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ZÁPISNICA 

Z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysucký Lieskovec 
 konaného dňa 11.11.2019 o 16:00 hod v kultúrnom dome 

 
Prítomní: 
Starosta obce:         Milan Králik 
Poslanci obecného zastupiteľstva:  Bc. Adriana Hofericová,   Ing. Lenka Mizerová,  
Ing. Jana Capeková, Jana Čičalová, Bc. Milan Králik,Jozef Kurucár, Vladimír Lašo, 
Ing.Marián Masaryk 
Ospravedlnil sa : p. Kováčik – príde neskôr 
 
Hlavný kontrolór obce : Mgr.Jarmila Šutá 
Hostia: prezenčná listina 

Pán starosta otvoril 8. rokovanie obecného zastupiteľstva na ktorom prítomných 
srdečne privítal. Keďže je zúčastnených 8 poslancov, toto OZ je uznášaniaschopné 

Úvodom starosta obce oboznámil prítomných, že 11.11. si pripomíname Deň 
červených makov, ktorý je venovaný pamiatke vojnových veteránov. Keďže aj 
takýchto hrdinov sme mali v našej obci, prítomní si uctili ich pamiatku minútou ticha.  
 
Starosta obce prečítal  Návrh programu 8.zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Zmena rozpočtu RO 10/2019, 11/2019, 12/2019,13/2019 
5. Dodatok č.1/2019 k VZN 41/2013 
6. Zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
7. Dodatok č.1 k VZN č.3/2019,  dodatok č.1 k VZN č. 4/2019 
8. Dodatok č.3 k Zásadám odmeňovania poslancov 
9. Odmeny komisiám pri obecnom zastupiteľstve 
10. Kanalizácia a spoločná ČOV 
11. Správa o vykonaných kontrolách č.17 a 18 
12. Knižná publikácia o obecných samosprávach regiónu Dolných Kysúc 
13. Žiadosti 

 o odkúpenie pozemku č.parcely  CKN 695 
 o prehodnotenie výšky nájmu za výrobné priestory 
 o odpustenie poplatku za používanie priestorov  sály KD 
 o úhradu faktúry  č.2019/002 
 

14. Rôzne  
15. Diskusia 

16. Záver 
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Pán starosta: v piatok 8.11.2019 bol do vašich e-mailových schránok zaslaný dodatok 
k rozpočtovému opatreniu č.13/2019. Návrh dodatku k zmene rozpočtu č.13/2019 bol 
spracovaný na základe žiadosti zo Základnej školy – finančné prostriedky na odstupné, 
odchodné vychovávateľky v školskom klube a zakúpenie elektrickej rúry kombinovanej  
do školskej jedálne. 

 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.    92 /2019 z 8.zasadnutia OZ 
zo dňa  11.11.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 

Program 8.zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Na výzvu pána starostu o doplnenie bodu do programu, nereagoval nikto. 
 

Bod programu 2: Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 93 /2019 z 8.zasadnutia OZ 
zo dňa  11.11.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
VOLÍ 

 
A/  Návrhovú komisiu v zložení: 
Ing. Lenka Mizerová, Bc. Milan Králik, Vladimír Lašo 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
 

B/  Overovateľov zápisnice v zložení: 
Bc. Adriana Hofericová, Jana Čičalová 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

Zapisovateľka : p. Hmírová 

 

 

 

 



3 
 

Bod programu 3/      Kontrola plnenia uznesení 
 
Uznesenie č.91/2019/A  Odporúča 
Pán starosta oboznámil prítomných, že suma na vypracovanie projektovej dokumentácie je vo výške 
cca 5.040€. Posl. Masaryk uviedol, že geodetické zameranie sa nachádza na obci, cena vypracovania 
projektovej dokumentácie je percento z ceny diela. 
Pán starosta : pasport, obhliadka,. Posl.Mizerová poznamenala, že je potrebné schváliť sumu.  
Pani kontrolorka uviedla, že starosta oslovil firmu, ktorá dala cenovú ponuku, koľko by stála 
projektová dokumentácia, poslanci musia rozhodnúť, či sa do toho pôjde 
Posl.Mizerová: urobiť úpravu rozpočtu a dať to schváliť 
 
Vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu + rozpočet na vybudovanie cesty so všetkými 
sieťami od p. Rapčana  hore   v termíne do 30.12.2019     v plnení 
 
Uznesenie č.91/2019/B  Odporúča 
Komisii vodného hospodárstva skontrolovať vyfakturované práce na vodojeme so všetkými 
podkladmi    v termíne do budúceho OZ       v plnení 

Posl.Masaryk oboznámil prítomných, že si na obecnom úrade dňa 19.9.2019 prevzal na obecnom 
úrade podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie odporúčanej kontroly, t.j. faktúry  č. 
FV2009212, FV2009322, FV2009329 spolu so súpismi vykonaných prác a krycími listami, 
ktoré sú podpísané odberateľom aj dodávateľom. Zároveň dňa  19.9.2019 požiadal o 
doplnenie stavebného denníka zo spomínanej stavby kompletnú žiadosť na ministerstvo spolu 
s prílohami spôsob platby. Faktúry ktoré dokazujú nákup technológie ktorá bola zabudovaná, 
podklady z verejnej sútaže na zhotovenie vodojemu. Začiatok stavebných prác stavebné 
povolenie. Plus podklady, ktoré som si telefonicky dohodol s pani účtovníčkou. Zároveň 
poznamenal, že uvedenú kontrolu chcel vykonať, so všetkými podkladmi. 
Pán starosta a posl.Králik poznamenali, že ku vykonaniu uvedenej kontroly nebolo potrebné  
doložiť ďalšie požadované doklady, nakoľko v zmysle prijatého uznesenia mala komisia 
preveriť skutočný stav podľa faktúr a súpisu vykonaných prác. 
Posl. Lašo : môžeme túto úlohu zadať hlavnej kontrolorke. Posl. Kurucár poznamenal, že pri 
obhliadke boli zistené nedostatky a už sa malo podať trestné oznámenie. Na čo pán starosta 
odpovedal, že sa čakalo na výsledok kontroly, ktorá bola daná uznesením. 

 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.106 /2019 z 8. zasadnutia OZ 
zo dňa  11.11.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
UKLADÁ 
 
Kontrolorke obce preveriť skutočný stav vodojemu s vyfakturovanými prácami a materiálom 
v termíne do budúceho OZ 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  
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Uznesenie č.91/2019/C  Odporúča    
Predložiť všetky cenové ponuky  k Zmluve o dielo – vyspravenie výtlkov v obci Kysucký Lieskovec – 
cesta okolo Biomasy s vyjadreniami uvedených firiem na budúce OZ   
Poslanec Králik prečítal vyjadrenia jednotlivých spoločností k doručeným ponukám, kde 
spoločnosti potvrdili spracovanie  cenových ponúk. Následne poslanec Masaryk oboznámil 
prítomných s vyjadreniami, ktoré obdržal on od spoločností, kde sa vyjadrili, že cenové 
ponuky pre obec nespracovali 
Posl.Mizerová poznamenala, že cenové ponuky s vyjadreniami mali byť podľa uznesenia 
predložené na OZ, vyjadrenia predložiť do ďalšieho OZ 
prestávka 
Posl.Masaryk: v roku 2017 bola vyspravená cesta, bola na ňu záruka 24mesiacov v zmysle 
zmluvy do augusta 2019. 
Pán starosta poznamenal, že vyspravené výtlky v roku 2017 boli kvalitné, išlo o nové výtlky 
 
