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ZÁPISNICA 

z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 30.5.2019 o 17:00 hod v kultúrnom dome 

 
Prítomní: 
Starosta obce:         Milan Králik 
Poslanci obecného zastupiteľstva:  Bc. Adriana Hofericová,   Ing. Lenka Mizerová,  
Vladimír Lašo, Milan Králik, Jozef Kurucár 
Hlavný kontrolór obce : Mgr.Jarmila Šutá 
Hostia: prezenčná listina 

Pán starosta otvoril 5. rokovanie obecného zastupiteľstva na ktorom prítomných 
srdečne privítal. Keďže je zúčastnených 5 poslancov, toto OZ je uznášaniaschopné. 

Ospravedlnili sa posl. Čičalová, posl. Kováčik, posl.Masaryk 

Dňa 22.5.2019 sa poslanec pán Mgr. Juraj Vnuk listom vzdal poslaneckého mandátu 
poslanca Obecného zastupiteľstva Kysucký Lieskovec.  

V súlade s ustanovením § 192 zákona č.180/2014 o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení  niektorých zákonov nastupuje na uprázdnený mandát  
Ing. Jana Capeková, ktorá získala vo voľbách do orgánov samosprávy obce Kysucký 
Lieskovec, konaných dňa 10.11.2018 najväčší počet hlasov spomedzi náhradníkov. 

Pozvánka spolu s programom a materiálmi dnešného rokovania Vám bola doručená 
 

Bod programu 1/   Program 5. Zasadnutia  OZ 

1. Otvorenie 
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

2. Zloženie sľubu poslanca - náhradníka 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Záverečný účet obce Kysucký Lieskovec za rok 2018 
5. Zmena rozpočtu RO č.02/2019 
6. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019  
7. VZN č.1/2019 – Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach v obci Kysucký Lieskovec 
8. Žiadosti 

Žiadosť o predĺženie súhlasu k umiestneniu stávkovej kancelárie 
Žiadosť o prevod hnuteľnosti – Detské ihrisko pri ZŠ 
Žiadosť o odkúpenie pozemku 

9. Delegovanie člena do Rady školy ZUŠ Kysucký Lieskovec 
10. Komisia pre mládež a šport – voľba predsedu 
11. Diskusia 

Dotazy poslancov, informácie podané starostom 
List – Ing. Š.Mrenka 

12. Záver 
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U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.    46 /2019 z 5.zasadnutia OZ 

zo dňa  30.5.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 

Jana Čičalová 
Neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

  

 

Bod programu  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 47 /2019 z 5.zasadnutia OZ 
zo dňa  30.5.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
VOLÍ 
A/  Návrhovú komisiu v zložení: 
       Ing. Lenka Mizerová, Jozef Kurucár, Vladimír Lašo 

Jana Čičalová 
Neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

  
 
 

 

B/  Overovateľov zápisnice:  
      Bc. Adriana Hofericová, Milan Králik 

Jana Čičalová 
Neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

  
 
 

 
Zapisovateľka : p. Hmírová 

Bod programu     Zloženie sľubu poslanca – náhradníka 
 
Pán starosta prečítal návrh uznesenia 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   48 /2019 z 5. zasadnutia OZ 

zo dňa  30.5.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 
A/ BERIE NA VEDOMIE 
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Vzdanie  sa  mandátu poslanca Mgr. Juraja  Vnuka  a nástup  náhradníka Ing. Jana 
Capeková, ktorá získala v komunálnych voľbách  349  platných hlasov, za poslanca 
obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec      

 
Jana Čičalová 
neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

  
 
 

 

 
Pán starosta vyzval Ing. Capekovú na zloženie sľubu poslanca. Sľub poslanca  Ing. 
Capekováprečítalaa potvrdila svojím podpisom. Následnej jej starosta obce odovzdal 
osvedčenie. 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   48 /2019 z 5. zasadnutia OZ 
zo dňa  30.5.2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 
B/ KONŠTATUJE 

Ing. Jana Capeková  /ako náhradník z komunálnych volieb 10.11.2018/ zložila zákonom 
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva Obce Kysucký Lieskovec  

 
Jana Čičalová 
Neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

  
 
 

