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ZÁPISNICA 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 12.4.2019 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 
Hlavný kontrolór obce : Mgr.Jarmila Šutá 
Hostia: prezenčná listina 
 
Tretie 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. Zároveň privítal Mgr. Juraja Vnuka, ktorý bol pozvaný  
na dnešné zasadnutie, aby sa ujal mandátu poslanca obecného  zastupiteľstva  obce  Kysucký 
Lieskovec 
 
Pozvánka spolu s programom a materiálmi dnešného rokovania  bola poslancom a kontrolórke 
doručená,  
 
Bod programu 1/   Program 3. Zasadnutia  OZ 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Zloženie sľubu poslanca - náhradníka 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Zmena rozpočtu RO č. 1/2019 
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolora obce 
7. Správa o činnosti hlavného kontrolora obce za rok 2018  
8. Schválené rozpočty ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ 
9. Petícia občanov proti odpredaju  
10. Menovanie do funkcie veliteľa DHZ a ustanovenie za preventivára POO 
11. Komisia na zaradenie, vyradenie majetku, likvidačná komisia 
12. Žiadosti  
O dotáciu z rozpočtu obce - JDS 

      Preklasifikovanie pozemkov 
      Kvetinárstvo Margita Gomolová 

13. Rôzne 
Ing. Mrenka – doručené listy 
Ing. Masaryk – informácie 
Námestie Liesky - informácia 

14. Diskusia 
15. Záver 
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U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   33/2019 z 3.zasadnutia OZ 
zo dňa  12.4.2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 

Program 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Zloženie sľubu poslanca - náhradníka 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Zmena rozpočtu RO č. 1/2019 
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolora obce 
7. Správa o činnosti hlavného kontrolora obce za rok 2018  
8. Schválené rozpočty ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ 
9. Petícia občanov proti odpredaju  
10. Menovanie do funkcie veliteľa DHZ a ustanovenie za preventivára POO 
11. Komisia na zaradenie, vyradenie majetku, likvidačná komisia 
12. Žiadosti  
     O dotáciu z rozpočtu obce - JDS 

            Preklasifikovanie pozemkov 
            Kvetinárstvo Margita Gomolová 

13. Rôzne 
     Ing. Mrenka – doručené listy 
     Ing. Masaryk – informácie 
     Námestie Liesky - informácia 

14. Diskusia 
15. Záver 

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 

 
 

 
 

 
Návrh poslankyne Mizerovej 
B/  Presun materiálov z bodu Rôzne do bodu Diskusia – návrh poslankyňa Mizerová 

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 

  
 

 
Návrh predsedu komisie vodného hospodárstva vložiť za bod 6 - poslanec Masaryk , nakoľko ako 
predseda nemá takýto plán práce schválený 
C/ Vložiť do programu Návrh plánu práce komisie vodného hospodárstva  

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 

  
 

Poslanec Lašo poznamenal, že by bolo vhodné tento plán práce dať do materiálov. 
Poslanec Masaryk: plán práce komisie schvaľuje zastupiteľstvo. 
Poslanec Králik: zákon 369/1992 §15, nie je tam nič o pláne práce komisie 
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Poslanec Masaryk: nepodpísané uznesenie z predchádzajúceho zastupiteľstva, je potrebné 
prerokovať. Poslankyňa Mizerová: pri plnení uznesení. 
 
 
Bod programu   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   34/2019 z 3.zasadnutia OZ 
zo dňa  12.4.2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 
VOLÍ 

 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Jana Čičalová 
Ing. Lenka Mizerová 
Vladimír Lašo 
 

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 

 
 

 
 
 

 

Overovateľov zápisnice 
František Kováčik 
Milan Králik 

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 

  
 
 

Zapisovateľka: Katarína Hmírová 

 

     Bod programu    Zloženie sľubu poslanca - náhradníka 
 
Prečítal oznámenie o zániku mandátu poslanca Ing. Š.Mrenku a nástup náhradníka Mgr. Juraja Vnuka. 
Obec   Kysucký Lieskovec v zastúpení starostom obce  Milanom Králikom postupuje   v súlade 
s ustanovením  § 192 ods.1  a ods.2 zákona č.180/2014 Zb. o podmienkach  výkonu volebného práva 
a o zmene a   doplnení niektorých zákonov  na základe výsledkov volieb do orgánov  samosprávy obce  
Kysucký Lieskovec, ktoré  sa uskutočnili dňa 10.11.2018. 
 
Následne pán Vnuk zložil sľub poslanca, čo potvrdil  vlastnoručným podpisom 
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U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   35 /2019 z 3. zasadnutia OZ 
zo dňa  12.4.2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 
A/ BERIE NA VEDOMIE 

Zánik mandátu poslanca Ing. Mrenku a nástup  náhradníka Mgr. Juraja Vnuka, ktorý získal 
v komunálnych voľbách 354 platných hlasov, za poslanca obecného zastupiteľstva 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 

  
 
 

 
B/ KONŠTATUJE 

Mgr. Juraj Vnuk  /ako náhradník z komunálnych volieb 10.11.2018/ zložil zákonom predpísaný 
sľub poslanca obecného zastupiteľstva 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 

  
 
 

 
 
Bod programu Kontrola plnenia uznesení 
 
Uznesenie č.32/2019   Odporúča  2.OZ 
Preveriť správe obce možnosť čerpať v IBV dotáciu na zriadenie inžinierskych sieti z MVaRR 
na komunikácii od p.Rapčana po parcelu CKN 2129 v termíne 30 dní  splnené 
starosta obce  oslovil MVaRR a následne OÚ, dotácia na tieto účely sa už nedá čerpať 
 
Uznesenie č.724/2018   Odporúča 
Vyvolať stretnutie majiteľov pozemkov a spracovať prepočet nákladov na materiál na odvodnenie 
brehu u Chupáčov  
Starosta obce s poslancom Lašom tam bol osobne, majiteľ pozemku sa zaviazal, že vypracuje cenovú 
ponuku a prinesie ju na obecný úrad, zatiaľ ju nepriniesol.       v plnení 
 
