnosť, upozornila na výdaj v tejto oblasti, taktiež 

upozornila na príjem a výdaj za odvoz komunálneho odpadu. 
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Poslanec Masaryk: ako ste dostali do rozpočtu položku 75.000€ - vodné hospodárstvo, tržby za vodu, skreslená 

informácia, mala by byť podstatne vyššia, pozeral som, že škola neplatí za vodu, neviem či je to vhodné do tohto 

bodu. Žiadal som obec o poskytnutie údajov, metodiky na výpočet sumy za príjem za vodu do obce, zdá sa mi to 

málo, dochádzam k vyššej sume. Chcem sa pani  kontrolórky opýtať, či mám nárok ako poslanec za vodné 

hospodárstvo dostať sa k informáciám. 

Pán starosta sa opýtal akou formou žiadal tieto informácie 

Poslanec Masaryk poznamenal,  že žiadosť  napísal. Pán starosta: ja mám informácie, že požadované údaje 

nemohli byť poskytnuté v zmysle zákona o ochrane. 

Pán starosta: riešilo sa to s pracovníkom, ktorý má na starosti ochranu osobných  údajov, ty si žiadal, koľko ľudí 

žije v domoch, akú majú prípojku, nevidel som písomnú žiadosť, keď ju doručíš, postúpime ju zodpovednému 

pracovníkovi a v zmysle zákona odpovieme. 

Poslanec Masaryk: príjem v rozpočte za vodu sa mi zdá málo, chcel som prejsť metodiku výpočtu s pracovníkom 

obce,  chcel som si porovnať výpočty so skutočnosťou.  

Poslanec Mrenka: zastupiteľstvo je najvyšší orgán, keď niečo od pracovníka obce žiada, má mu to poskytnúť, 

ak by mal byť porušený zákon, to je niečo iné 

Pani ekonómka: boli sme preškolení, každá žiadosť sa postupuje zodpovednej osobe, on nám dá vyjadrenie, aké 

informácie môžeme poskytnúť. 

Poslanec Mrenka: ak je to v súlade so zákonom, zamestnanec to má poskytnúť 

Poslanec Masaryk: chcel som zistiť metodiku výpočtu, lebo táto informácia nadväzuje na schvaľovanie rozpočtu 

Keď dostanem zlé vstupy, ako môžem schvaľovať rozpočet 

Pani kontrolórka: ja som komunikovala s obcou, je pravda, že údaje ti môžu poskytnúť len v zmysle zákona. 

Poslanec Masaryk: ja si tieto informácie chcem overiť v praxi. Chcel som metodiku, vystavenú faktúru 

Pani kontrolórka: paušál je podľa trvalého pobytu v dome. 

Poslanec Masaryk: stočné vypočítané URSOm pre obec je nižšie ako vodné. 

Kontrolórka: rozhodnutie je vydané URSOm 

Poslanec Masaryk: je to dané a je to nesprávne. 75000€ musí byť vyššie už len v položke stočné, všade je stočné 

vyššie ako vodné. Nie je normálne, aby cena za stočné bola polovičná ako vodné 

Pán starosta vyzval poslanca Masaryka, aby vypracoval metodiku, na čo odpovedal, že je na to zamestnanec. 

Poslanec Masaryk: pán Pažítka mi poslal, vydáva potvrdenie o cene a ako sa vypočítava cena 

Max. cena za vodné   0,8943€/m3,.   max. cena za stočné 0,4515€/m3,  ceny sú bez DPH 

Pani ekonómka: 75000€ je návrh rozpočtu, vychádza sa z predchádzajúcich období, podnikanie sa prelína 

s hlavnou činnosťou, teraz sa to ide rozpočtovať. Vodomery sa odpisujú na konci roka, faktúry sa dávajú za rok 

2018 a budú sa platiť v priebehu roka 2019. Presné príjmy Vám nikto nedá. 

Poslanec Masaryk: podnikanie –  účel vytvárať pridanú hodnotu. 

Pani ekonómka: živnosť je v strate, mala sa zrušiť. Sme podnikateľský subjekt len na vodu 

Poslanec Masaryk: úlohou každého podnikateľa je vytvárať zisk, pridané hodnoty a robiť rezervy na ďalšie 

obdobie. Ja sa toho ako podnikateľ držím. Ekonómka: od 2006 sme v strate, prečo to neriešili 

Poslanec Masaryk: dnes sme tu na to, aby sme vytvorili spoločnosť, ktorá má dary médium vodu, aby sme 

vytvorili spoločnosť napr, ako Sevak, preto som chcel túto genézu naštartovať, aby som po skončení môjho 

volebného obdobia odovzdal spoločnosť, ktorá bude prosperovať. Som tu na to, aby voda zostala v rukách 

Obce. Pán starosta: uvedomuješ si, že na to treba financie,  

Poslanec Masaryk: ja mám dávať návrhy, riešenia, financie sú vaša úloha 

Pán starosta: neviem či máš vedomosti v akom stave a aké staré sú potrubia, mojim cieľom je tiež 

zrekonštruovať vodu. Postupne inštalovať vodomery. 

Poslanec Masaryk: poznamenal, že položka 75.000 nereflektuje danú skutočnosť a bolo to jeho vyjadrenie 

k správe kontrolórky obce. 

 

Hlasovanie: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra  
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 U  Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  29  /2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

A / Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec k návrhu viacročného rozpočtu Obce 

Kysucký Lieskovec na roky 2019-2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

neprítomný 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

Proti 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Ing. Štefan Mrenka 

neprítomný 

 

 

 

 

Pán starosta:  Rozpočet bol vyvesený, nedostali sme žiadne písomné pripomienky 

Poslanec Mrenka:  bežné príjmy, sčítané prenesené a originálne v školách je 0 k 0. Výdajové časti: nárast 

Ekonómka: menili sa zaradenia, tarify u najnižších tried, upratovačky., . 

 

Prišiel pán poslanec Králik 18.55 

 

Poslanec Mrenka: pre mňa je rozpočet slabo dynamický, účasť na projektoch, k rozšíreniu územného plánu, 

uzatvorenie skládky TKO – starosta : navštívim IŽP, možno to bude len zlomok ceny 

Poslanec Mrenka: pozrieť I.kazetu, aby si sa mohol s projektom odraziť ďalej. Na uzatvorenie bolo cca 160.000, 

je skolaudovaná, chcem to preriešiť. Pán starosta: pri nesplnení podmienok rozhodnutia nám hrozí sankcia. 

Poslanec Mrenka: skutočne ma zaujíma aj tá navozená zemina.  5.000€ rozšírenie verejného osvetlenia, 15000€ 

na terasu –  starosta:  skúsiť možnosť riešiť dotáciou. 

Poslanec Mrenka:  5290€ spoluúčasť na projektoch.  Suma 6.000€ verejné toalety – starosta: v priestoroch 

bývalého sklenárstva, alebo vedľa v budove. 