 
Bod programuKontrola plnenia uznesení  
 
Uznesenie č.41/2019/B  Odporúča 
Prepracovať žiadosť Jednoty dôchodcov na Slovensku ZO Kysucký Lieskovec podľa platnej VZN 
           V plnení 
Predsedkyňa prevzala vyjadrenie z uznesenia, zatiaľ nepriniesla prepracovanú žiadosť 
 
Uznesenie č.41/2019/C  Odporúča 
Do budúceho OZ pripraviť VZN o trhových miestach podľa zákona   splnené 
Bude prerokované na dnešnom rokovaní 
 
Uznesenie č.724/2018   Odporúča 
Vyvolať stretnutie majiteľov pozemkov a spracovať prepočet nákladov na materiál na odvodnenie 
brehu u Chupáčov         v plnení 
Majitelia pozemkov zatiaľ nedoručili spracovaný prepočet nákladov na materiál a odvodnenie brehu. 
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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 
Najväčší a dlhodobí neplatiči  a neplatiči, ktorí neplnia splátkové kalendáre, boli odovzdaní právnemu 
zástupcovi na začatie exekúcie 
 
Uznesenie č.637/2017 Schvaľujevykonanie 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 
Prebehla diskusia medzi prítomnými, ohľadom hlučnosti.  
 

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

Bolo vydané rozkopávkové povolenie, v zmysle povolenia práce mali byť vykonané do konca februára 
2019, konečná povrchová úprava má byť zabezpečená v termíne do 30.6.2019. 
Do času prevedenia konečnej povrchovej úpravy sú žiadatelia / pán Balek, pán Jakubec, pán Holiač/ 
zodpovední za udržanie chodníka v schodnom  a zjazdnom stave. 
 
Uznesenie č.599/2017 OdporúčaVykonať nápravu nedostatkov podľa odporúčaní hlavnej kontrolórky 
v zmysle Správy o výsledku vykonanej kontrole č.9  zo dňa 7.7.2017   nesplnené 
Poslankyňa Mizerová poznamenala, že nedostatky mali byť odstránené. Pracovníčka musí postupovať 
v zmysle zákona 
 
Uznesenie č.584/2017   ODPORÚČARiaditeľom 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 
Evidované nedoplatky v účtovníctve k 31.3.2019 predložené k dnešnému OZ 
 
Pani kontrolorka: v záverečnom účte vytýkam, že sa úloha  584/2017 dlhodobo neplní. 
K uzneseniu č.526/2017 ak sa nemôže zoznam v zmysle zákona dávať, treba dať pripomienku, zmeniť 
uznesenie. Predkladať to, čo sa môže predkladať. 
 
Uznesenie č. 97/2015: OZ ukladá obci štvrťročne predkladať správu o kultúrnych akciách  
s vyúčtovaním každej akcie       úloha stála v plnení 
Kultúrne akcie + vyúčtovanie predložené k dnešnému OZ 
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U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  49/2019 z 5.zasadnutia OZ 

zo dňa  30.5.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
KONŠTATUJE 
 
Kontrolu plnenia uznesení 
Uznesenie č.41/2019/B  v plnení 
Uznesenie č.41/2019/C  splnené 
Uznesenie č.724/2018    v plnení 
Uznesenie č.698/2018    v plnení 
Uznesenie č.637/2017    v plnení  
Uznesenie č.625/2017    nesplnená 
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 
neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
Neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

 
 
 

  
 
Bod programu Záverečný účet obce Kysucký Lieskovec za rok 2018 
 
Pani kontrolorka prednieslaOdborné stanovisko hlavného kontrolora obce k záverečnému 
účtu obce za rok 2018, ktoré spracovala na základe návrhu záverečného účtu, ktorý bol 
vypracovaný a zverejnený v zmysle zákona / predložila v tabuľkách vývoj od roku 2014, 
rozdiel pri položke odpadové hospodárstvo, rozdiel 21.337,99€, výdavky o túto sumu vyššie 
ako príjem, upozornila na nedostatky, Riaditelia RO si dlhodobo neplnia svoje povinnosti,  
Výkazy sú odovzdávané po termíne, nie je možné zosúlaďovať účtovníctvo s obcou 
Vývoj daňových pohľadávok vodné a stočné, a nezúčtovaná dotácia f. REaMOS 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  50/2019 z 5.zasadnutia OZ 
zo dňa  30.5.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 