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  
Zamestnankyňa pripravila podklady pre exekúcie, boli zverejnení neplatiči  v plnení 
Poslanec Vnuk: či to bolo v zmysle etických zásad 
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Starosta: nechceli sme poškodiť občanov, až krok 2 – navýšenie sumy exekúciou, malo to svoje 
opodstatnenie, ľudia začali platiť, ľudia, ktorí majú splátkové kalendáre a dodržiavajú ich, nie sú 
zverejnení. Poslanec Masaryk: prečo v tabuľke neboli rozdelené dane, poplatky, voda. Ktorý zákon 
bol dodržaný. Starosta: obec má zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov a GDPR, v prípade 
nejasností, prosím napísať podnet, budeme to riešiť s kompetentnou osobou. 
Poslankyňa Hofericová citovala znenie zákona č.563/2009 § 52 o zverejňovaní, pán Masaryk 
poznamenal, že sa to týka daní, nie vodného a stočného. 
Prebehla diskusia ohľadom zverejňovania nedoplatkov voči obci 
Poslankyňa Čičalová: zverejnenie neplatičov bolo na moju žiadosť, schválené uznesenie za bývalého 
vedenia, podľa neho  sa malo začať exekučné konanie voči neplatičom. V minulosti boli zasielané 
výzvy, ľudia nereagujú, hlavné je , že sa to pohýňa, neplatiči zaplatia, prípadne si na obci spíšu 
splátkové kalendáre. 
Poslanec Králik: pre nás je výhodnejšie dať na tabuľu zoznam, ktorý schválila osoba zodpovedná 
za GDPR pán Mičica, pokiaľ máte pochybnosti, máte možnosť sa na neho obrátiť. 
poslanec Masaryk: porušuje sa zákon, čo keď vás takýto človek zažaluje, pohostinstvo keď príde 
o zisk, a bude vás žalovať  
poslankyňa Čičalová poznamenala, že podľa p.Masaryka by bolo najlepšie hneď dať ľudí exekúcie 
 
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 
Uznesenie č.625/2017  ODPORÚČA   Na budúce OZ vypracovať cenovú ponuku na úpravu 
a odvodnenie cesty od pána Rapčana nahor k pánovi Masarykovi  

Naďalej tam pokračuje výstavba rodinných domov. 

Poslanec Masaryk: bavíme sa o odvodnení, na to že sa tri roky snažím, nebývam tam sám, prebieha 
tam výstavba, nerobíte zle len mne, nemáš záujem riešiť život človeka, že sa tam niekto zabije, bývalé 
vedenie nám spôsobilo problémy, celú zimu tam mám ľad, cesta rozkopaná, je tam ohrozený ľudský 
život, položiť 300 rúru, ani v tom rozpočte sa nehľadali financie na odvodnenie, každý druhý týždeň 
zametám cestu 
Pani Čičalová: nie vy, ale my máme riešiť, aj ty si poslanec pán Masaryk 
Pán Lašo: diskusia ohľadom kanalizácie 
Pán starosta: dočasne určite treba odvodniť túto miestnu komunikáciu. Bolo tam rozkopavkové 
povolenie, dajú ho do pôvodného stavu, môžeme ísť urobiť obhliadku a urobiť dočasné odvodnenie 
Pán Masaryk: 50ročná prípojka u pána Franka, je potrebné problém riešiť komplexne.  
Mňa sa opýtali spoluobčania, v akom časovom horizonte sa táto vec bude riešiť konkrétne termíny, 
kedy bude obhliadka. Pán Čavajda: nebránim sa tomu, aby bol zvolaný štátny stavebný dohľad, 
problémy sú na to, aby sa riešili               nesplnená 
 
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. 97/2015: OZ ukladá obci štvrťročne predkladať správu o kultúrnych akciách  
s vyúčtovaním každej akcie                 úloha stála v plnení  
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U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 38 /2019 z 3.zasadnutia OZ 
zo dňa  12.4.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
KONŠTATUJE 
Kontrolu plnenia uznesení 
Uznesenie č.32/2019      splnené  
Uznesenie č.724/2018    v plnení 
Uznesenie č.698/2018    v plnení 
Uznesenie č.637/2017    v plnení  
Uznesenie č.625/2017   v plnení 
Uznesenie č.599/2017   nesplnené 
Uznesenie č.584/2017   úloha stála v plnení 
Uznesenie č.526/2017   úloha stála v plnení 
Uznesenie č. 97/2015    úloha stála v plnení                          

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 

Mgr. Juraj Vnuk 
ZA 

 
 
 

 
Poslanec Masaryk poznamenal, že je potrebné prerokovať nepodpísané uznesenie z 2.zasadnutia OZ 
 
Pán starosta prečítal znenie uznesenia, a poznamenal, že je pre obec nevýhodné a zaťažilo by obec, 
znalecký posudok by bol v sume cca 5.000-10.000€. Na čo pán Masaryk poznamenal, že dotyčný by si 
to bol zaplatil na vlastné náklady. Keď to nebolo podpísané, malo to byť opätovne dané na rokovanie 
Pani Mizerová poznamenala, že na zvuková nahrávka a napísané boli v rôznom znení. 
O ktorom uznesení sa má teraz hlasovať o tom, ktoré je na zvukovej nahrávke, alebo o tom, ktoré 
návrhová komisia predložila v písomnej forme. Uznesenie nepodpísali ani overovatelia. 
Pán Konušík: do 30 dní ak prišla žiadosť na úrad, o tomto uznesení sa opätovne hlasuje. 
Pán Vnuk poznamenal, že by bolo vhodné uprednostniť hostí 
Pani kotrolorka: 3/5 väčšinou všetkých poslancov je možné uznesenie potvrdiť 
 