Poslanec Mrenka : vybavenie DHZ. Starosta: bola obhliadka požiarnej zbrojnici, chýba im interiérové vybavenie 

Poslanec Mrenka: zaráža ma to, pán Rapčan hovoril, že im porobil aj veci zadarmo 

Poslankyňa Hofericová: úpravy.. 

Poslanec Mrenka: neverím im, poprosím starostu aby si to koordinoval, čo bolo urobené, čo bolo fakturované, 

Čo bolo sponzorsky, zadarmo , 

Poslanec Mrenka:  absentuje tu 22 bj. – starosta: To tento rok neplánujem,  

Poslanec Mrenka:  pádom mal aj kontrolor obce nárast – ekonom: to sa prepočítava, aj tam bude nárast, cestovné 

náhrady cca 180€/mesačne, založenie FK 18.000€, sú tu mzdy na pracovníka, 

ekonom: na polovičný úväzok je tam 1 zamestnanec, poslanec Mrenka: ktorý tam má 600€ v hrubom, 

ekonom: ten je tam zamestnaný už za pani Trubanovej. 

Poslanec Mrenka: mali by sme mať organizačnú štruktúru. Na stolnotenisový klub 3.500€, navrhujem zobrať 

z cestovných náhrad starostu. Pán starosta: ak budem sedieť na úrade bude mi stačiť aj menej, končí obdobie 

eurofondov, bude ťažšie získať financie, bude to treba naháňať. 

Pán Vnuk – hosť navrhol zobrať z futbalu, návrh poslanca Mrenku dať na stolný tenis 1000€ z futbalu. 

Pán Vnuk: na úrade je žiadosť, s rozpisom na čo chce financie z dotácie použiť 

Poslanec Mrenka: ak bude starosta ochotný, budeme hľadať spôsob ako rozbehnúť futbal, 18000€ je málo, 

či pokračovať, či premenovať klub , klub je zaregistrovaný na futbalovom zväze. Hovorím svoj návrh.  

1000€ našu situáciu nerieši. 

Poslanec Králik: nepostačovala by suma na začatie prípravky. Poslanec Mrenka: nestačí 

Poslankyňa Mizerová prečítala návrh na uznesenie 
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U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 21 /2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE 

A/   Presun  FP   v programe 12  z položky  Šport   sumu   1.000€  

z položky dotácia na založenie FK    18.000€ – 1.000€    na položku stolnotenisový klub          2.800€ + 1.000€ 

Jana Čičalová 

Zdržal sa 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

Zdržal sa 

Jozef  Kurucár 

Zdržal sa  

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

Poslankyňa Mizerová: podmienka na dresy, ktoré sa zakúpia z dotácie dať logo Kysuckého Lieskovca 

Prebehla diskusia ohľadom umiestňovania loga Kysuckého Lieskovca v stolnotenisovom klube. 

 

Poslanec Masaryk: pre pani Hofericovú, keď sme boli v požiarnej zbrojnici, rozpočet už visel, takže aké regále  

Prebehla diskusia ohľadom položky plat starostu , požiadal vysvetlenie od predsedkyne finančnej komisie. 

Poslankyňa Mizerová: plat sa prepočítava podľa mzdy v národnom hospodárstve 

Poslanec Masaryk: 26400 posledné info, predpokladaný nárast cca 5%, rozdiel 13000€ 

Poslankyňa Mizerová: pokiaľ mu zastupiteľstvo neschváli odmeny, bude mať mzdu v zmysle zákona 

Poslanec Masaryk: mám podozrenie, že pánovi starostovi poslanci schvália mimoriadnu odmenu. 

Pozeral som navýšenia aj v školách cca 10%.  . Poslankyňa Mizerová: Ak máš návrh, daj. 

Návrh poslanca Masaryka: starostovi nechať len 10% navýšenie, odobrať na vodné hospodárstvo, alebo na platy 

upratovačiek, kucháriek. Prerozdeliť sumu na upratovačky a kuchárky. 

Poslanec Králik poznamenal, že tu sú platy tabuľkové, čiže to bude na odmeny 

Poslankyňa Mizerová poznamenala, či si pozeral plat napr. upratovačky, kde bol pekný nárast. 

 

Hlasovanie 

B/  Presun  FP   v programe 1   z položky  Výkon funkcie starostu obce  sumu  10.000€  na položku ZŠ, MŠ,OÚ 

Jana Čičalová 

Zdržal sa 

Bc. Adriana Hofericová 

Zdržal sa 

František Kováčik 

Zdržal sa 

Milan Králik 

Zdržal sa 

Jozef  Kurucár 

Zdržal sa 

Vladimír Lašo 

Zdržal sa 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

Zdržal sa 

Ing. Štefan Mrenka 

Zdržal sa 

 

 

 

 

 

Poslanec Masaryk: koľko je zamestnancov na vodnom hospodárstve 

Ekonomka: sú to kumulované funkcie, robia aj obecné práce, kuričov, poruchy, robia čo príde, 

jeden na vode, jeden  na čističke 

Kontrolorka poznamenala, že obecné zastupiteľstvo neschvaľuje organizačnú štruktúru 

Poslanec Masaryk: vodári sú aj hrobári. Ekonomka: nie len pomáhajú v obci, kde treba 

Poslanec Masaryk: pitná voda Sevak, vodomery : 5000€ - ekonomka: nákup nových vodomerov  

Starosta preverí informáciu, ako je to s ciachovaním vodomerov. 

Poslanec Masaryk: chcem vedieť na základe čoho vystavujeme faktúry 

Pán Psota: skontrolujte si koľko máte na živnosti 

Poslanec Masaryk: dácia, prečo ju platiť z niečoho čo je stratové. Ekonomka: bola kúpená na živnosť 

Poslanec Masaryk: Komisia za vodné hospodárstvo – dať to do normálnych čísel, v opačnom prípade je škoda 

našej energie. Minulý týždeň sme mali na obci sedenie, že sa môžeme uchádzať o výzvu na dotáciu na 

kanalizáciu, výzva bude na 95% vyhlásená, treba sa nám pripraviť a nájsť finančné prostriedky, preveriť 

projekty, aby sme mohli splniť občanom, čo si mal vo svojom volebnom programe. 

Na otázku poslanca Mrenku, či to bol Pijak, odpovedal poslanec Masaryk, že je to jedno, kto to bol 



11 
 

Pán starosta: predbežne sa informoval, Ochodnica, Dunajov, Kys.Lieskovec, Ochodnica, neviem či pôjde do 

toho, nakoľko robila cesty z eurofondov 

Na otázku pána Psotu, čo bude robiť s kalnou vodou, poslanec Masaryk odpovedal, že má víziu a svoje kroky 

bude konať, pokiaľ bude obec súčinná, odovzdá všetky vedomosti, aby voda bola čistá. 