1.  BERIE NA VEDOMIE 
 

A/   odborné stanovisko  hlavného kontrolora obce k návrhu Záverečnému účtu Obce Kysucký 
Lieskovec  za rok 2018 

Jana Čičalová 
neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
Neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 
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Správa auditora za rok 2018 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  50/2019 z 5.zasadnutia OZ 
zo dňa  30.5.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
1.  BERIE NA VEDOMIE 

B/ Správu nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 
Jana Čičalová 
Neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
Neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

 
 
  

 
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie  
 
Poslankyňa Mizerová poukázala na nesúlady, ktoré vznikajú z dôvodu neplnenia si úloh 
štatutárov rozpočtových organizácií, nedodržiavajú uznesenia a navrhla dať opatrenie. 
Nakoľko je to už tretí rok a riaditelia ignorujú tieto uznesenia.  Už v predchádzajúcich rokoch 
bol prijatý záverečný účet s výhradami. Posl.Mizerová pripravila návrh opatrení 
Pán Lašo navrhol, aby učtárky sedeli na obci. Poslankyňa Mizerová poznamenala, že školy 
sú samostatné právne subjekty a štatutári zodpovedajú za ich chod. Im je jedno či dodržia 
termíny, ktoré im dáva obec, nehovorí že sa to týka všetkých škôl. 
Pani ekonomka: problém v tom, že sa účtarkyv školách stále menia 

 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  50/2019 z 5.zasadnutia OZ 

zo dňa  30.5.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

 
2. SCHVAĽUJE 
 

A/  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie  s výhradami 
Jana Čičalová 
neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

 
 
  

Posl. Mizerová prečítala návrh uznesenia: 
A1/  Nakoľko rozpočtové organizácie obce nerešpektujú prijaté opatrenia pri záverečných účtoch 
 za rok 2016 a 2017 uzn. 568/2017, 584/2017, 708/2018 a rovnako v roku 2018 navrhujeme prijať 
opatrenie, ktorým bude zníženie osobného ohodnotenia štatutárov do odstránenia nedostatkov 

Jana Čičalová 
neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 
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B/  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 102.061,21€ 

Jana Čičalová 
Neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

 
 
 

 
 
Bod programu  Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.02/2019 
 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.    56 /2019 z 5.zasadnutia OZ 

zo dňa  30.5.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 

Zmenu rozpočtu RO č. 02/2019 
Jana Čičalová 
neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

 
 

 
 
Bod programu  Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 
 
Dňa 15.5.2019 vám boli do Vašich e-mailových schránok doručené materiály, a to skutočné 
čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 za obec a za všetky rozpočtové organizácie obce. 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.    57 /2019 z 5.zasadnutia OZ 

zo dňa  30.5.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 
 

A/ Obec Kysucký Lieskovec 
Jana Čičalová 
neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

 
 
  

B/ Základná škola Kysucký Lieskovec 
Jana Čičalová 
neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 
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C/ Materská škola Kysucký Lieskovec 
Jana Čičalová 
neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

 
 
  

D/ Základná umelecká škola Kysucký Lieskovec 
Jana Čičalová 
neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

 
 
  

E/ Centrum voľného času Kysucký Lieskovec 
Jana Čičalová 
neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

 
 
 

 
Poslankyňa Mizerová: otázka čo bude s CVČ v ďalšom školskom roku, taktiež bude potrebné 
riešiť jedálne, poznamenala, že bude potrebné zastupiteľstvo uskutočniť zastupiteľstvo do 
konca júna 
18:20 dostavili sa hostia pán Mrenka a pán Masaryk 
 
 
Bod programuTrhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v obci Kysucký Lieskovec 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 Trhový poriadok a podmienky predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Kysucký Lieskovec bol 
zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce Kysucký Lieskovec dňa 
3.5.2019, počas doby vyvesenia neboli na obec doručené pripomienky. 
 