Opätovné hlasovanie o uznesení z 2.zasadnutia OZ, ktoré nebolo podpísané overovateľmi ani 
starostom obce 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 31/2019 z 2.zasadnutia OZ 
zo dňa  12.4.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 
Informáciu, ktorú poskytol Ing. Mrenka ohľadom zmenky 

Jana Čičalová 
Nehlasoval 

Bc. Adriana Hofericová 
nehlasoval 

František Kováčik 
Zdržal sa 

Milan Králik 
nehlasoval 

Jozef  Kurucár 
Zdržal sa 

Vladimír Lašo 
Nehlasoval 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
nehlasoval 

Mgr. Juraj Vnuk 
Zdržal sa 
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Bod programu    Zmena rozpočtu RO č.01/2019 
 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 39 /2019 z 3.zasadnutia OZ 
zo dňa  12.4.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 
 
Zmenu rozpočtu RO č. 01/2019 
 

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 

Mgr. Juraj Vnuk 
Zdržal sa 

 
 
 

 
Pani Mizerová: všetko len položky, financie, ktoré sme dostali navyše, úrad práce, voľby, 
peniaze,ktoré sa dostanú navyše sa len berú na vedomie, neschvaľujú sa. 
 
Poslanec Vnuk: presunúť bod 12   pred bod 6 
Pán Masaryk: nemôžete dávať hlasovať celý bod: má tu žiadosť aj pani Gomolová 
 
D/  Presun bodu 12 Žiadosti – pred bod programu 6 

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 

Mgr. Juraj Vnuk 
ZA 

 
 

 
 

a) Preklasifikovanie pozemkov – k uvedenej problematike sa vyjadrí pán Čavajda 

Žiadosť   Jozefa K., Dunajov 
Zo dňa 18.1.2019 o súhlas k preklasifikovaniu pozemku parc. Č. CKN 3005/28 v k.ú. Kysucký 
Lieskovec, na pozemok určený pre výstavbu rodinného domu 
K žiadosti priložené Vyjadrenie Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti 
 o životné prostredie číslo OU-KM-OSZP-2019/000009-002 s konštatovaním, že vydaním územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“ nebudú dotknuté 
záujmy ochrany prírody a krajiny za splnenia stanovených podmienok 
 
pán Čavajda: každá výstavba je vykonávaná v zmysle platného územného plánu, okrem toho stavebný 
zákon dovoľuje posúdiť aj pozemky, ktoré sa nachádzajú aj mimo týchto pozemkov, za podmienky, že 
budú súhlasné stanoviska dotknutých úradov, pozemkový fond, podľa povahy stavby, nevidím 
problém ako sa to robilo doposiaľ, za podmienky, že tam nebudú zvýšené náklady obce na inžinierske 
siete, voda.., je možné takéto čosi urobiť, pripúšťa to stavebný zákon. Je potrebné, aby sa k tomu 
zastupiteľstvo vyjadrilo. Pripravil návrh uznesenia, aby bola aj obec ochránená 
Uvedené bude súčasťou stavebného povolenia. Územný plán by sa mal každé 4 roky aktualizovať, 
zmeny sa tam zahŕňajú, bolo by vhodné aby sa čo najskôr aktualizoval a zahrnuli sa tam zmeny, aby 
sme sa nedostávali do takejto situácie, aby boli občania s tým oboznámení, aby mali možnosť 
predkladať žiadosti ktoré sa zosumarizujú a v zmysle zákona sa zahrnú do územného plánu. Vypracuje 
ho odborne spôsobilá osoba, schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo, po súhlase príslušných inštitúcií.  
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Iná je situácia pri investičných stavbách, ak je takýto žiadateľ je nutné, aby si zmenu urobil za vlastné 
financie. 
Starosta otvoril rozpravu k uvedenej žiadosti 
Prebehla diskusia s pánom Čavajdom ohľadom prístupových ciest. Pán Kafún: cesta je súkromná  
a je zakreslená. Pán Čavajda: bez vyriešenia týchto vecí nie je možné vydať stavebné povolenie, 
pokiaľ to nie je v územnom pláne, o zmene hlasuje obecné zastupiteľstvo. Pán Lašo:  žiadosti 
Kantorík, Chupáč, ohľadom prístupových ciest, pán Čavajda, ak je pozemok v správe SPF, 
stavebník musí k stavebnému konaniu doniesť vyjadrenie SPF, vo všeobecnosti základná 
kategoria cesty je 3,5m. pani Hofericová poznamenala, že určite treba tým  rodinám pomôcť. 
Obecné zastupiteľstvo to vezme na vedomie a stavebný úrad to dotiahne v zmysle stavebného zákona. 
Pani Cupáčová: k tej ceste 1807 cesta, delimitáciou to malo prejsť na obec, nie na SPF. Na tú zúženú 
cestu už vynechávame. Pán Čavajda, cesta sa musí strpieť.  
Pán Čavajda – k žiadosti JJOC, Biokoridor, v tejto časti to neprešlo, napriek tomu sa stal vlastníkom 
pozemku a žiada zmenu územného plánu, má právo predložiť doklady so súhlasnými stanoviskami 
dotknutých orgánov. Písal som mu odpoveď, že má právo žiadať zmenu územného plánu, na ťahu je 
on, my pomáhame ľuďom pri stavbách RD, podnikateľ si to zabezpečí sám na vlastné náklady. 
Pán Lašo: koľko trvá  zmena územného plánu, pán Čavajda: záleží na tom ako rýchlo sa zabezpečia 
stanoviská dotknutých orgánov. V územnom pláne sú určené pozemky na výstavbu a pozemky 
výhľadovo určené na výstavbu, zatiaľ  tam nie sú inžinierske siete.  Bolo by vhodné žiadosti 
zosumarizovať, dať to na internet, aby sa ľudia k tomu mohli vyjadriť 
pán Čavajda prečítal pripravený návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Umiestnenie stavby rodinného domu mimo zastavaného územia obce pozemok parcela č. CKN 
vedeného ako v k.ú .. Kysucký Lieskovec za podmienky, že stavebník sa v stavebnom konaní 
preukáže súhlasnými vyjadreniami príslušných dotknutých orgánov, predovšetkým OÚ odboru 
starostlivosti o ŽP a OÚ odboru pozemkového a lesného. Uvedená zmena bude predmetom 
aktualizácie územného plánu obce a v zmysle ustanovenia stavebného zákona stavebník bude 
rešpektovať úroveň technickej a občianskej vybavenosti územia a na vlastné náklady si vybuduje 
inžinierske siete k RD tak, aby spĺňali všeobecné technické podmienky na výstavbu /prístupová 
komunikácia, jej odvodnenie, šírkové usporiadanie, povrchová úprava, voda, elektrická prípojka, plyn 
a pod./ 
pani Mizerová poznamenala, že návrh uznesenia mali mať poslanci k dispozícii dopredu. 
Prestávka 
Hosť – pani Š. požiadala, aby nebola kamerovaná, na čo jej prítomní poslanci odporúčili, aby si 
presadla, nakoľko zastupiteľstvo je verejné 
Pani Čičalová prečítala návrh uznesenia 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 40/2019 z 3.zasadnutia OZ 
zo dňa  12.4.2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 
 