Poslanec Mrenka: návrh zo solidárnosti, poslanci majú len 20€ za zastupiteľstvo,  zobrať z položky starostu 

2000€ a presunúť na poslancov. 

Poslanec Kurucár: minulé volebné obdobie som nebral nič, určite nebudem hlasovať za zvyšovanie. 

 

C/  Presun  FP   v programe 1   z položky  Výkon funkcie starostu obce  sumu  2.000€ na položku Odmeny 

poslancov OZ 

Hlasovanie 

Jana Čičalová 

Zdržal sa 

Bc. Adriana Hofericová 

Zdržal sa 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

Zdržal sa 

Vladimír Lašo 

Zdržal sa 

Ing. Marián Masaryk 

Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 

Zdržal sa 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

 

Poslanec Masaryk sa vzdáva odmeny ako poslanec a poprosil poslankyňu Hofericovú, aby na konci roka 

odovzdala jeho financie sociálne slabšej rodine 

 

Poslankyňa Mizerová: rozpočet sa dá meniť počas roka, nedá sa zostaviť presne, dá sa s ním pracovať každé 

zastupiteľstvo. Na podnet viacerých spoluobčanov, mám návrh, aby sa kúpili stoličky do kultúrneho domu.  

Návrh presunúť finančné prostriedky zo správy obce  plyn vo výške 2000€, tam bolo veľa navýšené, z platu 

starostu zobrať 2000€ a do rozpočtu nedoložili jednota dôchodcov a únia žien IČO, nemôže sa im schváliť 

dotácia, zobrať im po 500€. 

Pán Psota poznamenal, že sa to riešilo už dávnejšie s pánom Rapčanom, treba to dotiahnuť 

Celkom 5000€ na nákup stoličiek ... cca 150kusov 

 

Hlasovanie 

D/  Presun  FP   v programe 4  Správa obce  z položky  plyn   sumu   2.000€ , v programe 1   z položky  Výkon 

funkcie starostu obce  sumu  2.000€, v programe 11 z položky Dotácie z rozpočtu obce  JD sumu 500€, Unia 

žien sumu 500€  na položku 633001 v programe 4  suma 5.000€  na nákup stoličiek  

Hlasovanie 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA  

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

Zdržal sa 

 

 

 

 

Pán Lašo: keď sa bola pozrieť požiarna zbrojnica 8bj. – 15000€  na dorobenie bude málo. Dobré dokončiť čím 

skôr aby sa to dalo dať do prenájmu. Pán starosta: možno zareagujeme na nejakú výzvu. 

Poslankyňa Mizerová: postupne sa na to pripraviť. Poslanec Lašo: možno tak do dvojnásobku navrhnutej sumy. 

Pán Psota ak to chcete prenajímať, musí to byť hotové. Pán starosta: beží lehota, na predloženie dokladov. 

Poslanec Mrenka: sedí tu pán Ondrejáš a Dubeň,  zaráža ma, že je tam prestavané, nebolo to vyfakturované, to 

ma bude zaujímať, kde je tých 30000€ navyše, treba si k tomu sadnúť.  

Poslanec Masaryk: o verejnom osvetlení, preposlal som vám vyjadrenie UVO, UVO sa vyjadril že boli porušené 

zákony, ako sa bude k tomu obec stavať, ako sa bude riešiť 12ročná koncesná zmluva, predražené svetlá. 

Pán starosta poznamenal, že nedostal žiadny e-mail s prílohami, rovnako reagovali aj ďalší poslanci. 

Poslanec Masaryk: týmto rozpočtom chcete navýšiť svetlá, ktoré bude spravovať táto  spoločnosť. 

Poslankyňa Čičalová: máš konkrétny návrh pán poslanec? Poslanec Masaryk: musíme teraz počkať na 

vyjadrenie právneho oddelenia. Poslanec Mrenka: upozornil poslancov, nemôžeme sa tváriť, že o tom nevieme. 

Poslanec Mrenka pripomenul, že rozpočet je daný a dá sa s ním pracovať počas celého roka. 
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Poslankyňa Mizerová: sú tu občania, ktorí žiadajú rozšíriť osvetlenie, nakoľko majú tmu. 

Pán starosta udelil slovo občanom. 

Občania zo Šamaji: máme uložené všetko v ceste, kedy sa urobí cesta 

Pán starosta vyzval, aby napísali žiadosť, ktorá sa následne bude riešiť, spoločne s poslancami si to prejdú 

a prehodnotia.  Dal slovo štatutárom RO. 

Riaditeľka ZŠ: informovala prítomných o zapojení školy do výzvy matematická a čitateľská gramotnosť, 

v prípade schválenie spoluúčasť cca 8000€. 

Riaditeľ ZUŠ: suma v návrhu rozpočtu, ak sa nič mimoriadne nestane, postačuje, je z nej odpočítaných 15% 

ktoré prídu na obec, je to presne 42000€ tento rok, minulý rok to bolo 62000€, ak to bude ako na papieri, bude 

spokojný. 

Riaditeľka ZŠ : obedy zadarmo, či bude potrebný nový rozpočet, pani ekonomka: cez prázdniny sa to dorieši 

 

Poslankyňa Mizerová: k schválenému dodatku č.1 zobrať sumu z rozpočtu – verejné toalety a tam potom 

presunúť z rezervného fondu. 

Hlasovanie: 

E/  Presun  FP   v programe 9  z položky  investičná výstavba  717001   sumu   4.090€ na úhradu Dodatku č.1 

k Zmluve o dielo – Zvýšenie energ.efektívnosti KD Kys.Lieskovec 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA  

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

Následne dal pán starosta hlasovať o bode programu 4 

 

Hlasovanie 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 22 /2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE 

 

A/  Rozpočet Obce Kysucký Lieskovec na rok 2019  vo výške  2,050.712 € 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

Proti 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

Proti 

 

 

 

 

B/  Programový  rozpočet Obce Kysucký Lieskovec na rok 2019 

Jana Čičalová 

ZA 
Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

Proti 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

Proti 

 

 

 

 

C/  Prílohu č.1 VZN Obce Kysucký Lieskovec č.41/2013 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 
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U  Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  29  /2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

A / Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec k návrhu viacročného rozpočtu Obce 

Kysucký Lieskovec na roky 2019-2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

neprítomný 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

Proti 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Ing. Štefan Mrenka 

neprítomný 

 

 

 

 

 

B/  Návrh rozpočtu Obce Kysucký Lieskovec na roky 2020 a 2021 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

Zdržal sa 

 

 

 

 

 

C/  Návrh programového rozpočtu Obce Kysucký Lieskovec na roky 2020 a 2021 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

Zdržal sa 

 

 

 

 

 

 

Šiesty bod rokovania: Dodatok č.1 k VZN č.7/2017 

 

Na základe podnetov a žiadostí o odpustenie poplatku  za prenájom telocvične Základnej školy  od Tenisového 

klubu Dolné Kysuce, v zastúpení pán Bača, Stolnotenisový oddiel Tatran v zastúpení pán Vnuk,  obec  Kysucký 

Lieskovec zverejnila dňa 3.1.2019 návrh dodatku č.1 ku všeobecne záväznému nariadeniu obce č.7/2017 

o úhradách za krátkodobý a dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Kysucký  Lieskovec. 