Uznesenie č.91/2019/D  Odporúča       v plnení 
Presunúť žiadosť  pani Silvie Frankovej, bytom Kysucký Lieskovec 413 do budúceho  OZ 
Pán starosta: Nakoľko v nadchádzajúcom období začne obstarávanie dodatku k územnému plánu, 
navrhujem predmetný pozemok zahrnúť do aktualizácie – preklasifikovať ho na stavebný v zmysle 
platných predpisov.  Na základe uvedeného navrhujem uznesenie č.91/2019/D zrušiť 
Posl.Lašo – uznesenie by malo zostať v plnení, čo ak budú prekážky, ktoré to nepovolia 
Posl. Mizerová: nechať v plnení 
 
Uznesenie č.75/2019/A  Odporúča 
Presunúť VZN č.2/2019 do ďalšieho OZ a doplniť VZN č.6/2015    nesplnené 
VZN bude v najbližšej dobe zverejnené 
 
Uznesenie č.75/2019/C  Odporúča 
Odporúča žiadateľom vypracovať geometrický plán parcely CKN 519/4, ktorá je vo vlastníctve Obce  
Kysucký Lieskovec vedená na LV č.815 a obci odporúča pripraviť podklady na predaj pozemkov  
v zmysle zákona /predmetom dnešného rokovania/     splnené 
 
Uznesenie č.74/2019/B  Odporúča 
Presunúť do ďalšieho OZ úpravu sumy prenájmu v 3.štvrťroku  2019 v celkovej sume 280€ zápočtom 
Bude predmetom dnešného rokovania v bode Žiadosti     splnené 
 
Uznesenie č. 58/2019/A Odporúča 
Vyvolať stretnutie s pani riaditeľkou Základnej školy v Kysuckom Lieskovci ohľadom správy školského 
ihriska           v plnení 
 
Uznesenie č. 58/2019/B Odporúča 
Presunúť žiadosť pani Vojtekovej do ďalšieho OZ s prípravou materiálov a vyvolať stretnutie ohľadom 
kúpi parcely KN 416/1         v plnení  
nastali nové okolnosti, bolo stretnutie, spoločne so susedou návrh na vypracovanie 
geometrického plánu 
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Uznesenie č.41/2019/B  Odporúča        
Prepracovať žiadosť Jednoty dôchodcov na Slovensku ZO Kysucký Lieskovec podľa platnej VZN 
Starosta obce: nakoľko Jednota dôchodcov nepriniesla prepracovanú žiadosť  a v súčasnosti sa už 
pracuje na návrhu rozpočtu na rok 2020, navrhujem uznesenie č.41/2019/B zrušiť 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.102 /2019 z 8. zasadnutia OZ 

zo dňa  11.11.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 
A/ Ruší  Uznesenie č. 41/2019/B   

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
 
Uznesenie č.724/2018   Odporúča 
Vyvolať stretnutie majiteľov pozemkov a spracovať prepočet nákladov na materiál na odvodnenie 
brehu u Chupáčov- čiastočne odvodnené      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         v plnení 
Poznámka pána starostu, že od 1.1.2020, nový zákon, kde občania, ktorí si neplatia dane 
a poplatky, prídu o vodičský preukaz. V našej obci máme nedoplatky na daniach, smetiach 
a vode vo výške cca 70.000€ 
Na otázku posl.Mizerovej, koľko občanov je na exekúcii, starosta odpovedal, že zatiaľ 10. 
 
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 
Z dôvodu neaktuálnosti roku uvedeného v uznesení  navrhujem uznesenie č. 637/2017 zrušiť 
Posl. Čičalová poznamenala, že obyvatelia, ktorí žijú v blízkosti sa sťažovali a je potrebné 
hlučnosť a prašnosť dať zmerať. Hlasovanie – zmena roku 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.102 /2019 z 8. zasadnutia OZ 

zo dňa  11.11.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
B/ Schvaľuje zmeniť rok 2018 na rok 2020 v uznesení č. 637/2017 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  
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Nové znenie uznesenia: 
 
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 2020        v plnení 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.102 /2019 z 8. zasadnutia OZ 
zo dňa  11.11.2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
C/ Konštatuje  Kontrolu plnenia uznesení 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Na základe požiadania poslanca Masaryka prebehlo opakované hlasovanie: 
D/ Konštatuje  Kontrolu plnenia uznesení /druhé hlasovanie na základe požiadania poslanca 
Masaryka/ 
Uznesenie č. 91/2019/A  v plnení 
Uznesenie č. 91/2019/B  v plnení 
Uznesenie č. 91/2019/C  splnené 
Uznesenie č. 91/2019/D  v plnení 
Uznesenie č.75/2019/A    nesplnené 
Uznesenie č.75/2019/C    splnené 
Uznesenie č.74/2019/B    splnené 
Uznesenie č. 58/2019/A  v plnení 
Uznesenie č. 58/2019/B    v plnení 
Uznesenie č.41/2019/B    zrušiť 
Uznesenie č.724/2018     v plnení 
Uznesenie č. 698/2018   v plnení 
Uznesenie č. 637/2017     v plnení /zmeniť na rok 2020/ 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
Proti  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
 
Bod programu 4/      Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.10/2019, 
                                 11/2019, 12/2019, 13/2019 
 
Rozpočty, ktoré obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Zmena rozpočtu RO 10/2019, 11/2019, 12/2019 
 
Rozprava k zmene rozpočtu RO č.10/2019 
Na otázku posl. Masaryka ohľadom 2 vystavených objednávok na traktor starosta obce odpovedal,  
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že išlo o opravu traktora, generálnu opravu bŕzd, spojky, výmena spojky so zotrvačníkom, nakoľko 
traktor nebrzdil, nefungovala ručná brzda, na traktore sa nedalo bezpečne jazdiť, na pluhu za traktor je 
navarený nôž,  traktor je pripravený aj na zimnú údržbu.  
Posl.Masaryk: kompletná oprava brzdového a spojkového systému 2700€ 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.104 /2019 z 8. zasadnutia OZ 

zo dňa  11.11.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 
A/ Zmenu rozpočtu RO č. 10/2019 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
Zdržal sa  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.104 /2019 z 8. zasadnutia OZ 
zo dňa  11.11.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 
B/   Zmenu rozpočtu RO č. 11/2019 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Na otázku ohľadom zvýšenia FP v zmene rozpočtu RO 12/2019 vo výške 2748€ odpovedal starosta,  
že je to preplatenie výdavkov počas snehovej kalamity v obci. 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.104 /2019 z 8. zasadnutia OZ 

zo dňa  11.11.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 
C/   Zmenu rozpočtu RO č. 12/2019 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
 
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.13/2019 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Posl.Mizerová: navrhla hlasovať samostatne s vysvetlením k bodom 2,3,4 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  
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K bodu A1 sa pani ekonomka vyjadrila, že v januári boli schválené FP na úhradu DPH, postupne 
prichádzali FP a tieto sa presúvajú na pitnú vodu, všeobecný materiál, všeobecné služby,ČOV, 
rozbory, poplatok za odber podzemných vôd 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   94 /2019 z 8. zasadnutia OZ 

zo dňa  11.11.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SHVAĽUJE 
A/   Zmenu rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 13/2019 v bode A/1 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
K bodu A2   FP sa presúvajú z podpoložky rozpočtu Uzatvorenie skládky TKO /nakoľko 
uzatvorenie bude prebiehať v roku 2020/  na položky uvedené nižšie 
Prístrešok KD – časť určených Fp bola použitá na financovanie marmolitu 

Poslanec  Králik: sa opýtal na pokutu vo výške 6.410€ Rozhodnutie  

Starosta: aktivita občana, terajšieho poslanca, ktorý dal podnet na úrad pre verejné obstarávanie, ktorý 
udelil pokutu, voči nej sme sa odvolali, následne sa to bude vymáhať od bývalej starostky, kde nemusí 
byť obec úspešná a môže sa to navýšiť ešte o súdne trovy. Či to bol úmysel, sa bude musieť preukázať 