Poslankyňa Mizerová: § 3 bod a, b vyčiarknuť, § 4 vymeniť 1.príležitostné trhy a ambulantný 
predaj – zameniť, príležitostné trhy b/ zmeniť na priestranstvo pred pódiom po obvode 
námestia bez zasahovania do prístupovej cesty. Bod 2 nechať len ambulantný predaj, 
Otváracie hodiny nedeľa zmeniť od 08:00hod, jedno aj druhé. Pod tabuľkami zmeniť daň za 
užívanie verejného priestranstva. V § 4 zmeniť na námestí pred pódiom, medzi 1 a 2 vyhodiť. 
§ 8 povinnosti predávajúcich na trhovom mieste. Aj v 1 trhového miesta, v 4 príležitostný trh 
– trhové miesto. §12 nie nájomné, ale daň za užívanie verejného priestranstva, 2€ za deň 
vyčiarknúť – je to vo VZN 5/2015. §14 ukladá blokové pokuty – von, môžeme začať len 
priestupkové konanie. 
Pán starosta: miesta sa vyznačia, na nedostatky a porušovanie môžete upozorňovať 
Pani kontrolorka: účinnosť 15 deň od zverejnenia 
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U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   51 /2019 z 5.zasadnutia OZ 

zo dňa  30.5.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE 
Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
v obci Kysucký Lieskovec s úpravami 

Jana Čičalová 
neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
Neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

 
 
 

 

 
Bod programu  ŽIADOSTI 
 
Názov materiálu: 

A/ Žiadosť o predĺženie súhlasu k umiestneniu stávkovej kancelárie 
/materiál zaslaný aj e-mailom/ 
 
Pani Mizerová opustila rokovaciu miestnosť 
Obci Kysucký Lieskovec bola doručená žiadosť od spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. Žilina 
o predlženie súhlasu k umiestneniu stávkovej kancelárie v našej obci pre prevádzku 023 34  
Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec 303, Espresso Pavol Rajtek . Uznesením č.685/2018/A 
dňa 11.5.2018 bolo schválené súhlasné stanovisko na umiestnenie stávkovej kancelárie pre 
vyššie uvedenú spoločnosť na dobu určitú 1 rok 
Na otázku poslanca Laša, či nemajú podlžnosti voči obci pán starosta odpovedal, že majú 
splátkový kalendár, ktorý dodržiavajú 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  52 /2019 z 5.zasadnutia OZ 

zo dňa  30.5.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE 
Predĺženie súhlasu k umiestneniu stávkovej kancelárie TIPSPORT SK, a.s. J. Kalinčiaka 14, 
Žilina v obci Kysucký Lieskovec  pre prevádzku Kysucký Lieskovec 303,Espresso Pavol 
Rajtek, 023 34  Kysucký Lieskovec na jeden rok 

Jana Čičalová 
neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
Neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
Neprítomná 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

 
 
 

 
Pani Mizerová sa vrátila 
Na otázku pána starostu ako prišiel pán Masaryk odpovedal, že ako hosť. 
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Nakoľko pán Masaryk robí z rokovania zastupiteľstva videonahrávku, pán starosta  ho vyzval, 
aby nahrávka nebola zostrihaná, upravená alebo zneužitá. 
 
B/ Žiadosť o prevod nehnuteľnosti – Detské ihrisko pri Základnej škole 
/materiál zaslaný aj  e-mailom/ 
 
nadobudnutím ihriska do vlastníctva obec na seba preberá všetky povinnosti prevádzkovateľa.  
Ako prevádzkovateľ ihriska musí byť spracovaný a zabezpečený prevádzkový poriadok upravujúci 
časový rozvrh a spôsob využitia každého zariadenia vrátane zásad bezpečnosti. Následne  je potrebné 
spracovať  systém kontrol, opráv a údržby daného zariadenia podľa jednotlivých atrakcií. Treba 
vykonávať  3 druhy kontrol,, od bežnej, ktorá sa musí vykonávať denne, cez prevádzkovú /minimálne 
raz za tri mesiace/ a hlavnú ročnú.  
Dňa 27.11.2015  bolo obecným zastupiteľstvom obce Kysucký Lieskovec schválené všeobecne záväzné 
nariadenie č.4/2015 o prevádzkovaní školského areálu pri Základnej škole v Kysuckom Lieskovci. 
Prílohou tohto VZN je Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska pri Základnej škole 
v Kysuckom Lieskovci, ktorý bol schválený Rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
zo dňa 6.11.2015 . 
Prevádzkový poriadok, kde je uvedený Prevádzkovateľ: Základná škola v Kysuckom Lieskovci, 
 