Predmetom dodatku je § 5 Krátkodobý prenájom telocvične ZŠ s návrhom prenájmu bez poplatku pre nájomcov, 

ktorí reprezentujú obec v súťažiach 

 

Pán Lašo: kto sú tí, čo reprezentujú obec 

Poslanec Mrenka: bola prijatá VZN, tam to bolo definované 

Pán Vnuk: definovať kto je reprezentant obce 

Poslanec Králik: dať tam registrované športové kluby v obci 

Pán Vnuk: tým pádom pána Baču diskvalifikujeme. Poslanec Králik: treba to špecifikovať inak 

Riaditeľka ZŠ, kto to celé zafinancuje, za plyn 5208, doplatok 800€ elektrina za rok 2332, uprava rozvodov, 

kontrola rozvodov, revízia kotla, čistiace prostriedky, školník, upratovačka, účtovník ...celkom 9442€. 

Pán Lašo: keby tam nikto nechodil o koľko by klesli náklady? 

Pani riaditeľka: my tam kúriť nemusíme stále. Deti základnej školy, nie sú reprezentanti obce?  nemám nič proti 

tomu, ale niekto to zaplatiť musí. 
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Poslanec Masaryk: chcem podporiť pani riaditeľku: registrovaní majú registráciu, pani riaditeľka hovorí o tom, 

že tam chodia aj deti, ktoré nie sú registrované, aby tam boli zahrnuté. 

Poslanec Mrenka: aj my futbalisti, cvičiaci jogu v obci a ďalší .. budú chcieť zadarmo. 

Poslanec Masaryk: odjakživa sme mali telocvičňu zadarmo, tá telocvičňa musí byť podľa RUVZ temperovaná 

na 18 stupňov, tá položka je neopodstatnená, v súčinnosti s pani riaditeľkou vyčísliť náklady 

Poslankyňa Mizerová: skutočné náklady na hodinu prevádzky telocvične, keby tam nikto nebol, musíš platiť 

revízie, kontroly, na to dostávaš peniaze. Plyn 6000 máš na celý rok 

Pani riaditeľka: bolo by to podstatne menej. Niekto to zaplatiť musí. 

Poslankyňa Mizerová: chceme od teba náklady, keby si tam mala len 30hodín vyučovací proces – telesnú. 

Prebehla diskusia medzi pani riaditeľkou ZŠ a pánom Vnukom 

Poslankyňa Hofericová: či tenisti platili 

Riaditeľka ZŠ: projektTenis do škôl, pán Bača chodil doobeda do školy a venoval sa deťom 

Riaditeľka ZŠ: Minulý rok vybraté 1090€ - zumba,futbalisti + 2000€ od obce za stolnotenisový klub 

Poslanec Masaryk: cituje politika: peňazí je dosť, len sa nesmie kradnúť. Každý starosta podporoval šport 

v dedine, nikdy sme neplatili, všetci tam chodili zadarmo. 

 

Poslanec Mrenka: percentuálne sme dali koľko školám z origináliek 

Pani Šprláková: pred 10 rokmi sme chodili hrávať volejbal, na každú hodinu sme sa skladali, 

Poslanec Mrenka: áno aj my ako futbalisti sme sa skladali 

Pani kontrolorka: ale povedali ste, že ste chodili zadarmo. 

Poslankyňa Mizerová: nepamätám si, vždy obec dofinancovala náklady škôl, keď vznikne porucha obec to 

dofinancuje , keď vám chýbajú peniaze vždy prídete na obec a obec to prefinancuje 

Pani riaditeľka: v roku 2015 neboli financie na vykurovanie telocvične, ako sa to riešilo? 

Poslanec Masaryk vyzval prítomných nech sa idú pozrieť do škôl do KNM, kde majú deti telocvičňu 

poskytovanú zadarmo 

Poslanec Mrenka: základnej škole sme dali z origináliek 70percent. Ja by som vám bol dal menej 

Pani riaditeľka: aj to tak fungovalo 

Poslanec Mrenka: starosta je tu na to, mal by povedať, dal som vám 70%,aby obec na 1000eurách visela 

a padala. Je to smiešne že sa tu handrkujeme o 1000€. Keby sme im boli dali 60% nepovedali by nič. 

Poslankyňa Čičalová: na druhú stranu škola neplatí vodu, neplatí odvoz TKO. 

Poslanec Masaryk: pán starosta má v programe, že založí kluby, môže sa na to pripraviť. 

Prebehla diskusia ohľadom sumy za prenájom priestorov telocvične. 

Pán Lašo: prečo len registrovaným, nech si idú zahrať aj občania Lieskovca, do 10% zadarmo, inak platiť. 

Zdá sa mi to diskriminačné voči našim občanom. 

Poslanec Mrenka: registrovaní majú náklady navyše, chodia na súťaže 

Poslanec Masaryk: vyzval ma Branislav Ondrejáš listom ohľadom širokej masy domácich futbalistov, ktorí 

si chodia zahrať futbal do telocvične a 20€ za dve hodiny je pre nich veľa, nakoľko sú medzi nimi aj deti,  

ktoré nezarábajú. Poslankyňa Hofericová poznamenala, že jej syn pred 7 rokmi tiež platil za telocvičňu. 

Poslanec Králik poznamenal, že v obci je jeden športový registrovaný klub, ktorý využíva telocvičňu, 

Ostatní nech platí a v prípade potreby to obec dofinancuje 

Návrh poslankyne Mizerovej 

Registrovaní zadarmo, domáci...5€, cudzí ...10€ 

Pán Bača sa vyjadril, že pokiaľ bude platiť za prenájom telocvične odíde. Pán Vnuk: ale pán Bača berie od detí 

peniaze za to , že ich trénuje. Poslanec Mrenka: ak to deti platia, je to komercia. 

Poslankyňa Mizerová: on doteraz neplatil, tak povedala pani riaditeľka, majú výmenný obchod so školou. 

 

Hlasovanie: 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  23  /2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
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SCHVAĽUJE 

Dodatok č.1 k VZN č. 7/2017 o úhradách za krátkodobý a dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného 

majetku obce Kysucký Lieskovec s doplnením v 

 §5 – registrované športové kluby Kysuckého Lieskovca.... bez poplatku, 

občania obce ... 5€/hodina, cudzí nájomcovia ..... 10,00€/hodina 

Jana Čičalová 

Neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

Neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

 

Pán Vnuk: faktická poznámka, pani riaditeľka sa mi vyhráža, že kúriť nám tam nebude.  Poďakoval poslancom 

a starostovi za schválenú dotáciu a telocvičňu.  Hráme 3.ligu, chodia tu kluby, ktorých hráčov platia. Ako mám 

postupovať s pani riaditeľkou. Ukážem vám fotku bolo tam 15stupňov. 