Posl.Masaryk poznamenal, že bol od začiatku proti tomuto verejnému obstarávaniu, od začiatku to 
bolo účelovo dané pre jednotlivca, obec príde za 12 rokov o 60tisíc eur, bývalé zastupiteľstvo bolo 
upozorňované, že konanie je nekalé, a slúži záujmovým skupinám. Poznamenal, že bol aj proti 
navyšovaniu pri zmene sadzby EE, čím spoločne s bývalou poslankyňou pani Červienkou ušetrili obci 
financie. Vyjadril sa , žedokázal že bojuje za správnu vec, a UVO mu dal  za pravdu. Sumu pokuty vo 
výške 6410€ nech obec vymáha od pána Konušíka a od poslancov, ktorí tu sedeli v minulom období. 
Osvetlenie sme si mohli kúpiť na splátky a spravovať ho vo vlastnej réžii. 
Pán starosta poznamenal, že  Obec dostala pokutu, nakoľko ju pán Masaryk udal,  z dôvodu, že bol 
podvod pri verejnom obstarávaní. UVO zistilo pochybenie pri obstarávaní. Starosta tiež voľne 
parafrázoval vyjadrenie správneho orgánu o tom, že zákon o verejnom obstarávaní je v časti správneho 
trestania koncipovaný na princípe objektívnej zodpovednosti, to značí, že neskúma úmysel, ale len 
rozpor právneho stavu so skutočným, pričom vyjadril subjektívnu obavu o výsledku možného súdneho 
sporu a navýšenie pokuty pre obec s ohľadom na súdne trovy. 
Posl. Králik k vyspraveným výtlkom poznamenal, že bol zámer, poškodený asfalt vyrezať, oprava bola 
prevedená len zaliatím asfaltu do dier výtlkov,  taktiež  zámer starostu vyspraviť kaluže pri štreke 
pre účely cyklistov a chodcov bol zmarený. Poznamenal, že obaja, on aj posl.Masaryk, sú zvolení 
ľuďmi, ktorých zastupujú a mal by dodržiavať rokovací poriadok a oslovovanie. 
Starosta vyhlásil prestávku a poslanec poprosil, aby počas prestávky nebola pustená kamera 

Prestávka 

 
Na zasadnutie OZ sa dostavil starosta Obce Ochodnica pán Ďuroška 
hlasovanie o presune bodu 
 
OZ Schvaľuje: prechod k bodu 10 a následne sa vrátiť k bodu 4 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  
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Pán starosta: v roku 2020 začne nové programové obdobie, z obce je potrebný súhlas, či sa chceme 
zapojiť do kanalizácie, obce Ochodnica, Dunajov,Lieskovec -spoločný projekt 
Starosta Ďuroška: v roku 2015 to Obec Kysucký Lieskovec zamietla. Lodno nesúhlasí, stále môžeme 
ísť do toho, je potrebný súhlas z obce, aby sa dalo pokračovať. 1.krok je súhlas obecného 
zastupiteľstva, či do toho Obec Kysucký Lieskovec pôjde. Posl.Lašo: na základe čoho sa máme 
rozhodnúť.Posl.Králik: to značí, že je ambícia ísť spoločne do kanalizácie, či OZ dá zelenú, aby sa 
starostovia mohli zúčastniť úvodných jednaní. Star.Ďuroška: bude nová technologia, smrad nebude 
Na otázku posl.Mizerovej, či Lodno nepôjde ani po roku 2020, odpovedal star.Ďuroška, že nie, ale aj 
bez Lodna počet obyvateľov spĺňame. Pán starosta poznamenal, že teraz je 5 percent spoluúčasť, 
potom by malo byť 20. Star.Ďuroška: vy sa musíte rozhodnúť, bez vášho súhlasu nepodniknem nič 
Na otázkuposl.Čičalovej, aký tam bol dôvod v roku 2015 bola odpoveď že Obec Kysucký Lieskovec 
bola v tom čase v ozdravnom režime.Posl.Lašo poznamenal, že nevieme do čoho ideme 
Posl.Mizerová: prvotné veci, potom sa to nemusí schváliť 
Star.Ďuroška poznamenal, že ide o nemalú vec, najskôr začne územné konanie 
Posl.Hofericová: určite by bola kanalizácia pre obec veľké plus  
Pán Sopek: ako by to bolo? Nový projekt? Pýtam sa ohľadom našej ulice, ako je pani Konušíková  mal 
sa spájať Lieskovec a Dunajov a potom cez naše pozemky,s čím v súčasnosti občania nesúhlasia. 
Muselo by to ísť v ceste, čo by bolo nákladnejšie. 
Pán Mihalda: ja som robil počiatočné zameranie, medzi plotami a cestou , cca 4/5 vlastníkov chceli, 
aby kanalizácia išla cez záhrady, že tam majú žumpy, a len sa napoja. Medzi cestou a plotom a všetci 
budú mať zvýšené náklady. Pán Sopek: budú mať vyššie náklady ale hodnota pozemkov im neklesne 
Posl.Masaryk: v akom stave je projektová dokumentácia. 
Starosta: v takom akom boli, zatiaľ sa neotvárali 
Posl.Masaryk : pani starostka z Lodna sa vyjadrila, že im skončilo 5 ročné obdobie čo majú 
zaasfaltované a rada by išla do kanalizácie, má nejaké projekty pripravené. Poznamenal, že chcel 
do svojej komisie pridať pána Mihaldu, ktorý má vedomosti aj z tejto oblasti 
Pán Paršo Bohuš: či existujú projekty, a podľa projektu ČOV bude v Lieskovci, odkanalizovaných 
1/3obce.Netreba váhať, zdvihnúť ruku a ísť do toho. 
Starosta: áno a rozšírená pre 7000 osôb.Star. Duroška: v projekte musí byť uvedený len 1 starosta 
Posl.Kurucár: nemali sme v 2015 peniaze, bol ozdravný režim 
Posl.Masaryk: keby to bolo prešlo na teba ako garanta, a peniaze by pretekali do vášho účtu 
Duroška: každý rok bude vedúci združenia iný starosta 
Posl.Kurucár: na Bystriciach sa ani nezačalo a všetko bolo porozdeľované 
Ďuroška: čo je na Bystriciach, malo byť tu. Sevak to už nezoberie nikdy 
Pani Červienková: my sme mali byť ako 2 časť, hlavná čistička mala byť v KNM, mali sme ísť aj 
s Povinou dolu na Kysucu, keď som ja bola dokončila sa 3.etapa.pozrite si projektovú dokumentáciu. 
Zmena sa udiala za ďalšieho starostu, že sa do toho nepôjde so Sevakom. Chyba bola, že sme mali aj 
ozdravný režim.Star. Ďuroška: v 2011 sme to aj s pánom Mrenkom riešili 
Posl.Červienková poznamenala, že počas jej vedenia obce , voda sa menila podľa možnosti, plyn 
komplet, kanalizácia po 3.etapu, 
Pán Mihalda:koncepcia bola postavená pre občanov Kys.Lieskovca a okolitých obcí . Sevaku sa platí 
za vodu, kanalizáciu, stočné a splaškovú vodu, ktorá sa vypočítava podľa zastavanej plochy, starosta 
chránil občanov, aby neplatili také vysoké sumy 
Posl.Masaryk poznamenal, že on zachránil, aby voda zostala v obci.  
Star. Ďuroška: teraz sa rozhodnite, či ideme do toho alebo nie, vy ako Obec Kysucký Lieskovec 
budete na tom ziskový, rozhodnite sa . Posl.Mizerová poznamenala, aby sa dalo hlasovať 
Pán Mihalda: robota vždy bola robená v prospech občanov.  
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.101 /2019 z 8. zasadnutia OZ 

zo dňa  11.11.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
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SÚHLASÍ 
S ambíciou zapojiť sa na výzvu na dokončenie kanalizácie v  Obci Kysucký Lieskovec 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Pán starosta poďakoval pánovi starostovi Obce Ochodnica za návštevu, pán Ďuroška odišiel a obecné 
zastupiteľstvo sa vrátilo k bodu programu 4/ 
 