A/  Žiadosť č. 46/2019 žiadateľJ.Kafún - Umiestnenie stavby rodinného domu mimo zastavaného 
územia obce pozemok parcela č. CKN 3005/28 vedeného ako TTP v k.ú. Kysucký Lieskovec za 
podmienky, že stavebník sa v stavebnom konaní preukáže súhlasnými vyjadreniami príslušných 
dotknutých orgánov, predovšetkým OÚ odboru starostlivosti o ŽP a OÚ odboru pozemkového 
a lesného. Uvedená zmena bude predmetom aktualizácie územného plánu obce a v zmysle ustanovenia 
stavebného zákona stavebník bude rešpektovať úroveň technickej a občianskej vybavenosti územia 
a na vlastné náklady si vybuduje inžinierske siete k RD tak, aby spĺňali všeobecné technické 
podmienky na výstavbu /prístupová komunikácia, jej odvodnenie, šírkové usporiadanie, povrchová 
úprava, voda, elektrická prípojka, plyn a pod./ 
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Jana Čičalová 
Zdržal sa 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
ZA 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržal sa 

Mgr. Juraj Vnuk 
ZA 

 
 
 

 
 
 
Žiadosť   A.Kantoríka, Kysucký Lieskovec č.  
zo dňa 12.2.2019 o súhlas k preklasifikovaniu pozemku parc. č. CKN 1316/1 v k. ú. Kysucký 
Lieskovec,  na pozemok určený pre výstavbu rodinného domu. 
 
 
C/  Žiadosť č. 128/2019 žiadateľA.Kantorík,  - Umiestnenie stavby rodinného domu mimo 
zastavaného územia obce pozemok parcela č. CKN 1316/1 vedeného ako orná pôda v k.ú. Kysucký 
Lieskovec za podmienky, že stavebník sa v stavebnom konaní preukáže súhlasnými vyjadreniami 
príslušných dotknutých orgánov, predovšetkým OÚ odboru starostlivosti o ŽP a OÚ odboru 
pozemkového a lesného. Uvedená zmena bude predmetom aktualizácie územného plánu obce 
a v zmysle ustanovenia stavebného zákona stavebník bude rešpektovať úroveň technickej a občianskej 
vybavenosti   územia a    na vlastné náklady si vybuduje inžinierske siete k RD tak,   aby   spĺňali 
všeobecné technické podmienky na výstavbu /prístupová komunikácia, jej odvodnenie, šírkové 
usporiadanie, povrchová úprava, voda, elektrická prípojka, plyn a pod./ 
 

Jana Čičalová 
Zdržal sa 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
ZA 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržal sa 

Mgr. Juraj Vnuk 
ZA 

 
 
 

 
Žiadosť   F.Chupáča, Kysucký Lieskovec č. 
Zo dňa 27.2.2019 o súhlas pre stavbu rodinného domu na parcelách registra C 2586, 2587, 2588/1, 
2589, 2590, 2591 vedené na LV 3585 
 
B/  Žiadosť č. 168/2019 žiadateľF.Chupáč - Umiestnenie stavby rodinného domu mimo zastavaného 
územia obce pozemok parcely č. CKN 2586, 2587, 2588/1,2, 2589, 2590, 2591 vedené  ako  orná pôda 
v k.ú. Kysucký Lieskovec za podmienky, že stavebník sa v stavebnom konaní preukáže súhlasnými 
vyjadreniami príslušných dotknutých orgánov, predovšetkým OÚ odboru starostlivosti o ŽP a OÚ 
odboru pozemkového a lesného. Uvedená zmena bude predmetom aktualizácie územného plánu obce 
a v zmysle ustanovenia stavebného zákona stavebník bude rešpektovať úroveň technickej a občianskej 
vybavenosti   územia a    na vlastné náklady si vybuduje inžinierske siete k RD tak,   aby   spĺňali 
všeobecné technické podmienky na výstavbu /prístupová komunikácia, jej odvodnenie, šírkové 
usporiadanie, povrchová úprava, voda, elektrická prípojka, plyn a pod./ 
 

Jana Čičalová 
Zdržal sa 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
ZA 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržal sa 

Mgr. Juraj Vnuk 
ZA 
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Žiadosť    spoločnosti JJOC, s.r.o. Palárikova 76, Čadca 
Zo dňa 25.2.2019 o vyjadrenie k zmene územného plánu obce na pozemkoch parcela č. CKN 
3158/2,5,24,131 v Kysuckom Lieskovci  za účelom realizácie čerpacej stanice a penziónu. 
 
Pán Čavajda: podklady si pripraví spoločnosť na vlastné náklady, následne sa to postúpi na schválenie 
do zastupiteľstva ako dielčia zmena územného plánu 
Pani Čičalová poznamenala, že nie je proti žiadateľom,  ale na tento rok je schválených v rozpočte na 
zmenu územného plánu 10.000 eur. 
 