 

Bod programu – Dodatok č.2 k Zásadám odmeňovania poslancov 

 

Poslankyňa Mizerová oboznámila prítomných  so znením dodatku, odmena sa bude vyplácať len predsedovi 

komisie, z dôvodu prihlasovania do poisťovní. 

Hlasovanie: 

      U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 24  /2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE 

Dodatok č.2 k Zásadám odmeňovania poslancov 

Jana Čičalová 

Nehlasovala 
Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

neprítomný 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

neprítomná 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

Bod programu  - Voľba členov komisií 

Dňa 3.1.2019 bola poslancom obecného zastupiteľstva – predsedom komisií, ktoré boli schválené 
na  zasadnutí obecného zastupiteľstva, elektronickou poštou zaslaná požiadavka na doplnenie členov komisií 
Pán starosta prečítal mená navrhnutých členov, ktoré boli na obec doručené elektronicky od predsedu komisie 

pre mládež a šport: Ing. Marián Masaryk, Mgr. Juraj Vnuk, Ing. Michal Červienka, Jaroslav Mihalda, Marcel 

Mrenka, Marcel Gomola 

 

Hlasovanie 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  25  /2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE    členov komisií  

A/  Komisia pre mládež a šport – predseda Ing. Štefan Mrenka 

Členovia : Ing. Marián Masaryk, Mgr. Juraj Vnuk, Ing. Michal Červienka, Jaroslav Mihalda, Marcel Mrenka, 

Marcel Gomola 
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Jana Čičalová 

ZA 
Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

neprítomný 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

Následne starosta  obce vyzval jednotlivých predsedov komisií, aby predniesli svoj návrh na členov komisií 

 

B/  Komisia finančná ,správy obecného  majetku a rozvoja obce 

 - predseda Ing. Lenka Mizerová  

Členovia:  Alena Faglicová, Anna Chupáčová, Jozef Sopek 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

C/ Komisia pre ochranu verej. poriadku, prevencie a ochrany majetku 

    - predseda Milan Králik 

Členovia: Juraj Šamaj, Ivana Šamajová,  Juraj Zámečník 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

D/ Komisia výstavby a územného plánovania, regionálny rozvoj  

– predseda Vladimír Lašo 

Členovia: Radoslav Srnánek.  

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

E/  Komisia pre životné prostredie – predseda  Jozef Kurucár 

Členovia: Ing. Pavol Šutý, Jozef Psota 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

Zdržal sa 

 

 

 

 

F/ Komisia vodného hospodárstva – predseda Ing. Marián Masaryk 

Členovia: Emil Raček, Jozef Ondrejáš, Ing. Štefan Mrenka 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 
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G/ Sociálno- zdravotná komisia – predseda  Bc. Adriána Hofericová 

Členovia: MUDr. Kostrová, MUDr. Borák 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

H/  Komisia pôdneho a lesného hospodárstva – predseda František Kováčik 

Členovia: Jaroslav Rajtek, Ján Sidor, Ľudmila Pijaková, Dušan Dirbák, Jaroslav Suľa 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

 I/ Komisia pre vzdelávanie a kultúru – predseda  Jana Čičalová 

Členovia: Erika Lašová, Silvia Šprláková, Katarína Božeková, Eliška Šutá 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

Poslanec Králik: informoval, že si dovolil s vypracovať zásady komisie, ktoré v najbližšom čase doručí členom 

a ešte raz sa ospravedlnil za predloženie termínu stretnutia 

 

  

Bod programu – Delegovanie zástupcov obce do Rady školy 

 

Poslanec Mrenka: bez urážky do Rady školy by mali ísť ľudia, ktorí ovládajú problematiku, 

Poslanec Masaryk: máte tu svoje deti, vnúčatá, poznamenal,že sa do vzdelania svojich detí nestará, to má na 

starosti manželka,  je hrdý, že jeho deti patria k ozdobám školy, za odmenu dostávajú dvojdňové sústredenia, 

a je mu ľúto čo zažil pri telocvični, v našej telocvični trčia triesky, opadáva omietka, mali by ste zvážiť,  

či budete pre vaše deti niečo robiť. 

Poslanec Mrenka: robíte stenu. Do rady školy by mali ísť ľudia, ktorí sú aj vzdelanostne múdri. Povedal som 

svoj názor. 

Poslanec Králik: bol oslovený aj pán Masaryk – odmietol. Dohodnime sa . 

Poslanec Masaryk: nemám tu deti, pani riaditeľka Základnej školy je najfundovanejšia osoba. 

Poslankyňa Mizerová: predchádzajúce volebné obdobie išlo do základnej školy veľa peňazí, bola to urážka. 

Poslanec Masaryk: ja som bol najďalej v telocvični, nehovorím o škole. 

Pani riaditeľka: je skutočne pravdou, vďačím bývalému vedeniu, kde sme sa posunuli, začalo sa kúriť 

v telocvični, nemali sme vodu v triedach 

Poslanec Mrenka: Bubicu ste odstrihli, nemohli ste vykurovať 

 

Hlasovanie 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  26  /2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE     

Delegovanie zástupcov obce do Rady školy 
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A/  Základná škola Kysucký Lieskovec 

Jana Čičalová, Vladimír Lašo 

Zostáva: Ing. Lenka Mizerová, Peter Bugáň 

 

Jana Čičalová 

nehlasoval 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

Zdržal sa 

 

 

 

 

B/  Základná umelecká škola  Kysucký Lieskovec 

Milan Králik, Ing. Štefan Mrenka 

 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

Zdržal sa 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

C/  Materská škola  Kysucký Lieskovec 

Bc. Adriana Hofericová, František Kováčik 

Zostáva: Jozef Kurucár 

 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

 

Bod programu – Právny zástupca obce 

 

K otázke starostu o vyjadrenie,  podmienky zostali zachované. 

Hlasovanie 

U  Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  30  /2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

BERIE NA VEDOMIE 

Zmenu právneho zástupcu obce Kysucký Lieskovec  

Jana Čičalová 

ZA 
Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

 

Bod programu     11.    Žiadosti 

A/   odpustenie prenájmu za sálu a prísalie KD v Kysuckom Lieskovci  dňa 16.2.2019 za účelom organizovania  

plesu – žiadateľ  Zväz  postihnutých  civilizačnými  chorobami v SR ZO Kysucký Lieskovec 
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poslankyňa Mizerová podotkla, že táto organizácia z výnosu bude financovať ďalšiu akciu, ktorá sa bude konať 

v lete. 