Posl.Lašo: vyhrievanie žľabov, je tu 500 m kábla, koľko je žľabov, sú tu nezrovnalosti, potreboval by 
to vysvetliť. Posl. Masaryk: odporový drát, majú tam byť 4 
Posl.Lašo: tak isto verejné osvetlenie, obec si má všetko pripraviť a firma si to príde len osadiť 
Pán starosta: výkop a postavenie stlpov zabezpečí obec 
Posl.Čičalová navrhla pozrieť všetky zmluvy od začiatku ako firma zabezpečuje verejné osvetlenie  
Posl.Lašo : ohľadom doplňovaných svetiel.  
Starosta: 1 ku pánovi Bugáňovi, 1 ku pánovi Škoríkovi, 7 ku hlavnej ceste. Pri osádzaní lámp v 80% 
postupoval podľa  usmernení poslancov, 3 lampy osadil  podľa zváženia na zabezpečenie bezpečnosti, 
nakoľko, ako uviedol on je zodpovedný za osvetlenie v obci. Posl.Lašo poznamenal, že lampa osadená 
smerom na cintorín má ½ výkon, na čo pán starosta odpovedal, že sa to môže preveriť 
Posl.Mizerová sa vyjadrila, že už v minulom volebnom období poslanci chodili po obci cca 280 lámp, 
podľa jej názoru je lámp v obci dosť, len ich treba rozumnejšie rozdeliť, lámp do 290 je postačujúce 
pre našu obec, s uvedeným tvrdením pán starosta nesúhlasil, ako príklad uviedol Zborov – osvetlenie,  
Posl.Králik: občania sú nespokojní s osvetlením 
Posl.Masaryk: lampy riešilo minulé vedenie podvodom, obec má vypovedať zmluvu. Lampy majú 
rozptyl svietenia, svojim rozhodnutím ste vyhnali našich obecných elektrikárov. Lenka Vaším 
konaním ste dostali obec o 60000€, ja som vás na to upozorňoval. 
Posl. Králik oboznámil prítomných s Vyhláškou č. 541/2007 
Pán starosta poprosil posl.Masaryka, aby dal aspoň jedno meno elektrikára, nakoľko ho obec potrebuje 
Posl.Mizerová poznamenala, že sama bola proti tejto zmluve 
Posl.Hofericová navrhla, aby poslanci prešli obec a zodpovedne navrhli rozmiestnenie svietidiel 
Posl.Mizerová: kuchyne do 8 bj je zavčasu kupovať, keď bude všetko schválené, podklady k 8 bj, ako 
sa budú prenajímať, čo sa bude s tým robiť 
Posl.Masaryk: pán Helt mi povedal, že chýba doobkladať cca 50 metrov obkladu, že nevieme rátať. 
Bol som v tom, že tam pôjdeme všetci poslanci, odkontrolovať to, Milan Helt povedal, že tam chýbajú 
obklady. Pán starosta poznamenal, že podnet sa preverí. 
Posl. Lašo poznamenal, že pán Helt mal prísť, keď zistil nedostatky 

B/    Zmenu rozpočtu  RO č. 13/2019 v bode A/2 – prístrešok KD v sume 1.140€ 
Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
Zdržal sa  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
C/    Zmenu rozpočtu  RO  č. 13/2019 v bode A/2  – vyhrievanie žľabov na KD v sume 2.500€ 

Ing. Jana Capeková 
Zdržal sa  

Jana Čičalová 
Zdržal sa  

Bc.AdrianaHofericová 
Zdržal sa  

František Kováčik 
Zdržal sa  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa  

Vladimír Lašo 
Zdržal sa  

Ing. Marián Masaryk 
Zdržal sa  

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržal sa  

 
 

 
D/    Zmenu rozpočtu  RO  č. 13/2019 v bode A/2  – verejné osvetlenie v sume 5.000€ 

Ing. Jana Capeková 
Zdržal sa  

Jana Čičalová 
Zdržal sa  

Bc.AdrianaHofericová 
Zdržal sa  

František Kováčik 
Zdržal sa  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa  

Vladimír Lašo 
Zdržal sa  

Ing. Marián Masaryk 
Proti  

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržal sa  
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E/    Zmenu rozpočtu  RO  č. 13/2019 v bode A/2  – inter.vybavenie PZ 8 bj v sume 6.000€ 
Ing. Jana Capeková 
Zdržal sa  

Jana Čičalová 
Zdržal sa  

Bc.AdrianaHofericová 
Zdržal sa  

František Kováčik 
Zdržal sa  

Bc.Milan Králik 
Zdržal sa 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa  

Vladimír Lašo 
Zdržal sa  

Ing. Marián Masaryk 
Proti  

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržal sa  

 
 

 
Posl.Mizerová poznamenala, že v prípade potreby úhrady pokuty zvolať mimoriadne OZ 
F/    Zmenu rozpočtu  RO  č. 13/2019 v bode A/2  – pokuta-rozhodnutie v sume 6.410€ 

Ing. Jana Capeková 
Zdržal sa  

Jana Čičalová 
Zdržal sa  

Bc.AdrianaHofericová 
Zdržal sa  

František Kováčik 
Zdržal sa  

Bc.Milan Králik 
Zdržal sa 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa  

Vladimír Lašo 
Zdržal sa  

Ing. Marián Masaryk 
Proti  

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržal sa  

 
 

 
G/    Zmenu rozpočtu  RO  č. 13/2019 v bode A/2  – ochranný odev pracovný  v sume 300€ 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

H/    Zmenu rozpočtu  RO  č. 13/2019 v bode A/2  – ochranný odev pracovný  v sume 300€ 
Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

Na otázku posl.Hofericovej ako stojí založenie futbalového zväzu odpovedal posl.Králik, že stanovy 
ŠK Kysucký Lieskovec boli odoslané na Ministerstvo vnútra, v lehote neodpovedali, je e-mailová 
komunikácia, je všetko v poriadku, majú nápor žiadostí, nestíhajú, vyjadril presvedčenie, že to príde 
čoskoro, v opačnom prípade na vlastné náklady vybaví stretnutie a môžu sa tam spoločne s poslancami 
ísť informovať.Posl.Mizerová požiadala preposlať e-mailovú komunikáciu. 
Na otázku posl.Masaryka ohľadom opravy miniihriska pri ZŠ – starosta firma dala predbežný rozpočet 
na opravu, tento týždeň sa mali prísť pozrieť, ale presvedčili ma, že to nemá význam robiť teraz, 
z poveternostných dôvodov. Pán starosta navrhol uvedenú zmenu zrušiť. 
Na otázku posl.Hofericovej čo s ihriskom pri ZŠ odpovedal posl.Králik vytvoriť v súčinnosti so ZŠ 
prevádzkový poriadok. Posl.Capeková: čo s peniazmi, čo máme na športe? 
Posl.Králik: ak stanovy neprídu do 18.11, nakúpme pomôcky, navrhnite. 
Futbalové ihrisko 4.000€ geodetické práce, posl.Mizerová poznamenala, že mala byť doložená mapka 
Na otázku starostu pánovi Mihaldovi, či je premrštená cena na ihrisko 4000€, odpovedal, že to urobí aj 
za 1000€ pre obec a právny stav na vysporiadanie. Pán starosta poznamenal, že má dohodnuté 
stretnutie, prípadne vodohosp.podnik delimitovať na SPF a ten delimituje na obec. Prebehla diskusia 
ohľadom ihriska, vysunutie koryta rieky, Kysuca je možno o 100 m ďalej.  
 