pani kontrolorka: v prevádzkovom poriadku bol zodpovedná osoba riaditeľ školy, pani 
riaditeľka tvrdí, že to neprevzala a nebude sa o to starať. 
Poslanec Lašo: pôvodne to malo ísť do obce, bývalý pán riaditeľ bol rád, teraz vidím v tom 
dobré, že sa to vráti obci 
Posl. Mizerová: ihrisko je v správe školy, treba vyvolať stretnutie, ak ho nechce spravovať, 
nech ho vezme späť obec, nech ho spravuje, keď je tam problém, škola sa chce toho vzdať, 
treba sa vzájomne dohodnúť.  Posl.Lašo: určiť pravidlá. 
Pani kontrolorka: teraz to bude majetkom obce a prípadne potom obec ho dá do správy 
škole 
Posl.Mizerová: správcom zostáva škola, to sa nemení, je tam prevádzkový poriadok, ktorý 
bol schválený ešte za bývalého riaditeľa. Tu ide len o prevod majetku z Orieška na obec. 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  53 /2019 z 5.zasadnutia OZ 
zo dňa  30.5.2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE 
 
Darovaciu zmluvu č.01/2019  darca Kysucký oriešok, OZ Kysucký Lieskovec č.208, IČO 
42224217 v zastúpení predseda o.z. Daniela Jančová, obdarovaný Obec Kysucký Lieskovec, 
IČO 00314081 v zastúpení starostom Milanom Králikom na bezodplatné darovanie 
hnuteľného majetku, ktorý je predmetom darovacej zmluvy Detské ihrisko zrealizované na 
parcele č.642/4 a 642/1 v katastrálnom území Kysucký Lieskovec 

Jana Čičalová 
Neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
Neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 
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Návrh posl. Mizerovej 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.    58 /2019 z 5.zasadnutia OZ 

zo dňa  30.5.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
ODPORÚČA 

A/ Vyvolať stretnutie s pani riaditeľkou Základnej školy v Kysuckom Lieskovci ohľadom správy 
školského ihriska 
Termín: do konca júna 2019 

Jana Čičalová 
Neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
Neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

 
 

 
C/ Žiadosť o odkúpenie pozemku 
 
Žiadateľ Milan Vojtek a manželka Emília, 
Jedná sa o parcelu, ktorá je pri ich rodinnom dome a po celý čas od postavenia ich domu sa 
o ňu starajú a  užívajú ako prístupovú cestu a záhradu. 
Parcela C č.416/3 o výmere 205 m2 je vo vlastníctve obce vedená na liste vlastníctva č.815. 
Posl.Lašo: za týmto pozemkom je ešte jeden pozemok, ktorý je vo vlastníctve obce, nie je 
tam prístupová cesta, čo s tým pozemkom a chýba mi cena 
Diskusia ohľadom odkúpenia pozemku – prístupovej cesty na skládku TKO od pána Franka. 
Posl. Mizerová: ak sa rozhodneme to predať, pôjde to osobitným zreteľom 
Pán starosta: ten ďalší pozemok využívajú ich susedia 
Posl.Mizerová: vyvolať stretnutie a na ďalšom zastupiteľstve sa dohodneme ako ďalej 
Kontrolorka: po stretnutí pripraviť osobitný zreteľ 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.    58 /2019 z 5.zasadnutia OZ 

zo dňa  30.5.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
ODPORÚČA 

B/ Presunúť žiadosť pani Vojtekovej do ďalšieho OZ s prípravou materiálov a vyvolať 
stretnutie ohľadom  kúpi parcely  CKN 416/1 

Jana Čičalová 
Neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
Neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 
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Bod programu   Delegovanie člena do Rady školy Základnej umeleckej školy 
 
Pán starosta navrhol pani poslankyňu Capekovú 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  54 /2019 z 5.zasadnutia OZ 

zo dňa  30.5.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE 
Delegovanie člena do Rady školy Základná umelecká škola  Kysucký Lieskovec 

Jana Čičalová 
neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
Neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

