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ZÁPISNICA 

Z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysucký Lieskovec 
 konaného dňa 9.12.2019 o 16:00 hod v kultúrnom dome 

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

Pán starosta otvoril 9. rokovanie obecného zastupiteľstva na ktorom prítomných srdečne privítal. 
Keďže je zúčastnených 7 poslancov, toto OZ je uznášaniaschopné 

Pán starosta prečítal návrh programu 9.zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Poslanec Lašo 16.12hod 

nasledovalo hlasovanie 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.    107/2019 z 9. zasadnutia OZ 
zo dňa  09.12.2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
A/   SCHVAĽUJE 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2019  Obec,  ZŠ,  MŠ,  ZUŠ,  CVČ 
5. Zmena rozpočtu RO č. 14, 15 /2019 
6. Povolenie splátok – Eurokapital,a.s. Bratislava 
7. Dodatok k Zmluve o odbere odpadu  so spoločnosťou Peter Bolek -Ekoray, Námestovo 
8. Prehodnotenie výšky nájmu nebytových priestorov, Zmluva o nájme nebytových priestorov 

s nájomcom Lýdia Rapčanová L.R.J. Kysucké Nové Mesto 
9. VZN č.8/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
10. VZN č.2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce 
11. Zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
12. Vodné hospodárstvo 

1. Prívod elektrickej energie k 200m3 vodojemu od Emílie Šutej 
2. Montáž elektroventilu a GSM bránu na potrubie Sevak 

       3. Oprava poškodeného vodovodného potrubia od Hate po Požiarnu zbrojnicu 
4 .Prepojenie  kanalizácie z Námestia cez pozemok Milana Janiša  
5.Osadenie vpuste s rúrou v ceste medzi rodinnými domami pán Mičuta a Král 
6.Osadenie dažďového žľabu do cesty medzi pánom Ševčíkom  a Jančim s prepojením 
zaslepených vpustí. 

13. Žiadosti 
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Žiadosť o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke                                 
Piváreň na rohu, Kysucký Lieskovec 246, 023 34  Kysucký Lieskovec 
14. Rôzne 
15. Diskusia 
16. Záver 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 

Následne pán starosta vyzval prítomných na doplnenie bodov programu 
Posl. Msaryk: panely sa vyrábali ako prefabrikáty, platené z obce, neprávom zostali v Pamiatkostave.  

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.    107/2019 z 9. zasadnutia OZ 

zo dňa  09.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
B/   SCHVAĽUJE 
Návrh poslanca Masaryka – Doplnenie do bodu Rôzne – Panely pre Krížovú cestu, ktoré sú 
umiestnené v Pamiatkostave 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
Zdržala sa 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 

Posl. Masaryk – nakoľko spoločnosť tvrdí, že lišta je na budove zabudovaná, žiadam, aby ste mi ju 
ukázali. Je tam strata cca 400€. Starosta navrhol zavolať majiteľa, ktorý práce realizoval, aby to 
poslancom ukázal. 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
C/   SCHVAĽUJE 
Návrh poslanca Masaryka – Doplnenie do bodu Rôzne – poslancom ukázať  na fasáde kultúrneho 
domu zabudovanie  okapovej lišty 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
Zdržala sa 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
Zdržal sa 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa 

Vladimír Lašo 
Zdržal sa 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržala sa 

 
 

 

Posl.Masaryk poznamenal, že keďže jeho návrh neprešiel, bude musieť informovať políciu 
Dodatok spoločnosti bol zaplatený, nie je to zabudované, je to zaplatené, to znamená, že bol podvod 
 

Bod programu 2 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 108/2019 z 9.zasadnutia OZ 

zo dňa  09.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
VOLÍ 
A/  Návrhovú komisiu v zložení: 
František Kováčik, Ing. Jana Capeková, Ing. Marián Masaryk 
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Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
Proti 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
B/  Overovateľov zápisnice v zložení: 
Ing. Lenka Mizerová,  Bc. Milan Králik 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
Zapisovateľka: Katarína Hmírová 
 