I/    Zmenu rozpočtu  RO  č. 13/2019 v bode A/3  – oprava miniihriska pri ZŠ  v sume 13.000€ 
Ing. Jana Capeková 
Zdržal sa  

Jana Čičalová 
Zdržal sa  

Bc.AdrianaHofericová 
Zdržal sa  

František Kováčik 
Zdržal sa  

Bc.Milan Králik 
Zdržal sa 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa  

Vladimír Lašo 
Zdržal sa  

Ing. Marián Masaryk 
Proti  

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržal sa  

 
 

 
J/    Zmenu rozpočtu  RO  č. 13/2019 v bode A/3  – geodetické práce ihrisko FK v sume 1500€ 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  
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Žiadosť o navýšenie schváleného rozpočtu na rok 2019 pre MŠ 
žiadosť za MŠ predniesla ekonomka materskej školy pani Tvaružková –  mesačne dostanú od obce 
12750 € a potrebujú 13.828,85€ /zvýšenie miezd pedagogickým pracovníkom, odvody, prevádzkové 
náklady/. Posl.Mizerová poznamenala, že nebolo doložené čerpanie rozpočtu za všetky rozpočtové 
organizácie, koľko vyčerpali za 9 mesiacov, návrh presunúť do ďalšieho OZ s čerpaním rozpočtov 
na otázku pána starostu či to ovplyvní chod MŠ, odpovedala ekonomka, že nebudú mať na výplaty 
posl.Mizerová sa vyjadrila, že im môže obec poslať financie navyše, tak ako minule, na ďalšom OZ  
sa to schváli. Hlasovanie o pôvodnom návrhu. 
 
K/    Zmenu rozpočtu  RO  č. 13/2019 v bode A/4  – MŠ výdavky originál. kompetencie v sume 4.400€ 

Ing. Jana Capeková 
Zdržal sa  

Jana Čičalová 
Zdržal sa  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
Zdržal sa  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržal sa  

 
 

 
Žiadosť o poskytnutie FP ZŠ – zamestnanec v školskej jedálni, platby prichádzajú pozadu, platby prídu 
až budúci rok z Úradu práce, tieto prídu na obec a zostanú na obci 
 
L/    Zmenu rozpočtu  RO  č. 13/2019 v bode A/4  – ZŠ výdavky originál.kompetencie  v sume 2.100€ 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Pani ekonomka: pokiaľ sa schválili výdavky, musí sa upraviť aj výdavková časť a následne schváliť 
dodatok k VZN 
 
M/    Zmenu rozpočtu  RO  č. 13/2019 v bode B/1  – MŠ výnos dane z príjmov DU v sume 4.400€ 

Ing. Jana Capeková 
Zdržal sa  

Jana Čičalová 
Zdržal sa  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržal sa  

 
 

N/    Zmenu rozpočtu  RO  č. 13/2019 v bode B/2  – ZŠ  výnos dane z príjmov DU  v sume 2.100€ 
Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Z podpoložky rozpočtu územný plán obce 
Posl.Mizerová poznamenala, že materiál nebol v materiáloch, bol doručený až e-mailom 
Starosta poznamenal, že poslanci dostali neskoro materiály, pani riaditeľka poznamenala, že nevie, 
ako to bude riešiť 
K žiadosti elektrická rúra – havarijný stav – ohrozený chod obedov 
Pani Gomolová: rúra nevyhovuje, nedodržiava sa vyhláška, 1 rúra na cca 249 detí, keby prišla hygiena 
tak nás zatvoria. Doteraz fungoval provizorny režim – teraz to pustilo. 
Starosta: z bežných výdavkov sa to nemôže kúpiť, nakoľko je to suma cca 2500€ 
Posl.Mizerová: pred 2 mesiacmi bolo stretnutie u starostu, žiadala som pripraviť podklady, prepočty 
aj k VZN, o tej rúre viete už od leta. Problém je dlhodobejšie, nie je to stav posledného týždňa. Žiadali 
sme predložiť celé rozpočty, všetko čo potrebujete. 
Pani Gomolová poznamenala, že prišli nové ekonómky 
Posl.Masaryk: my nemáme financie na nákup trúby, nemáme podklady, ale deti potrebujú trúbu 
Posl.Mizerová poznamenala, že trúbu už mohli mať dávno kúpenú, mohlo to byť už v OZ 
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Pán Jakubec: ak odišli špirály – je to havarijný stav 
Pani Gomolová: chceli sme to financovať z réžií, ale nemôže sa to kúpiť nakoľko sú to kapitálové 
výdavky. Pani Červienková poznamenala, že o tom mohol rozhodnúť aj starosta a následne to dať 
schváliť , nakoľko sme povinní zabezpečiť obedy. 
Posl.Kurucár: v kuchyni sa robila rekonštrukcia, bol som tam, boli tam repasované veci, stále sa to 
bude kaziť, nie je tam to, čo tam malo byť 
Pán Jakubec: keď je taký stav, mali by ste dať navýšenie na budúci rok 
Posl.Masaryk navrhol, aby sa tá rúra kúpila 
Na otázku poslanca Laša prečo z územného plánu starosta obce odpovedal, že tento sa bude 
financovať až budúci rok 
 
O/    Zmenu rozpočtu  RO  č. 13/2019 v bode C/1  – ZŠ výdavky orig.-odst,odchodné  v sume 4.300€ 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

P/    Zmenu rozpočtu  RO  č. 13/2019 v bode C/1  – ZŠ výdavky orig.-el.rúra  v sume 2.500€ 
Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

Q/    Zmenu rozpočtu  RO  č. 13/2019 v bode D/1  – ZŠ  výnos dane z príjmov DU     v sume 6.800€ 
Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 

Bod programu 5/Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.41/2013 
O určení výšky dotácie na rok 2019 na mzdy a prevádzku dieťaťa/žiaka škôl a školských 
zariadení Obce Kysucký Lieskovec 
Návrh dodatku č.1/2019 bol zverejnený na web-stránke Obce Kysucký Lieskovec a na úradnej 
tabuli dňa 23.10.2019. 
Ekonomka: Finančné prostriedky na jedného žiaka platené z originálnych kompetencií, 
navýšenie na 1 žiaka  

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   95 /2019 z 8. zasadnutia OZ 

zo dňa  11.11.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SHVAĽUJE 
Dodatok č. 1/2019 k VZN  41/2013 o určení výšky dotácie na rok 2019 na mzdy a prevádzku dieťaťa/ 
žiaka škôl  a školských zariadení Obce Kysucký Lieskovec 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
Zdržala sa  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržala sa  
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Bod programu 6/ Zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
V zmysle prijatého uznesenia č.75/2019/C žiadatelia o odpredaj pozemku CKN 519/4, ktorý je vo 
vlastníctve obce,  pán Martikán  a pán Frišo priniesli vypracovaný geometrický plán na oddelenie 
pozemkov č. 519/5, 519/6. Na základe zamerania skutočného stavu je pripravený návrh zámeru na 
odpredaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre uvedených žiadateľov. 
 