D/  ZAMIETA  žiadosť o vyjadrenie k územnému plánu obce na pozemkoch C-KN 3158/2,5,24,131 
v k.ú, Kysucký Lieskovec, žiadosť č.161/2019 - JJOC, s.r.o. Čadca 

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 

Mgr. Juraj Vnuk 
Zdržal sa 

 
 
 

 
 
Žiadosť o dotáciu  z rozpočtu obce pre Jednotu dôchodcov na Slovensku Základná organizácia 023 34  
Kysucký Lieskovec  vo výške  500€ s následnou úpravou rozpočtu   
P.  Mizerová: majú to byť všeobecne verejné služby, všeobecne verejné prospešné služby, z tohto 
rozpočtu to nie je zrejmé. Je to občerstvenie, jubilantov rieši obec 
P. Čičalová: čo sa schvaľovalo pre ZPCCH, malo verejný prospech 
P.  Mizerová: nevidím tu verejno-prospešný účel 
P.  Čičalová: nákup panvic, kanvice, klub upratuje obec, to má zabezpečiť obce 
Poslanec Masaryk: až dlhé roky sa zúčastňujem na prácach na krížovej ceste, je to projekt v správe 
obce, sú len 2 dni v roku, obec by nemala mať problém poslať tam zamestnancov, malo by to byť 
v záujme obce, aby to vyzeralo tak, ako to má vyzerať. Občania, ktorí sú v zložkách by mali dostať 
viac ako 500€, toto je pútnicke miesto, tieto veci treba robiť dobrovoľne, obec disponuje náradiami, 
som za to aby tieto zložky plošne na začiatku roku dostali 500€, uráža ma, že si tam niekto chce robiť 
skladisko s náradím. Navrhujem, aby všetky zložky na začiatku roku dostali príspevok 
Pán Psota: šopa na hrable a podobne, nakoľko som v komisii, tú šopu tam niekto vyviezol a vyzerá to 
katastrofálne, nech sa zistí kto to vyviezol, a nech sa to odstráni 
P. Vnuk: ten rozpočet treba prerobiť 
P. Mizerová: som za to aby každá zložka dostala aj 1000€, ale vo VZN máme presne špecifikované na 
aký účel, nech to prepracujú na iný účel 
P.  Čičalová: napr. pre seniorov diskoteka, živá hudba 
Pán Psota: navrhol odstránenie šopy 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 41 /2019 z 3.zasadnutia OZ 
zo dňa  12.4.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 
B/  ODPORÚČA 
Prepracovať žiadosť Jednoty dôchodcov na Slovensku ZO Kysucký Lieskovec podľa platnej VZN 

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 

Mgr. Juraj Vnuk 
ZA 
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P.  Masaryk: pani Gomolová si podala túto žiadosť otázka, je možné aby obec prenajímala priestory 
podnikateľom, ktorí nemajú hygienické certifikáty, potraviny umiestňujú k ceste, kde je prach a na 
priestory, kde svieti slnko, svojim konaním obec ohrozuje zdravie občanov, nakoľko dovoľuje 
predávať na území potraviny, ktoré nie sú kontrolované. Treba zriadiť trhovisko a podomových 
predajcov vykázať z obce, nevytvárať konkurenciu našim podnikateľom.  
Poslanec Králik: ohľadom zisťovania kvality predávaných výrobkov, protimonopolný úrad,  
Poslanec Masaryk: pán poslanec začni počúvať, v obci nie je označené trhové miesto, za druhé, sú 
dovolené predaj z dvora, predaj prebytkov, povoľujete predávať produkty, ktoré nespĺňajú hygienické 
a bezpečnostné predpisy, trhové miesto musí byť označené, predajcovia sa musia preukázať 
certifikátmi. Chcete, aby naši podnikatelia platili, ale dovoľujete predávať poliakom 
Pani Gomolová: ľudia si idú kúpiť lacnejšie výrobky, a skutočne to mäso a ryby, celý deň na slnku 
Poslanec Králik: nie sme na to aby sme hodnotili kvalitu výrobkov 
Pán starosta: obec nemá schválený trhový poriadok 
Navrhujem aby sme pripravili podklady, následne ho schválime 
P.  Čičalová: na chodníku nemajú čo robiť, treba ich posielať ďalej, ľudia si zvyknú 
Pán starosta navrhol zakázať trhový predaj nakoľko obec nemá trhový poriadok 
Diskusia ohľadom  žiadosti o zákaze predaja externým predajcom  
Pani Mizerová: každý predajca je zodpovedný za tovar,ktorý predáva. Ak máš podozrenie, ty sám ich 
máš nahlásiť na hygienu, finančnú správu. Ja najmenej 2 mesiace volám na obecný úrad, e-maily, aby 
ich poslali na iné miesto, nie na chodníku, ktorý má slúžiť chodcom. Súhlasím aj s pani Gomolovou, 
vypracuje sa trhový poriadok 
Pán Masaryk: obec má vytvárať podnikateľské priestory pre občanov, ktorý podnikajú na území obce 
Keď chceme vytvárať podnikateľské priestory, mali by sme to mať niekde zakotvené, a to je problém, 
že ako komisie nemáme schválené úlohy, ktoré by sme delegovali na zastupiteľstvo. Preto som chcel, 
aby každý predseda komisie mal stanovené úlohy, na stránke obce bude mať zverejnené telefónne 
číslo. Pani Mizerová: ty si môžeš zvolať komisiu kedy chceš, a prísť za pánom starostom. 
Komisie sú len poradný orgán. 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 41 /2019 z 3.zasadnutia OZ 
zo dňa  12.4.2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 
A/  BERIE NA VEDOMIE 
Žiadosť Kvetinárstvo – Margita Gomolová o prehodnotenie rozhodnutia povoľovať predaj externým 
predajcom  

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 

Mgr. Juraj Vnuk 
ZA 

 
 
 