Poslanec Masaryk: do budúcnosti aj pre ostatné združenia alebo hasiči, či sa zakomponuje do VZN bezplatný 

prenájom. Pán starosta: dajú si žiadosť do zastupiteľstva na schválenie 

Hlasovanie 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  27  /2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE 

A/  Odpustenie prenájmu za sálu a prísalie KD v Kysuckom Lieskovci  dňa 16.2.2019 za účelom 

organizovania  plesu – žiadateľ  Zväz  postihnutých  civilizačnými  chorobami v SR ZO Kysucký Lieskovec 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

B/  Odpustenie nájmu za prenájom priestorov telocvične, jedálne a CVČ z dôvodu charitatívnej akcie – žiadatelia  

Ing. Masaryk, Mgr. Vnuk, Kysucký Lieskovec 

 

poslankyňa Hofericová: poznamenala, že pán Masaryk má podpísanú zmluvu na prenájom s riaditeľkou ZŠ 

Poslanec Masaryk:  o konaní akcie som informoval na predchádzajúcom zasadnutí. Výťažok z akcie je 300€, 

ak poviete, že zaplatíme nájom, ponížime túto sumu, ktorú ideme prerozdeliť trom rodinám. Zmluvu 

s riaditeľkou som podpísal, nakoľko sú takto nastavené pravidlá. 

Poslankyňa Hofericova: do budúcna treba podmienky nastaviť dopredu 

pán starosta: koľko boli náklady a výnosy akcie 

pán Vnuk: celková suma od sponzorov: 570€ mínus  náklady na catering, exkluzívny hosť 

zostalo 300 € na prerozdelenie 3 rodinám 

Hlasovanie 

B/ Odpustenie nájmu za prenájom priestorov telocvične, jedálne a CVČ z dôvodu  

charitatívnej akcie  dňa 29.12.2018 – žiadatelia  Ing. Masaryk, Mgr. Vnuk, Kysucký Lieskovec 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

Zdržala sa 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

Hlasovanie 

C/ Odpustenie poplatku za prenájom sály, prísalia v kultúrnom dome v Kysuckom Lieskovci na  nácviky 

spoločenských tancov pre žiakov 9.ročníkov Základnej školy v Kysuckom Lieskovci v rozsahu 

 3 hodiny týždenne a odpustenie poplatku za prenájom KD  na konanie záverečného Venčekového večierka 

14.6.2019 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 
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Bod programu Rôzne 

 

Bod programu Diskusia 

 

Pán starosta otvoril diskusiu. 

Poslanec Masaryk: sú tu zástupcovia žiadosti, ktorú sme dostali do schránok a druhá vec ako sa postupovalo 

 zmysle zákona o civilnej bezpečnosti 

 

Poslanec Masaryk: do schránok sme dostali žiadosť o úhradu faktúry na námestie Liesky 

p. Ondrejáš: podali sme žiadosť ohľadom námestia pri bytovkách, osvetlenie je funkčné, treba dorobiť cestu ku 

Ševčíkovi, buď sa to dofinancuje alebo zaplatí, čo je prestavané. Pán starosta vyzval pána Mrenku 

Poslanec Mrenka:  začalo sa to za pani Červienkovej, pán Kuric odprezentoval nejaký projekt, bol som proti, 

boli tam dohody, kde sa prijalo že Eltos dostane pozemok za 1€. Časom sa došlo k tomu, že dobudujú 

infraštruktúru, prijali sme uznesenie, resp. úzus,  že sa im to vyplatí, ale obec bude hľadať spôsob zohnať 

financie z iných zdrojov, preto zmluva ani nebola zverejnená. V skutočnosti je to vybudované. Brali sme to tak, 

že keď získame dotáciu, tak sa to vyplatí. Chalani urobili pre obec veľa vecí, vtedy sme to brali tak, že buď 

získame dotáciu a vyplatíme im to, ďalej sa to neriešilo. Ja som sa sám nerozhodoval, vždy k tomu bolo prijaté 

uznesenie 

Pán Ondrejáš: za parkovacie miesta sa nebralo od majiteľov – kupujúcich nič. Nemajú to na LV. 

Pán Psota: tam boli faktúry za byt spolu s parkovacími miestami. Pán Ondrejáš: Jožko nemáš pravdu, to nebolo 

v zmluvách, v zmluve bolo uvedené, že ku každému bytu sa vybuduje parkovacie miesto, keby boli kupujúci 

v práve a mali to v zmluvách, tak by sa toho boli domáhali. 

Poslanec Kurucár: v tých kúpnych zmluvách to mali uvedené, 5000€ za parkovacie miesto. 

Pán Ondrejáš. To tak nebolo. Obec aj nájomcovia to neoprávnene využívajú 

 

21.40 pán Kováčik odišiel 

 

Poslanec Masaryk: na obec boli zaslané listinné dôkazy. 

Pán Ondrejáš: žiadosť bola poslaná ešte bývalej starostke, v decembri bol zaslaný platobný rozkaz. 

Pán Ondrejáš: obec to neoprávnene využíva. Pán starosta že  to bude riešiť až s novým právnikom 

Poslanec Mrenka:vy máte platobný rozkaz, v prospech vás, voči ktorému sa obec – Strýček, odvolala. 

Pán Psota: prečo sa to neriešilo pred 4rokmi. 

Poslanec Mrenka: nedalo sa to riešiť, Červienková podpísala prvú zmluvu, za mňa sa stavba kolaudovala, 

Na zastupiteľstvo prišiel Truban, Borák a povedali, že to treba chalanom zaplatiť. Dali sme uznesenie, 

áno ten záväzok je tam, ale že peniaze sa budú hľadať z iných zdrojov. 

Poslanec Mrenka:  bola vystavená za mňa faktúra: Ondrejáš: bola ale vrátila sa nám späť 

Poslankyňa Čičalová: prečo ste to neriešili s 8 bj. Ondrejáš: riešili sme to 

Poslanec Masaryk: do 31.1. sa musíte odvolať. Pán Ondrejáš: buď sa odvolám, pôjde to na súd, ideme sa súdiť, 

alebo sa dohodneme.  Pán Dubeň: podľa bohapravdy to treba zaplatiť, je to prestavané 

Poslanec Masaryk Všetko ste prehrali,  a zase sa tu všetko vráti, asi je to v Lieskovci taký štýl. Lebo ste mali 

právnika ako ste mali, zo slušných  ľudí ste porobili zlodejov. 

Poslanec Mrenka: treba vytiahnuť pôvodnú zmluvu po Červienkovej, a zmluvy od vlastníkov bytov, či skutočne 

zaplatili. Netvrdím, že majú byť chalani sponzori, ak vlastníci využívajú naše parkovisko, nech platia nájom, 

alebo nech si odkúpia parkovné miesto. 

Poslanec Masaryk: zákon o cestnej doprave, akonáhle máš v projekte stojné miesta, musíš mať aj zakreslené a 

označené značkou 

Poslanec Mrenka: bytovka bola skolaudovaná a musel tam byť počet stáni. Treba to doriešiť, dať k tomu 

stanovisko. Treba vypočuť jednu aj druhú stranu. 