A/ Zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Pre novovzniknutý pozemok registra C číslo 519/5 – pôvodne parcela CKN 519/4 – v súčasnosti 
vedený na liste vlastníctva č.815 – vlastník Obec Kysucký Lieskovec 
Výmera 137 m2 
Navrhovaná suma: 10€ 
Pre žiadateľov: Pavol Martikán a manželka Dana 
 
B/ Zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Pre novovzniknutý pozemok registra C číslo 519/6 – pôvodne parcela CKN 519/4 – v súčasnosti 
vedený na liste vlastníctva č.815 – vlastník Obec Kysucký Lieskovec 
Výmera 73 m2 
Navrhovaná suma: 10€ 
Pre žiadateľov: Stanislav Frišo a manželka Renáta 
 
Posl.Kováčik poznamenal, že cena je primeraná. 
Pán Martikán poznamenal, že pozemok užívajú od 85 roku 
Pán B.Paršo: vážil som si prácu pána Frišu ako hasiča a pána Martikána, chceli sme to vyrovnať, vyšli 
sme im v ústrety. Od toho roku sa to nedalo do poriadku. Treba to zlegalizovať. 
Posl.Masaryk: už na minulom zasadnutí vyjadril názor, že občania, ktorí mali zásluhy, niečo urobili pre 
dedinu, určité veci by mali dostať, možno aj do daru, nie sú tam ani inžinierske siete, nikto sa tam 
nedostane,10€ je to premrštená cena. Pán Mihalda: objasnil vznik vlastníctva predmetných parciel 
Pán starosta poznamenal, že sa rieši cena. Pán Mihalda: nech pustia cez svoju záhradu, aby sa mohlo 
námestie odkanalizovať. Riešiť pozemky, až keď sa napojí kanalizácia 
Prestávka 
Pán starosta poprosil verejnosť aby dodržiavali rokovací poriadok a správali sa slušne. 
Posl.Králik poznamenal, že sa mu nepáči prístup občanov, ktorí skáču do reči, žiadatelia zafinancovali 
geometrické plány, navrhol sumu 7€/m2 
Na otázku posl.Lašu za koľko sa predávajú pozemky v obci, kontrolorka odpovedala, že naposledy sa 
pozemok odpredával za 25€/m2. 
Pani Frišová poznamenala, že je potrebné rozlišovať stavebný pozemok a ornú pôdu. Pán Mihalda 
oponoval, že tam majú postavenú šopu a mali platiť nájomné obci, zároveň poznamenal, že chceli 
obec pripraviť o tento pozemok katastrálnym konaním, opravou hraníc, obec by nedostala nič. 
Starosta prečítal návrh uznesenia k bodu 6/ 
Nakoľko pán Mihalda naďalej prerušoval zastupiteľstvo, starosta vyhlásil prestávku 
 
Odišla posl. Mizerová 20.00hod 
 
Starosta obce navrhol bod č.6/ presunúť do ďalšieho OZ 
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U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.105 /2019 z 8. zasadnutia OZ 
zo dňa  11.11.2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
ODPORÚČA 
 
A/   Presun bodu 6/ Zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
       do budúceho OZ 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
Proti  

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomná  

 
 

 
 
 
Pán starosta z dôvodu neustáleho nerešpektovania rokovacieho poriadku zavolal políciu 
Zástupcovia polície sa dostavili 20.30hod z dôvodu udržania verejného poriadku na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. 
 
 
Bod programu 7/  Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2019 
a k  všeobecne záväznému nariadeniu č.4/2019o určení výšky mesačného príspevku  
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach 
 
Dňa  20.9.2019 bola doručená žiadosť zo Základnej školy v Kysuckom Lieskovci na zmenu príspevku 
na úhradu nákladov v školskej jedálni zamestnanci školy a cudzí stravníci  - zmena finančného limitu  
na sumu 3,05 € - návrh zmeny vo VZN  3/2019 v čl.III bod 3/  a) ,b)  hodnota obeda predstavuje 3.05€ 
Na otázku pána Laša odpovedala pani riaditeľka – pôvodný návrh bol 2,90€, bol podložený 
ekonomickou situáciu, sumu ste nám schválili vo výške 3,83€. 3,05€ je kompromis toho, čo vidia naši 
zamestnanci na tanieri. Pani Gomolová: my sa držíme noriem schválených štátom, suma 3,05€ je 
adekvátna tomu čo ponúkame. 
Posl.Čičalová: nejedná sa o deti, len o zamestnancov a cudzích 
Dňa 11.9.2019 bola doručená žiadosť z Materskej školy v Kysuckom Lieskovci na schválenie zmeny 
vo VZN 4/2019 – zmena finančného limitu  na sumu 3,20€ - VZN č.4/2019 čl.III bod 3 -  dospelí 
stravníci – hodnota 3,20€ 
Návrhy dodatkov k VZN č.3/2019 a č. 4/2019 boli zverejnené na web-stránke Obce Kysucký 
Lieskovec a na úradnej tabuli od  23.9.2019 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   96/2019 z 8. zasadnutia OZ 

zo dňa  11.11.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 

SHVAĽUJE 
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A/  Dodatok č.1 k VZN č.3/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo v Základnej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kysucký Lieskovec 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
Zdržala sa  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
Zdržal sa  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomná  

 
 

 
 

B/  Dodatok č.1 k VZN č. 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo v Materskej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kysucký Lieskovec 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
Zdržala sa  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomná  

 
 

 
 
Bod programu 8/  Dodatok č.3 k Zásadám odmeňovania poslancov 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   97 /2019 z 8. zasadnutia OZ 

zo dňa  11.11.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 

SHVAĽUJE 
Dodatok č.3  k Zásadám odmeňovania poslancov 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomná  

 
 

 
 
Bod programu 9/  Odmeny komisiám pri obecnom zastupiteľstve 
 
V zmysle zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva  v Kysuckom Lieskovci 
a schváleného dodatku č.2 zo dňa 22.1.2019 starosta Obce navrhuje odmenu komisiám pri obecnom 
zastupiteľstve vo výške  50,00€  na 1 komisiu. 

Posl.Králik: poznamenal, že budúci rok je 25výročie výstavby kaplnky v Rovniach a odmeny za jeho 
komisie by chcel použiť na vyspravenie cesty ku kaplnke 
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Schválená odmena bude vyplatená jednotlivým predsedom komisií pri OZ. Ostatní členovia komisií 
vykonávajú svoju činnosť bezodplatne. Predseda komisie pri OZ sa môže vzdať odmeny. Ak sa vzdá 
odmeny, musí predložiť písomné prehlásenie, ktoré vlastnoručne podpíše.  

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   98 /2019 z 8. zasadnutia OZ 

zo dňa  11.11.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 
SHVAĽUJE 
 
Odmenu komisiám pri obecnom zastupiteľstve vo výške 50,00€ na 1 komisiu 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomná  

 
 

 
 
Bod programu 11/   Správa o vykonaných kontrolách č.17 a 18 
 
Pán starosta poprosil  hlavnú kontrolorku aby prítomných oboznámila so správou 
Kontrolorka obce uviedla, že kontrola č.17 bola zameraná na podpísané zmluvy  a objednávky za rok 
2018, cieľom bolo overiť vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej 
kontrole a audite, obec postupuje v zmysle zákona a v zmysle vnútorného predpisu. K nedostatkom 
ZFK v niektorých prípadoch bola vykonávaná len čiastočne. Spomenula zmluvu o zabezpečení 
benefičných poukážok, kde kontrolou bolo zistené, že nebol dodržaný účel použitia verejných financií, 
poukázala na porušenie zákona č.523/2004 Z.z. a zákona č.595/2003 Z.z. Oboznámila prítomných 
s odporúčaniami na odstránenie zistených nedostatkov spolu s lehotou na predloženie písomného 
zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku. 
Kontrola č.18 Kontrola vyberania poplatkov za nájom a daň za využívanie verejného priestranstva za 
rok 2018 a 2019. Cieľom bolo overiť dodržiavanie VZN č.7/2017, overiť dodržiavanie VZN 5/2015, 
overiť vykonávanie základnej finančnej kontroly.  K nedostatkom: nedôsledná evidencia dohôd, 
konkrétne prenajímané priestory-neuvedené, vykurovanie, charitatívna akcia-odpustenie poplatku 
malo schváliť obecné zastupiteľstvo, dohody neboli zverejňované, v dohodách chýbalo odovzdávanie 
a preberanie prenajímaného majetku, kontrola majetku po akcii, daň za užívanie verejného 
priestranstva – musí byťbyť vyrubená rozhodnutím. 
 