 
 
 

 
 
Bod programu  Komisia pre mládež  a šport – voľba predsedu 
 
Pán starosta navrhol za predsedu posl. Capekovú 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  55 /2019 z 5.zasadnutia OZ 

zo dňa  30.5.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

VOLÍ 
Predsedu komisie pre mládež a šport 
Ing. Jana Capeková 

Jana Čičalová 
neprítomná 

Bc. Adriana Hofericová 
ZA 

František Kováčik 
Neprítomný 

Milan Králik 
ZA 

Jozef  Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

 
 
 

 
Bod programu    Diskusia 
 
Pán starosta: k pánovi Masarykovi a pánovi Mrenkovi, diskusia o výzve na prevzatie 
vecí, ktoré mali uložené v priestoroch tribúny na ihrisku 
Pán Mrenka: prišiel aj kvôli ihrisku, tribúna je predmetom sporu, bude čakať ako 
rozhodne polícia, tam sú veci viacerých futbalistov, sú tam lopty kopačky, to si musia 
chlapci prevziať. 
Pán starosta vyzval na predloženie súpisu vecí a príde im to odovzdať. 
Pán Masaryk: poznamenal, že bol postavený pred hotovú vec, musia tam prísť ostatní 
ľudia v súčinnosti s políciou 
Starosta: poznamenal, že zámky sú spotrebný tovar, zámky boli vymenené v sume 
cca 20€, na obci sú náhradné kľúče, priestory boli otvorené s komisiou 
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Pán Masaryk: kľúče boli odovzdané na proti podpis pánovi Mrenkovi 
Pán Mrenka: tribúnu – všetko som investoval ja, vieš že prístavbu som robil ja, 
investoval som tam ťažké peniaze, dnes to užívate vy. 
Pán starosta: tribúna je na liste vlastníctva obce.  
Pán Mrenka: poznamenal, že tribúna bola prepísaná na obec podvodom a upozornil 
starostu, že zakrýva podvody. 
Diskusia ohľadom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v kultúrnom dome – futbal,  
a ohľadom poskytnutej dotácie  na futbal pre FK REaMOS.  
Ohľadom futbalu sa  pán starosta vyjadril,  že nikdy netvrdil, že nechce obnoviť 
alebo založiť futbal, na stretnutí bolo povedané, dávam v obci futbalu zelenú, ak budú 
aktívni ľudia, budú to chcieť robiť, začnime od prípravkárov a potom pokračujme. 
Posl. Králik: nezáleží na názve, išlo o to ak sú podlžnosti, začnime od nova 
Pán Mrenka: o tej podlžnosti vie aj Lenka. To zúčtovanie tu bolo dané, ale obec to 
neprijala.  
Pán starosta poznamenal, že na obci je rozsudok zo súdu a toho sa obec drží 
Pán Mrenka: poznamenal, že na ten súd ani nešiel, z morálneho hľadiska obci to 
v účtovníctve  visí, tie doklady sú, vyúčtujte obec si to môže vyúčtovať 
Pán starosta: kto je zodpovedný, že to nebolo zúčtované 
Pán Mrenka:  poznamenal, že v roku 2015 dal  na obec vyúčtovanie nie na 6000 ale 
cca na dvojnásobok sumy. Podotkol že mu ide o morálne hľadisko 
Posl. Mizerová: my sme robili inventarizáciu, vyúčtovanie nebolo, nehovor,  
že ja o tom viem, nebolo to tam, preto to išlo na súd 
Mrenka: vyúčtovanie prevzala Bieleková 
Pán Masaryk ohľadom založenia futbalu v obci. Že občania nemajú záujem, že oslovil 
sponzorov, volal sponzorom a tí povedali že ich starosta nekontaktoval, povedal 
starostovi, že verejne klame, a tí dotyční to tu prídu aj verejne povedať, že si im 
nevolal.  Taktiež informoval prítomných, že boli  na stretnutí v B.Bystrici s pánom 
Paršom,  kde predniesli celú problematiku futbalu, vysvetlili sme vám, že ak 
nezaložíte výbor, nemôžeme žiadať financie. 
Pán starosta: na stretnutí ste hovorili, že chcete znížiť kriminalitu v obci, a zrazu ste 
chceli obnoviť FK REaMOS  na mužov 
Pán Mrenka: dotáciu od zväzu dostaneš len keď máš založených mužov.  
Pán Mrenka: Hanba je, že obec mňa, vlastný futbalový klub žalovala. 
Prečo som právoplatné odsúdený, Trubanová zatajila na súde skutočnosti, ktoré som 
objavil. Tak isto, ako niekto napísal do novín, že sa cíti nekomfortne s kriminálnikom 
Pán starosta poznamenal, že aj na neho podali trestné oznámenie, že ako starosta 
spoločne s komisiou vstúpil do priestorov tribúny – majetku, ktorý je na LV obce. 
Posl.Králik: vyzval prítomných aby sa neprerušovali a nevykrikovali,  
Taktiež prítomným oznámil, že futbal v obci spustený bude, na stanovách sa robí 
Odišla posl. Mizerová 19:02hod 
Ohľadom amerického futbalu – prenajali si priestory na 4 zápasy 
Pán Mrenka: všeobecne je nepekné a neslušné, pokračuje sa v tom čo robila 
Trubanová, ona chcela futbal zlikvidovať, k majetku orieška – schválená darovacia 
zmluva , bremeno si obec berie na seba.   
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Diskusia ohľadom uznesenia, že sa prekontrolujú všetky stavby. Na  otázku pána starostu 
prečo nie sú dokončené stavby v obci pán Mrenka: ihrisko bolo dokončené, skolaudované, 
ale škola to nechcela prevziať.  Nasledovala  diskusia ohľadom nedokončených stavieb v obci 
Odišiel pán Kurucár  19:06hod 
 