 

Bod programu 3 

Uznesenie č. 105/2019/A/  Odporúča Presun bodu 6/ Zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa do budúceho OZ       splnené 9.oz 
Uznesenie č.105/B/ Odporúča  Dať vypracovať zámer na odpredaj pozemku CKN 695 z dôvodu 
osobitného zreteľa s kontrolným zameraním      nesplnené 
Žiadatelia zatiaľ nepriniesli kontrolné zameranie 
Uznesenie č.105/2019/C Odporúča  Do budúceho OZ doplniť podklady k žiadosti o prehodnotenie 
výšky nájmu              splnené 9.oz 
Uznesenie č.106/2019 Ukladá kontrolorke obce preveriť skutočný stav vodojemu s vyfakturovanými 
prácami a materiálom v termíne do budúceho OZ     v plnení 
Na základe vyžiadaní boli pani kontrolórke predložené požadované doklady 
Uznesenie č.91/2019 Odporúča 
A/ Vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu + rozpočet na vybudovanie cesty so všetkými 
sieťami od p. Rapčana  hore   v termíne do 30.12.2019     v plnení 
B/ Komisii vodného hospodárstva skontrolovať vyfakturované práce na vodojeme so všetkými 
podkladmi    v termíne do budúceho OZ       v plnení 
C/ Predložiť všetky cenové ponuky  k Zmluve o dielo – vyspravenie výtlkov v obci Kysucký Lieskovec – 
cesta okolo Biomasy s vyjadreniami uvedených firiem na budúce OZ   v plnení 
Počas kontroly uznesení boli poslancom predložené cenové ponuky. 
Poslanec Masaryk predložil cenovú ponuku od firmy Kypes..., 2.200€ plus dph, cenová ponuka je 
platná 30 dní – k uzn 91/2019, na základe výzvy starostu, ak niekoho poslanci poznajú, poslanec 
Masaryk predložil uvedenú cenovú ponuku. Starosta poznamenal, že na konci roka to nemá zmysel, 
realizovať sa to bude až budúci rok 
D/  Presunúť žiadosť  pani Silvie Frankovej, bytom Kysucký Lieskovec 413 do budúceho  OZ   
                                   v plnení  
predložené cenové ponuky označil posl.Masaryk za falzifikáty, ktoré neexistujú 
 a starostu nazval klamárom a podvodníkom, vyjadril sa, že menovaní uvedení v ponukách 
starostu nepoznajú. Posl.Králik poznamenal, že sa bude na obci dopytovať po origináloch 
uvedených cenových ponúk. 
Uznesenie č.75/2019/A  Odporúča 
Presunúť VZN č.2/2019 do ďalšieho OZ a doplniť VZN č.6/2015    splnené 9.oz 
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  
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Presunúť žiadosť pani Vojtekovej do ďalšieho OZ s prípravou materiálov a vyvolať stretnutie ohľadom 
kúpi parcely CKN 416/1         v plnení  
Pán Mihalda poznamenal, že vzadu je ešte jeden obecný pozemok, ku ktorému pri odpredaji 
uvedeného pozemku nebude mať obec prístup. 
Uznesenie č.724/2018   Odporúča 
Vyvolať stretnutie majiteľov pozemkov a spracovať prepočet nákladov na materiál na odvodnenie 
brehu u Chupáčov                                           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 
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.   115 /2019 z 9. zasadnutia OZ 

zo dňa  09.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
KONŠTATUJE 
Kontrolu plnenia uznesení 
Uznesenie č.105/2019/A   splnené 
Uznesenie č.105/2019/B   nesplnené 
Uznesenie č.105/2019/C   splnené 
Uznesenie č.106/2019    v plnení 
Uznesenie č.91/2019/A    v plnení  
Uznesenie č.91/2019/B    v plnení 
Uznesenie č.91/2019/C    v plnení 
Uznesenie č.91/2019/D    v plnení  
Uznesenie č.75/2019/A     splnené 
Uznesenie č. 58/2019/A   v plnení     
Uznesenie č. 58/2019/B     v plnení 
Uznesenie č.724/2018      v plnení 
Uznesenie č. 698/2018    v plnení 
Uznesenie č. 637/2017    v plnení 
                     