Poslanec Masaryk: páni k 30.1. musia mať informáciu, aby vedeli ako majú pokračovať, ak je to obci, obec musí 

mať titul nadobudnutia, ako prišla k parkovisku. 

Kontrolorka: vlastníci zaplatili 5000€ za parkovné miesta, ktoré nedostali 

Pán Psota: jednoducho v kúpno-predajnej zmluve mali uvedenú sumu 4800€ za parkovné miesto bytu. Ale od 

nás žiadali aby sme im to prenajali, zaplatili to ale reálne to nemali. 
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Pán Ondrejáš poznamenal, že ak by to boli kúpili, mali by to zapísané v LV 

Poslanec Masaryk: ak je tam obec ako vlastník, je tam otázka ako získala tieto spevnené so zámkovou dlažbou 

a infraštruktúrou.  

Poslankyňa Mizerová: čo k tomu chcete riešiť, nemáme k tomu podklady, obec sa na platobný rozkaz odvolala 

Poslanec Mrenka: keď ste kolaudovali, mali ste mať geometrák na parkoviská, nie je to zakreslené, čo je chyba, 

ja tvrdím, že ste to vybudovali za svoje, po právnej stránke to bude ťahanie na jednu aj na druhú stranu. Ak bude 

dobrý právnik, obec z toho vyseká, ak sa nájde na súde niekto, kto pôjde svedčiť a povie, že za to stojné miesto 

zaplatil,  na druhej strane je morálne hľadisko. Ako povedal Majo, vlastných ľudí tu naháňame, cudzím platíme. 

Prebehla diskusia medzi prítomnými o parkovisku pri sídlisku Liesky. 

Pán starosta: boli ma srdce, že sme prešli do extrémov, musíme sa súdiť, pán poslanec, si povedal, že ak sa 

nedohodneme, budeme sa súdiť, ako sme dospeli, keď nás aj poslanci idú žalovať. 

Poslanec Masaryk: ja si pamätám, že malo byť obecné zastupiteľstvo o 2 týždne skôr 

Poslal som na obec list, mal som za to, že ho prednesieš obecnému zastupiteľstvu, chcel som ťa poprosiť, aby to 

bolo prednesené na OZ, ako sa k tomu postavia poslanci, či to dám na súd, alebo urobíme splátkový kalendár. 

Mne sa stala škoda, prosil som, keď som tu chodieval, aby sa to riešilo z poistky, bývalé vedenie urobilo zo mňa 

podvodníka. Ty si vstúpil do toho sám. Malo to ísť z poistky obce. Do dnešného dňa som bol len prínosom tejto 

obce. Pri zimných turnajoch som odpískaval zápasy, keď som mohol som zasponzoroval, výsledok je za mnou 

hasičská zbrojnica, 7 rokov skrášľujem krížovú cestu. Ja som prišiel za starostkou ,spadol mi sneh, videl to 

Michal Mlich, videli to hasiči, nechcel som od obce nič, mala to riešiť poisťovňa.. Pán starosta dostal list, mal 

vás o tom informovať.  Pán starosta: nič som nezamlčal, právne veci riešim s právnym zástupcom. Právny 

zástupca dal vyjadrenie, ktoré sme ti zaslali. 

Poslanec Masaryk: nechcel som od teba nič, chcel som stanovisko zastupiteľstva. Do dnešného dňa nemôžeš nič 

riešiť, nevrátila sa ti doručenka.  Ja som list neprebral. Dnes si to už nemal riešiť. Už to necháme na orgány, 

ktoré v tom rozhodnú. Poslanec Lašo: niečo si nám poslal, ale chýbali k tomu doklady.  

Poslanec Masaryk: pre mňa je to ukončená situácia, spadol sneh na auto, poistná udalosť, stala sa škoda, že sa 

vedenie zachovalo ako sa zachovalo, budeme to takto riešiť. Ja to postúpim na súd , cítim sa v práve. 

Pán Sopek: prečo sa to nevyplatilo, keď bola budova poistená? 

Pani Mizerová: chodil tu Maroš, aj nám to oznamoval, pani starostka nás informovala, že tam nesúhlasili 

výpovede, sneh spadol v piatok, nahlásil to v pondelok. Nesúhlasili tam výpovede. Riešil to právnik. 

Poslanec Kurucár: že to spadlo v piatok, v pondelok prišli policajti. Poslanec Masaryk: zo zákona, keď zistíš 

škodu, tak to nahlásiš. Pani starostka si bola vedomá, že vie že to spadlo, ale hlásil som to až v pondelok. 

 

Do diskusie s prihlásil poslanec Mrenka 

Poslanec Mrenka: po súde medzi mnou a obcou mi ľudia vyzváňujú, že čo sa stalo, či idem sedieť. Mal som 10 

trestných oznámení, na to som si zvykol. Sudca, ktorý rozhodoval bol zaujatý, ja som vypovedal, nezaujímali ho 

moje výpovede, sudca bol zameraný na smer aký bol, urobil procesnú chybu ,čo viem, že nemá opodstatnenie 

išlo tu o záujmové skupiny. Dal som si robiť posudok, to dovolanie tam dám, dostal som 3-roky podmienečne 

a zaplatiť obci 26000 za dlažbu ktorá tu bola dodaná, to je paradox, a hocijaký právnik sa z toho smeje.  Pravda 

víde najavo.  Chcem toto zastupiteľstvo vyzvať k tomu aby vedelo čo sa udialo.  Všetci viete, ako táto kauza 

vznikla. Je tam veľa písomností, ktoré mi Trubanová nechcela dať a nemohol som sa brániť na súde, tento sudca 

to už nechcel vyhodnocovať. 

Ja ako starosta obce som podpísal zmenku aby mohla byť  dodaná dlažba na dielo Revitalizácie centra obce. 

O tejto zmenke vedeli -5 poslanci , podpísali to.  Na základe zmenky bola dodaná dlažba a riadne zabudovaná 

na námestie. Tam škoda nevznikla. Ja som neznehodnotil ani neznížil  majetok obce, práve naopak ja som ho 

zvýšil. O tejto zmenke vedeli aj chalani /Ondrejáš a Dubeň/. Eiffage, Gajdošík prišli na zastupiteľstvo, povedal, 

že už ďalej nebude pokračovať v stavbe, zastavia, lebo nemajú peniaze na dlažbu. Tuto chalani sedia, robili 

v subdodávke.  Zmenku som podpísal, aby sme nemuseli vracať peniaze za projekt cca 700000€.  Ešte za môjho 

pôsobenia sa vystavila faktúra, Eiffage vyfakturoval dlažbu, ktorú nedodal. Pri poslednej faktúre bol napísaný 

odkaz 17.6.14, kde bolo jednoznačne napísané, že z poslednej faktúry treba zaplatiť zmenku. Chalani tu  mali  

faktúru za povodne, a poslali starostke, že to chcú započítať. Starostka zaplatila aj Eiffage aj Chyžbetu – 2x 

zaplatila tú istú dlažbu.  Musela to zaplatiť, ale mala si zavolať Eiffage, vedela že Eiffage dlažbu nedodal. 