 
Pán starosta navrhol pripraviť trhový poriadok, poprosil prítomných o námety 
Pani Mizerová: nemôžeme zakázať ambulantný predaj, oni si prenajmú obecný majetok 
Pani Gomolová: a prečo to v Lodne môžu zakázať 
Pán starosta: do VZN zakomponovať návrhy 
Pani Čičalová navrhla posielať predajcov dozadu k dreveným búdkam. Naposledy platili za predajné 
miesto 30€. Mäso zakázať. 
Pani Mizerová: Môžeme dať podmienky, že prinesú papier z hygieny, budú mať chladničku 
Pán Masaryk: do času prijatia trhového poriadku zakázať predaj a následnej zvýšiť poplatok  
za predajné miesto 
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C/  ODPORÚČA 
Do budúceho OZ pripraviť návrh VZN o trhových miestach podľa zákona 

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 

Mgr. Juraj Vnuk 
ZA 

 
 
 

 
 
Bod programu   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolora obce 
 
Pani kontrolorka prečítala Plán kontrolnej činnosti 
 
Pani Mizerová: navrhla doplniť kontrolu všetkých príjmov za nájmy obecný majetok a verejné 
priestranstvo, ak by bolo možné ju uprednostniť aby bola k tomu VZN 
Poslanec Masaryk žiadal doložiť ešte kontrolu verejného obstarávania pri osvetlení 
Pani kontrolorka: to kontroloval UVO, UVO to posunul na priestupkové konanie, čaká sa na výsledok 
Pán starosta: táto vec ešte nie je doriešená, čakáme na vyjadrenie 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 36 /2019 z 3.zasadnutia OZ 
zo dňa  12.4.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec na I.polrok 2019 s doplnením 
do bodu B č.3 – Kontrola vyberania poplatkov za nájmy a dane za užívanie verejného priestranstva  r. 
2018 - 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 
ZA 

Mgr. Juraj Vnuk 
Zdržal sa 

 
 
 

 
 
Bod programu      Správa o činnosti HKO za rok 2018 
 
Pani kontrolorka prečítala správu o činnosti HKO za rok 2018 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 42 /2019 z 3.zasadnutia OZ 
zo dňa  12.4.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 
Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 

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 

Mgr. Juraj Vnuk 
Zdržal sa 
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Bod programu   Schválené rozpočty ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ 
 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 43 /2019 z 3.zasadnutia OZ 
zo dňa  12.4.2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 
 
Schválené rozpočty rozpočtových organizácií obce Kysucký Lieskovec na rok 2019 
Základná škola, Materská škola, Základná umelecká škola, Centrum voľného času 
 

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 

Mgr. Juraj Vnuk 
Zdržal sa 

 
 
 

 
 
Bod programu Petícia občanov proti odpredaju 
 
Petícia občanov proti odpredaju rozostavaných sociálnych bytov so súpisným číslom 576,  
postavených nad požiarnou zbrojnicou na pozemku parcele registra CKN č. 238/4  
v k.ú. obce Kysucký  Lieskovec, evidovanej na LV č.3572 ako aj rozostavanej 22bytovky 
 na pozemku parcele  CKN 1519/228  a 1519/6 v kat.území Kysucký Lieskovec 
 evidovanej na LV č.815  
Uznesením č. 11/208 zo dňa 21.12.2018 Obecné zastupiteľstvo schválilo Odložiť  Petíciu občanov 
proti odpredaju rozostavaných sociálnych bytov so súpisným číslom 576,  postavených nad požiarnou 
zbrojnicou na pozemku parcele registra CKN č. 238/4 v k.ú. obce Kysucký  Lieskovec, evidovanej na 
LV č.3572 ako aj rozostavanej 22bytovky na pozemku parcele  CKN 1519/228  a 1519/6 v kat.území 
Kysucký Lieskovec evidovanej  na LV č.815  o 90 dní 
Na 48.zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.10.2018 obecné zastupiteľstvo uvedené odpredaje 
uznesením č. 748/2018 A,B zrušilo. 
Komisia pre preverenie Petície občanov dňa 28.11.2018 skonštatovala, že na základe uvedených 
výsledkov Petícia nesplnila náležitosti ustanovenia §5d ods.2 zákona č.85/1990 Zb. nakoľko petíciu 
nepodporilo aspoň 8% osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce, ktorej bola petícia 
určená.Z uvedeného dôvodu neodporúčila petíciu prerokovať. 
Taktiež petícia, tak ako je formulovaná zasahuje do základných práv poslancov OZ, ktoré sú 
garantované v zákone č.369/1990 Z.z., kde § 11 ods.4 písm.a/ jasne hovorí, že obecné zastupiteľstvo 
rozhoduje o nakladaní s majetkom obce.  
Podľa   názoru   Komisie   sa   tým zasahuje  do  právomoci  poslancov  zastupiteľstva, nakoľko len 
zastupiteľstvo môže schváliť program rokovania zastupiteľstva, nikto mu nemôže zakazovať o čom 
má rokovať.  Keby   takýmto  spôsobom  nemohlo  hlasovať o programe rokovania, mohlo  by tým 
zároveň dôjsť k obmedzeniu slobodného uplatňovania mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, 
čím by boli obmedzené základné politické práva 



14 
 

Napriek uvedeným skutočnostiam sa členovia obecného zastupiteľstva s doručenou petíciou 
oboznámili 
Pán starosta otvoril rozpravu 
Nakoľko bol poslanec Masaryk neprítomný, poprosil vyššie uvedené prečítať ešte raz 
P.  Masaryk: petícia bola z dôvodu, nakoľko bol zámer predať obecný majetok, je pravda, že tá petícia 
nesplnila náležitosti, všetky veci, ktoré boli povedané sú správne citované. Ja ako predseda petičného 
výboru som navrhol, že keď je nové vedenie, daná petícia stratila význam, takže som navrhol, že táto 
petícia bude zobratá na vedomie, ale v prípade, že obec bude mať záujem o odpredaj tohto majetku, 
budeme iniciovať novú petíciu. Pre dnes dávam návrh ako predseda petičného výboru, že daná petícia 
stratila zmysel, aby bola anulovaná, a nakoľko som zástanca, aby obec zveľaďovala majetok, 
v prípade odpredaja, budem iniciovať novú petíciu. Som za dostavanie 22 bj 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 44 /2019 z 3.zasadnutia OZ 
zo dňa  12.4.2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 