Posl.Masaryk: ohľadom navozeného makadamu na skládku TKO, a ukončená kontrola v CVČ, nikde 
nie sú vážne lístky, stavebný denník nie je, prečo to tu nie je zapísané od kontrolorky, prečo tu nie je 
napísaný podvod na verejnom obstarávaní 
Posl.Lašo: ako to súvisí s týmto bodom? 
Pani kontrolorka poznamenala, že toto bola kontrola č.17 a 18, plán kontrol má stanovený a schválený 
obecným zastupiteľstvom, je tu možnosť prijať uznesenie, že má vykonať kontrolu navyše, kontrola 
č.17 bola vykonaná na základe mojej iniciatívy, nie je zamestnanec obce, má 40 hodín mesačne 
úväzok. Čo sa týka verejného obstarávania, nemôžem vykonávať kontrolu ktorú vykonal tento úrad, 
túto zákazku kontroluje len UVO 
Posl.Masaryk poznamenal, že ona žiadala aby zrušili kontrolu v CVČ, kde sa strácalo 80€ ročne, bolo 
tam 50triednych kníh, bola tam pani Trubanová a bol zakrytý podvod 
Kontrolorka: pani Trubanovú do CVČ menoval pán Mrenka. Bola mi daná kontrola CVČ, pán Mrenka 
chcel kontrolovať od začiatku CVČ, doklady mi zastupujúci pán Vnuk, následne pani Kulijovská 
nedali, nakoľko tam boli nedostatky, snažila som sa ju urobiť, veľa dokladov mi nebolo doložených, 
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že sa stratili, kontrola bola ukončená, poslanci to odobrili. Na základe výsledku kontroly som podala 
trestné oznámenie, od pána prokurátora prišla odpoveď, ženie každé porušenie zákona  je trestný čin. 
Posl.Masaryk sa opýtal, či sa našla medziskládka, kde bolo navezených 340ton makadamov za 
bývalého vedenia. Obec zaplatila faktúry. 
Posl.Králik poznamenal, že ak posl.Masaryk zistil pochybenia, nech koná. 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.103/2019 z 8. zasadnutia OZ 

zo dňa  11.11.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 
BERIE NA VEDOMIE 
Správu o výsledku vykonaných kontrolách č.17 a 18 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
PROTI  

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomná  

 
 

 
 
Bod programu 12/ Knižná publikácia o obecných samosprávach regiónu Dolných Kysúc 
 
Ponuka na vytvorenie Knižnej publikácie o obecných samosprávach regiónu Dolných Kysúc 
Spolu so Zmluvou o dielo boli súčasťou materiálov dnešného zastupiteľstva.  
Ak bude schválená zmluva o dielo, suma pre predmet plnenia vo výške 970 € bude zakomponovaná 
do rozpočtu obce na rok 2020 
Posl.Králik:ak má byť zmienka o našej obci, je to len na obecnom zastupiteľstve, či chceme takúto 
prezentáciu.  

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   99 /2019 z 8. zasadnutia OZ 

zo dňa  11.11.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 
SHVAĽUJE 
Zmluvu o dielo  na zabezpečenie  vydania knižnej publikácie o obecných samosprávach regiónu 
Dolných Kysúc – zhotoviteľ : Regionálne vydavateľstvo – Alena Jašová, s.r.o., 941 04 Moyzesova 56 
v sume 970€ 

Ing. Jana Capeková 
Zdržal sa  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
Proti  

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomná  

 
 

 
 

Bod programu 13/   Žiadosti 
 
A/Žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 695, ktorý je vo vlastníctve Obce Kysucký Lieskovec 
Žiadatelia Kubánek Pavol a manželka Darina, doplňujúci materiál geometrický plán z roku 1982 vám 
bol zaslaný do e-mailových schránok.  
Starosta obce poprosil žiadateľov o vyjadrenie 
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Pán Mihalda poznamenal, že uvedené sa riešilo už pred 15 rokmi 
Pani Kubánková prečítala zdôvodnenie žiadosti: Pozemok, na ktorom majú postavený rodinný dom si 
spolu s manželom kúpili /čo vedia zdokladovať kúpno predajnou a darovacou zmluvou, stavebným 
povolením vyňatím ornej pôdy, kolaudačným rozhodnutím/. V roku 1982 pre účely radovej zástavby 
súhlasili so zámenou spomínaných parciel 694/1-2. Tieto zámeny boli v celkovej rozlohe 11 árov. Po 
dohode s obecným úradom zamenili svoje parcely a získali parcely 692/1 s rozlohou 200 m2 a parcelu 
659 s rozlohou 147 m2. Na základe tejto zámeny vznikol geometrický plán č. 244-241-535/82, 
ktorého originál vlastnia, a teda boli v tom, že je riadne zapísaný. Náhodne zistili nesúlad, a ako 
najrýchlejšie vybavenie im bolo notárom a katastrálnym úradom navrhnuté riešenie – odkúpenie 
parcely CKN 695, ktorá v kópii katastrálnej mapy zo dňa 18.5.2000 má ešte druhé číslovanie, a to 
694/1, čo sa odvoláva na vyššie uvedený geometrický plán z roku 1982. Pred zámenou v roku 1982 
parcela CKN 694/2 a parcela 694/1 mali spolu rozlohu 11 árov. Keď si dnes spočítame parcely 
694/16, 694/2, 694/1 a zamenenú parcelu 692/1 dostaneme 814 m2. Takže touto zámenou by boli 
prišli o 286 m2 pre radovú zástavbu. Toto im čiastočne vykompenzoval obecný úrad zámenou parcely 
695 o rozlohe 147 m2. Na základe dohody vznikol spomínaný geometrický plán a podľa neho si 
žiadatelia ohradili tieto pozemky. Od roku 1982 ich v dobrej viere využívajú a obhospodarujú. Svoju 
žiadosť odôvodňujú aj tým, že sú v pokročilom veku a chcú tento problém za života vyriešiť. 
Navrhujú odkúpiť parcelu 695 za symbolickú cenu a na základe kúpno predajnej zmluvy si dajú 
vypracovať geometrický plán podľa skutočnosti 
p.Ševčík: tam to bolo vymenené, treba dať symbolickú cenu 
p.Mihalda poznamenal, že je potrebné kontrolné zameranie 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.105 /2019 z 8. zasadnutia OZ 

zo dňa  11.11.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
ODPORÚČA 
B/   Dať vypracovať zámer na odpredaj pozemku CKN 695 z dôvodu osobitného zreteľa s kontrolným 
zameraním 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomná  

 
 