Eiffage sa úmyselne obohatil, dostal 26000€ za to čo neurobil, starostka bola nápomocná, lebo faktúru zaplatila. 

Vyzvem nového starostu, aby mi bolo napísané v liste, v čom som spôsobil škodu a v akom rozsahu, jediná 
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škoda mohla vzniknúť len z titulu, že by nás bol Chyžbet penalizoval, tá škoda by bola na mňa. Ale mám 

vedomosť, že Chyžbet nás nepenalizoval. Ja mám mať podmienečný trest  za to, že som spôsobil škodu obci,  

ale pýtam sa Akú škodu som spôsobil obci. V trestnom rozkaze spojil sudca trestnú aj ekonomickú vec, bol 

niekým  dobre zaplatený.  Ja som bol právoplatne ľuďmi zvolený, nedám sa skupinke ľudí, ktorí uplácajú,  

aby som nemohol na nich poukazovať. Najvyšší súd to zvráti a budem potom obec žalovať za poškodenie 

dobrého mena. Toto urobiť s človekom, ja som vybavil 700000€ na námestie. Ja ťa vyzvem listom a chcem, 

aby to bolo uvedené aj v zápisnici.  Chcem aby sa k tomu vyjadril aj právny zástupca. 

Ondrejáš: doriešme to s tým námestím. Ondrejáš: pred koncom nás Eiffage ukrátil o 60000€, čo im obec 

zaplatila. Poslanec  Mrenka: aby sa to nepremlčalo 

Pán Lašo: malo to ísť cez jedného dodávateľa. Poslanec Mrenka: to boli subdodávky. 

Pán Dubeň k Lieskam – pán starosta – musím sa poradiť s právnym zástupcom 

Poslanec Mrenka: preveriť,  zmluvy od Červienkovej, ak zobrali peniaze za niečo, nemôžu 2xpýtať 

 

 

Poslanec Masaryk:  Pán starosta v novembri som ti vravel, že sa treba pripraviť na zimu. Sľúbil som ti držanie 

pohotovosti na vozidlách v rámci zimnej údržby. Minulý týždeň som ti volal, či nejdeš vyhlásiť mimoriadnu 

situáciu, potom o 17.00hodine bola vyhlásená mimoriadna situácia. 

Pán starosta: deň pred vyhlásením 14.1. okresný krízový štáb mal výjazd, robil obhliadky po obciach, 

monitoroval situáciu, ty si porovnával Makov s Kysuckým Lieskovcom v okolí vyhlásila prvú MS Ochodnica, 

krízový štáb zvážil a vyhlásil mimoriadnu situáciu 15.1. o 17.00hod na území Kys.Nového Mesta. My sme ešte 

pred kalamitou robili opatrenia, vyvážali sme sneh z chodníkov. 

Poslanec Masaryk:  to si robil zimnú údržbu, ja hovorím o mimoriadnej situácii. 

Pán starosta: nechcel som poškodiť obec 

Poslanec Masaryk: V utorok bola vyhlásená mimoriadna situácia, mal si zabezpečiť všetky zložky v obci, 

podnikateľov. Starosta obce: riadili sme sa pokynmi okresného KŠ, Krízový štáb obce zasadal. 

Poslanec Masaryk. Nemal si zvolané mechanizmy, podnikateľov, aby sa čo najviac pomohlo obci, ja som si 

obvolal podnikateľov. 

Pán starosta: Prví, čo sa týka zimnej údržby, boli oslovení naši podnikatelia.  

Poslanec Masaryk: máme tu v obci 3 voľné bagre, mohli nám pomôcť a ešte si aj zarobiť 

Pán starosta: museli sme riešiť malý stroj UNC, nakoľko veľký bager sa neotočí a zostávala vrstva na ceste, 

nemal som poznatky, kto iný má stroj s UNC. 

Poslanec Masaryk: je mi ľúto, že sú doma stroje, a robia tu cudzí ľudia 

Pán starosta: bola alebo nebola zvládnutá situácia v obci? 

Poslanec Masaryk: situácia sa dala korigovať. Pán starosta: nechcel som zaťažiť  a poškodiť obec 

Poslanec Mrenka: ja by som tomu veril, nečudujem sa že sa bojíš, nevieš čo môžeš od koho čakať 

Poslanec Králik: pokiaľ majú takéto stroje, mohli sa aj sami ponúknuť 

Poslanec Mrenka poprosil, aby sa jeho informácia zobrala na vedomie 

 

Poslanec Králik 

Návrh na ukončenie diskusie: Všetci ZA 

 

Hlasovanie  

Berie na vedomie 

Informáciu, ktorú poskytol Ing. Mrenka ohľadom zmenky 

 

Jana Čičalová 

ZA 
Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

neprítomný 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

Zdržala sa  

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 
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U  Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  31   /2019 z 2.zasadnutia OZ 

zo dňa  22.1.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

BERIE NA VEDOMIE 

Informáciu Ing. Štefana  Mrenku o rozhodnutí Krajského súdu v Žiline a vysvetlenie celého postupu a riešenia 

zmenky medzi obcou, Eiffage a Eurogritom na diele Revitalizácia centra obce Kysucký Lieskovec. Tiež jeho 

žiadosť, aby sa písomne vyjadrila obec, aká škoda, z akého titulu a v akom rozsahu vznikla jeho konaním 

v tomto danom prípade, v termíne do 01.03.2019 

Jana Čičalová 

ZA 
Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

neprítomný 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

Zdržala sa  

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

Uvedené uznesenie nebolo podpísané overovateľmi a starostom obce, z dôvodu, že obsah uznesenia 

v písomnej forme predložený návrhovou komisiou – poslancom Masarykom,  

nesúhlasil s uznesením, ktoré prečítal starosta obce pred aktom hlasovania / Obecné zastupiteľstvo berie na 

vedomie Informáciu, ktorú poskytol Ing. Mrenka ohľadom zmenky/ 

 

Uznesenie č.31/2019  nebolo podpísané starostom obce   v zmysle §13 ods.6 zákona 

č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

Ods. (6) 

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že 

odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 

ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva 

pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.  

(8) 

Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné 

zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak 

obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie 

stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.  

 

Oficiálna nahrávka z 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kysucký 

Lieskovec je zverejnená: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LIuUBSPI1wg&t=12s 

 

V Kysuckom Lieskovci, 1.2.2019 

 

 

Milan Králik 

Starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

Jana Čičalová 

Vladimír Lašo 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20140615.html#paragraf-12.odsek-11
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20140615.html#paragraf-12.odsek-11
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