 
Späťvzatie predsedom petičného výboru Petície občanov proti odpredaju rozostavaných sociálnych 
bytov so súpisným číslom 576,  postavených  nad požiarnou zbrojnicou na pozemku parcele registra 
CKN č. 238/4 v k.ú. obce Kysucký  Lieskovec, evidovanej na LV č.3572 ako aj rozostavanej 
22bytovky na pozemku parcele CKN 1519/228  a 1519/6 v kat.území Kysucký Lieskovec evidovanej 
na LV č.815 z dôvodu, že nesplnila náležitosti 

 
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 

Mgr. Juraj Vnuk 
ZA 

 
 
 

 

 
 
Bod programu          Menovanie do funkcie veliteľa DHZ  
           Ustanovenie za preventivára požiarnej ochrany obce 
 

Na návrh výboru DHZ Kysucký Lieskovec 

Ustanovenie za preventivára požiarnej ochrany obce v zmysle ustanovení § 15, ods.2 zákona NR SR 
č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi  

Menovanie do funkcie veliteľa DHZ v zmysle ustanovení § 33, ods.5 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi   

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 45 /2019 z 3.zasadnutia OZ 
zo dňa  12.4.2019 
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Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 
A/  SCHVAĽUJE 

Ustanovenie za preventivára požiarnej ochrany obce v zmysle ustanovení § 15, ods.2 zákona NR SR 
č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi  - pán Tomáš Toka 

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 

Mgr. Juraj Vnuk 
ZA 

 
 
 

 
Poslanec Masaryk: Minulý týždeň pán Nejedlý odovzdal medailu p.Hašpicovi, navrhujem p.Hašpicovi 
ako reprezentantovi obce a za príkladnú prácu odmenu 1.000€  
Poslanec Králik poznamenal, že zachytil informáciu, že pánovi starostovi bola daná odmena vo výške 
13.000, chcem pán Masaryk aby si ma uviedol na pravú mieru, či je to pravda 
Pán Masaryk: ja som dal návrh z položky odmeny starostu presunúť na odmenu pre pána Hašpicu.  
Poslankyňa Mizerová: neviem či obec môže schváliť takúto odmenu, treba to pozrieť, a musíme 
postupovať podľa štatútu. Už pri schvaľovaní som ti hovorila, že s rozpočtom sa bude pracovať počas 
roka. Pán starosta má plat zo zákona, nemá žiadne odmeny tie by sme mu  museli schváliť my. Obec 
musí preskúmať, či môžeme poskytnúť odmenu. 
Poslanec Kováčik: vyjadril súhlas s odmenou a taktiež vyzdvihol dlhoročnú prácu pána Hašpicu 
pre DHZ 
 
B/  BERIE NA VEDOMIE 

Menovanie do funkcie veliteľa DHZ v zmysle ustanovení § 33, ods.5 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi  - pán Ivan Hašpica   /schválené OZ v roku 2000/ 

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 

Mgr. Juraj Vnuk 
ZA 

 
 
 

 

C/  BERIE NA VEDOMIE 

Návrh na ocenenie p. Ivan Hašpica za dlhoročnú činnosť v DHZ 

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 

Mgr. Juraj Vnuk 
ZA 
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Bod programu  Komisia na zaradenie, vyradenie majetku, likvidačná komisia 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 37 /2019 z 3.zasadnutia OZ 
zo dňa  12.4.2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 
 
Komisiu na zaradenie, vyradenie majetku, likvidačnú komisiu v zložení : 
Mgr. Lenka Mizerová, , Bc. Adriana Hofericová, p. Jozef Kurucár 
 

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 

Mgr. Juraj Vnuk 
Zdržal sa 

 
 
 

 