 
B/ Žiadosť o prehodnotenie výšky nájmu za výrobné priestory 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysucký Lieskovec schválením všeobecne záväzného nariadenia číslo 
2019 navýšilo sumu za prenájom výrobných priestorov vo výške z pôvodných 12€/1m2 na 40€ za 1m2 
od 1.1.2020. Žiadatelia touto cestou žiadajú prehodnotenie výšky nájmu za výrobné priestory 
Posl.Králik: informoval prítomných, o rozhovore s  pani , ktorá má v prenájme predajňu, že v zmysle 
aj zavedenia e-kasy, následne zvýšenie nájomného, môže to byť pre nich likvidačné. K navýšeniu 
sumy za prenájom, nárast bol veľký skok, v prípade pána Chilého v priestoroch nie sú ani rozvody 
vykurovania ani kotol. Pán Mihalda poznamenal, že v priestoroch autodielne sú diery, ktoré treba 
zalátať a zatepliť, zastriekať pur penou strop. Pani Červienková poznamenala, že všetky voľné 
priestory v obci, je potrebné dať do prenájmu, keď aj za nižšiu cenu 
Posl: Čičalová vyzvala pána starostu, aby nedostatky na prenajímaných priestoroch odstránil 
Posl. Masaryk: pán Mihalda povedal, že sú tam 3 plynokotle, možno 20m rúrky a pretiahnúť to ku 
pánovi Chilému.  
Na otázku posl.Čičalovej ohľadom nájmu odpovedal pán Chilý cca 165€ štvrťročne. 
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U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.105 /2019 z 8. zasadnutia OZ 

zo dňa  11.11.2019 
Odporúča 
C/   Do budúceho OZ doplniť podklady k žiadosti o prehodnotenie výšky nájmu za výrobné priestory 
/m2, nájom, kúrenie, elektrina a ostatné/ 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomná  

 
 

 
C /Žiadosť o odpustenie poplatkov za využívanie priestorov sály v kultúrnom dome v Kysuckom 
Lieskovci  pre žiakov deviateho ročníka ZŠ KL - žiadateľ Mgr. Jana Podmanická, Ochodnica 
 
V  zmysle  platnej VZN č.7/2019  o  úhradách za krátkodobý a dlhodobý prenájom hnuteľného 
a nehnuteľného majetku obce Kysucký Lieskovec § 1 ods.4  Obecné zastupiteľstvo môže na žiadosť 
žiadateľa v prípadoch hodných osobitného zreteľa nájom odpustiť 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.100 /2019 z 8. zasadnutia OZ 

zo dňa  11.11.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 
SHVAĽUJE 
A/    Odpustenie  poplatkov  za  využívanie  priestorov  sály, prísalia  a javiska  v  kultúrnom  dome 
v Kysuckom Lieskovci pre potreby nácvikov spoločenských tancov pre žiakov 9.ročníkov Základnej 
školy v Kysuckom Lieskovci v rozsahu 2 hodiny týždenne – spravidla streda v čase od 15:00 do 17:00 
hod, v čase zdobenia sály pred Venčekovým večierkom a v deň konania záverečného Venčekového 
večierku, dna 20.6.2020  
 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomná  

 
 

 
D/ Žiadosť o úhradu faktúry č. 2019/002 
Pán Jakubec doručil osobne dňa 10.9.2019  na podateľňu Obecného úradu  Faktúru č.2018/34  na 
vyhotovenie elektr.inštalácie s podružným meraním pre čalúnnickú dielňu v suteréne KD v Kysuckom 
Lieskovci  v  sume 280,00€ spolu so správou o revízii elektrického zariadenia. Dňa 23.10.2019 pán 
Jakubec doručil faktúru číslo 2019/002 – refakturácia zhodnotenia prenajatých priestorov elektrickou 
inštaláciou s podružným meraním na sumu 280€ 
Starosta: Urobil tam rozvodnú skriňu s podružným meraním a so zásuvkami 
Posl.Hofericová:  elektroinštalácia bola nainštalovaná, faktúra bola doložená, som za uhradenie 
Posl.Lašo: či sa v týchto priestoroch ďalej plánuje prenájom, v ktorých táto inštalácia bude potrebná 
Starosta: zatiaľ pre účely obce ako skladovacie, do budúcna sa nebránim dať ich do prenájmu 
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U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.100 /2019 z 8. zasadnutia OZ 

zo dňa  11.11.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SHVAĽUJE 
B/ Žiadosť o úhradu faktúry č. 2019/002 

Ing. Jana Capeková 
Zdržal sa   

Jana Čičalová 
Zdržal sa  

Bc.AdrianaHofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa  

Vladimír Lašo 
Zdržal sa  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
neprítomná  

 
 

Posl.Lašo navrhol buď nech si to žiadateľ odmontuje, je to jeho majetok, alebo aby to zaplatil 
nastávajúci nájomca, ak to bude potrebovať. 
Odišla posl.Hofericová 21.50 
Posl.Čičalová: Návrh zistiť do budúceho OZ, či je v kultúrnom dome prípojka na 380 
 
Bod programu 14/  Rôzne 
Starosta obce oboznámil prítomných o podpísaní zmluvy s Okresným úradom k dotácii na kamerový 
systém vo výške 9.000€ 
Posl.Lašo: ohľadom pozemku lesa pod Skáčkovom, vidno bordel, obec by mala vyzvať majiteľov, aby 
to upratali. Pán starosta:už sa stalo, boli vyzvaní na odstránenie navezenej skládky 
Pani kontrolorka: ohľadom kuchynky na obecnom úrade v kultúrnom dome, zrušiť zmluvu a umožniť 
občanom, aby sa rozhodli kto im zabezpečí catering, čo znamená využívanie kuchynky a priestorov aj 
cateringovymi spločnosťami. Oboznámila prítomných s problémom, ktorý vznikol pri prenájme, keď 
občerstvenie nezabezpečoval pán Rapčan . Už v minulosti mali občania možnosť deň pred svadbou 
pripraviť si priestory.  Navrhla zrušiť prenájom pánovi Rapčanovi a vo VZN určiť prenájom, kto bude 
chcieť prenájom,  kuchynka napr. za 10-15€, bol by to priestor, kde by sa prichystalo len jedlo, ani pán 
Rapčan tu nevarí, tiež prinesie už uvarené jedlo, v kuchynke si to nachystajú a hosťom roznesú hotové 
jedlo. Posl.Kurucár: toto sa stále premieľa, on tam niečo vybudoval, má tam nejaké veci, pokiaľ sa 
obecný úrad s ním dohodne. 
Kontrolorka: pán Rapčan tam nemá nič, všetko kupovala obec, ak niečo urobil, musel mať súhlas 
obce. Sú tam aj ďalšie dva skladové priestory, ktoré využíva a obec tu nemá nič. Obec kúpila poháre 
a taniere a nemá ich kam uložiť. Aby mali občania možnosť rozhodnúť sa pre cateringovú spoločnosť. 
Posl.Čičalová vyjadrila súhlas s pani kontrolorkou 
Pán starosta poďakoval za príspevky a prisľúbil prehodnotiť ich 
 
Bod programu 15/  Diskusia 
 
p.B.Paršo: ohľadom vodojemu, dali ste uznesenie na kontrolorku, preveriť stav vodojemu, ide o to 
porovnať faktúry so skutočnosťou,  mala  by to vykonať v súčinnosti s odborníkom, ktorý sa rozumie 
stavebníctvu. Pani kontrolorka poznamenala, že si ku kontrole môže prizvať odborne zdatnú osobu 
posl.Masaryk:  12.júla sme boli na tvare miesta s pánom starostom a vodárom 
posl.Čičalová: návrh na ukončenie diskusie 
 
Bod programu 16/ Záver 
pán starosta ukončil 8.zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
V Kysuckom Lieskovci, 20.11.2019 
 
Overovatelia: 
Bc. Adriana Hofericová 
Jana Čičalová        Milan Králik 
           Starosta obce 
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