Zostali 4 poslanci, zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné. 
 
Otázka pána Masaryka na pána starostu: čo si včera robil na požiarnej zbrojnici s dvoma 
neznámymi mužmi, s metrom, čo ste tam merali. Starosta: meral som plochu parkoviska 
pred požiarnou zbrojnicou. Pán Masaryk: pýtam sa čo si tam robil, čo si včera robil pred 
požiarnou zbrojnicou s dvoma mužmi, ktorí merali steny . Pán starosta poznamenal, že nie je 
povinný na to odpovedať. Pán Masaryk : bol si tam, meral si tam. Pán starosta poznamenal, 
že môže chodiť po obci a merať čo chce, že chodil po obci a meral aj iné veci. 
Otázka pána starostu na pána Masaryka: Čo si meral v požiarnej zbrojnici a prečo ste tam 
niečo navŕtavali do betónu  Videl som tam navŕtané diery a bolo mi povedané pán Masaryk 
tam niečo vŕtal,  kto ti dovolil do tej zbrojnice vojsť, prečo si tam niečo meral, prečo si tam 
navŕtaval a znehodnocoval betón, aj tak ste mali tenké diery, kde ste nedokázali spraviť 
analýzu toho betónu aký tam je, neviem čo ste tam robili, aký dôvod si mal vŕtať v požiarnej 
zbrojnici? Otázka pána Masaryka na pána starostu: ja sa ťa pýtam , ten vrt som robil ja? Pán 
starosta: ja neviem. Prečo hovoríš že som vŕtal nejaké diery. Pán starosta: a prečo sa ty pýtaš 
čo som ja meral, ja som tiež nemeral. Pán Masaryk: ja som ťa tam videl, som si ťa odfotil. Pán 
starosta: ja som tam stál.  

Pán Masaryk: prečítal článok z novín, a na otázku či sa poslanci cítili nekomfortne, poslanci 
odpovedali, že nie 
Pán Mrenka poznamenal, že aj fontánu, mala uhradiť bývalá starostka 
Prebehla diskusia ohľadom cyklotrasy. Pán starosta poznamenal, že je založené združenie. 
Pán Mrenka: redaktorky sa opýtam ,kto to poslal do novín. 
Pán starosta: ja som to neposlal, tiež sa budem pýtať, kto to napísal. 
 
Záver: 
Ukončenie zastupiteľstva 19:20hod 
 
 
V Kysuckom Lieskovci, 3.6.2019 
 
 

Milan Králik 
Starosta obce 

 
 
Overovatelia: 
Bc. Adriana Hofericová 
Milan Králik 
 