Bod programu   Diskusia 

Pán starosta oboznámil prítomných o podaní oznámenia na Okresnú prokuratúru  v Čadci  v súvislosti 
s podozrením z ekonomickej trestnej činnosti, kde poškodený subjekt mohol byť obec. Oznámenie 
bolo podané po konzultácii s právnym zástupcom. 
Poslanec Kurucar sa opýtal pána Masaryka, či si uvedomuje, že je poslancom, lebo stále hovorí vy,  
a či robí vrátnika na Rybníkoch, kde vyvážal 11.3. nejaké veci 
Pán Masaryk: som poslanec a mám svoj názor, následne prebehla diskusia ohľadom schvaľovaného 
obstarania verejného osvetlenia. Pán Masaryk poznamenal, že túto obec miluje a nedrancuje ju. 
Následne vytkol pánovi Kurucárovi schválenú zmluvu na 30 rokov. 
Diskusia ohľadom navážky na Rybníky. Diskusia medzi pánom Kurucárom  a pánom Masarykom – 
prenájom Záhradné centrum. 
Vyjadrenie p. Masaryka  k veci vrátnika : zavolal majiteľovi, ktorý má platnú nájomnú zmluvu,  
že chce vyviesť suť, dotyčný pán mu vystaví faktúru za 1,50€ za tonu. Bol som si zvážiť, 
zaplatím za 24ton. 
Pani Mizerová: do konca mesiaca mali nahlásiť, koľko smeti sa tam vyviezlo 
Prihlásil sa p. Vnuk – pri skladaní sľubu chcel povedať pár slov a taktiež vyjadril presvedčenie, 
že túto obec spoločne posunú ďalej.  
Prvá vec ktorá ho trápi je táto kamera, starosta by mal mať svoju stránku, obrazový záznam by 
Mala robiť osoba poverená starostom otvorené živé záznamy zo zastupiteľstva. 
Poslanec Králik: stránku na Fb má, ale nie je to relevantné médium 
P. Vnuk: propagovať obec každý deň na stránkach, čo sa deje v obci, odporúčam, aby obec, 
zamestnanci obce natáčali verejné zasadnutia. 
P. Čičalová: nahrávka sa robí a zverejňuje, bolo by najlepšie, keby tí ľudia boli tu. 
P. Vnuk: toto ide live, ľudia sedia doma a pozerajú zastupiteľstvo naživo. 
P. Masaryk: môže to byť ako v KNM, Antechnet to nahráva 
Diskusia ohľadom live vysielania zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 
Hosť pani Šutá: čistenie kanálov, prečo by som ho mala platiť, keď ma vytápa. 
Pán starosta ohľadom lipy, oprávnená osoba vykonala obhliadku, bude sa orezávať 
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P. Masaryk krátke vyjadrenie k dlažbe na Lieskach, otázka na pána Kurucára ohľadom sľubu spred 
Vianoc – vyjadrenie k skládke TKO – krátka diskusia o návšteve Inšpekcie ŽP v Žiline. 
Poslanec Kováčik – ohľadom verejného osvetlenia, prejsť obec a posilniť osvetlenie,  
aj popri hlavnej ceste, žiadosti občanov o rozšírenie VO 
poslanec Masaryk navrhol počkať na vyjadrenie UVO, ak vyhodnotí, že zmluva je protiprávna, 
navrhne vypovedanie, aby sa verejné osvetlenie vrátilo do obce, aby sa oň starala obec. 
Poslanec Králik prečítal list – žiadosť pána Masaryka, ktorá bola doručená na obec. 
Poslanec Masaryk vytkol, že nie je informovaný a privolávaný k poruchám na vode v obci, 
Taktiež dostal informácie o porušovaní noriem STN, pán starosta poznamenal, že sa riešil 
Havarijný stav. Poslanec Masaryk – diskusia ohľadom provizorneho, dočasného riešenia,  
Opätovne poznamenal, že chcel mať obecným zastupiteľstvom schválené úlohy. 
P. Mizerová poznamenala, že vodár pán Chupáč si o všetkom robí záznamy 
Poslanec Masaryk: kto kontroluje pána Chupáča, na ČOV je 150 nenamontovaných 
vodomerov. Pán starosta: to boli vodomery do 22 bj, neviem či ich je 150. 
p. Mizerová vyzvala p.Masaryka, aby navrhol čo s tými vodomermi 
p. Masaryk poznamenal, že chcú obci pomôcť, aby vodu dostali do dobrých čísel. 
Prebehla diskusia ohľadom vodného hospodárstva a zodpovedných zamestnancov, 
ich prác a povinnosti.  
p.Hofericová navrhla p.Masarykovi, keď vie o probléme, aby si našiel čas, prišiel za starostom 
a nenechával si všetko na rokovanie obecného zastupiteľstva. 
 
Pán Kováčik 21.30 odišiel 
 
Šport 
Pán starosta oboznámil prítomných, že bola zverejnená výzva ohľadom futbalu, aby sa nadšenci,  
ľudia, ktorí majú záujem o šport a založenie klubu ozvali. 
Taktiež informoval prítomných o zistení, že existuje klub OZ Tatran, je evidovaný, štatúty 
neplatné. Komunikuje s ľuďmi, ani ľudia ktorí sa v minulosti venovali športu, nemajú čas. 
p.Masaryk: dátum 30.5. pán Paršo  - predseda SFZ, je nám veľmi nápomocný, OZ, ktoré sa  
k tomuto dátumu založí, vykazuje činnosť, je možnosť dostať dotáciu vo výške 10.000€. 
p. Vnuk , založiť klub, 17.000€ nestačí, alebo založiť team prípravky max 40 detí. 
Musíme si uvedomiť, že každý hráč ktorý hrá je zaregistrovaný a má cenu. 
Vychovať deti a klub posunúť do ďalšieho roku. Peniaze dať na rekonštrukciu ihriska pri škole. 
Otázka na starostu, či sa bude dať vyčleniť viac FP. 
Pán starosta poznamenal, že do budúcna sa bude meniť rokovací poriadok 
Pán starosta: idem do založenia klubu 
p. Mizerová: na stránke máme mená, vytvoriť tam naše adresy, tieto diskusie nie sú na zastupiteľstvá. 
Diskusia ohľadom futbalového klubu 
p.starosta: tieto problémy by ste si mali riešiť na športovej komisii a tu prísť s návrhom 
 
22.20 odišla p. Hofericová 
 
p.Lašo podotkol, že odišiel predseda športovej komisie – budúce OZ – voľba  
p.Králik: OZ zakladá prípravný výbor, zložený z minimálne 3 členov, ponúkol pomoc pri stanovách 
p.Vnuk: návrh oslovovať ľudí a dať ich dokopy 
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p.Králik: získajme ľudí a dajme to do budúceho zastupiteľstva 
p. Vnuk: ľudí pobúrilo: prenájom americký futbal 
p.starosta: platia podľa platného VZN 
p.Vnuk: 4 termíny po 30€ 
p.starosta poznamenal, že VZN platí pre všetkých, prenájom je pre všetkých rovnaký 
Prebehla diskusia ohľadom hrania na priestoroch ihriska 
p. starosta: futbal nie je pre mňa priorita, nakoľko hrozia nám  sankcie na skládke TKO 
p.Masaryk: tých 90 dní, vybavil si dotáciu – vodojem 
p.starosta: najskôr musí byť vyhlásená výzva, zatiaľ nebola vyhlásená 
 
Návrh na ukončenie diskusie  
Hlasovanie 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc. Adriana Hofericová 
neprítomná 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
proti 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Mgr. Juraj Vnuk 
proti 

 
 
 

 

Starosta obce Milan Králik ukončil 3.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Králik 
Starosta obce 

 
Overovatelia: 
Milan Králik 
František Kováčik 
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