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
Bod programu 4   Čerpanie rozpočtu k 30.9.2019 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   112 /2019 z 9. zasadnutia OZ 

zo dňa  09.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 
A/ Čerpanie rozpočtu Obec Kysucký Lieskovec k 30.9.2019 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 
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Na otázku poslanca Masaryka v akom stave je telocvičňa, pán starosta odpovedal, že obec podala 
žiadosť na havarijný stav telocvične a schodišťa a čaká sa na  financie z Ministerstva školstva. Na 
dotaz poslanca Masaryka, že má informácie od pána Belana, že žiadosť Obce bola vyškrtnutá 
a o dotáciu na telocvičňu sa bude uchádzať až v ďalšom roku pán starosta odpovedal, že zatiaľ nemá 
žiadnu oficiálnu odpoveď.  Posl. Masaryk: čo je havarijný stav v telocvični, keď plynokotol kúri, CVČ je 
vykurované, deti cvičia na chodbách, na hlavnom prívode nie je problém, predložili sme, že s revíznou 
správou vieme zabezpečiť osvetlenie telocvične. odpovedal pán starosta, že posudok o havarijnom 
stave v telocvični vydal revízny technik. Časť elektroinštalácie bola v minulosti opravovaná, havarijný 
stav je aj padanie omietky. Posl.Masaryk poznamenal, že telocvična je schopná prevádzky, chceli sme 
odstrániť havarijný stav, mohli tam deti cvičiť a mohol byť príjem, vy svojim konaním ste zapríčinili, že 
je telocvičňa zatvorená. Poslanec Masaryk tlmočil otázku občanov obce, ktorí sa ho pýtajú, prečo je 
telocvičňa  zatvorená,  čo pán starosta odpovedal, že v prípade, že obec obdrží finančné prostriedky, 
budú práce na telocvični vykonané v termíne do 03/2020. Posl.Králik pripomenul, že bezpečnostný 
technik dal vyjadrenie, správu, že telocvičňa nie je v spôsobilom stave. 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   112 /2019 z 9. zasadnutia OZ 

zo dňa  09.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 
B/ Čerpanie rozpočtu Základná škola Kysucký Lieskovec k 30.9.2019 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
C/ Čerpanie rozpočtu Materská škola Kysucký Lieskovec k 30.9.2019 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
D/ Čerpanie rozpočtu Základná umelecká škola Kysucký Lieskovec k 30.9.2019 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 

E/ Čerpanie rozpočtu Centrum voľného času Kysucký Lieskovec k 30.9.2019 
Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 

Bod programu 5 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   113 /2019 z 9. zasadnutia OZ 

zo dňa  09.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 
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Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2019  
Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
Z podpoložky rozpočtu Uzatvorenie skládky TKO 
Posl.Králik: tá pokuta, je to oznámenie, čo dal podnet pán Masaryk na UVO 
Pán starosta: ak by to prišlo a muselo by sa to rýchlo zaplatiť, nestihlo by sa zvolať OZ 
Poslanec Masaryk: chladiace zariadenie do Domu smútku 
Pán starosta: je to staré zariadenie, nachádza sa tam freón, nespĺňa prevádzkové normy a predpisy 
Posl.Čičalová poznamenala, že v prvom rade sa mali zmerať rozmery, presklený nechať keď funguje  
a kúpiť dvojitý. To staré, čo je vpredu nevojde dozadu, treba to premerať, treba riešiť tie čo nejdu. 
Poslanec Masaryk poznamenal, ž keď funguje presklený, prečo sa nekúpia radšej boxové chladiace 
zariadenia, ktoré sú nefunkčné. Presklený je pre obrady, mala byť cenová ponuka na boxy. 
Posl.Mizerová: dať to do ďalšieho OZ, dvojitý. Posl.Mizerová navrhla, že je potrebné dať uznesením, 
ak príde pokuta, vymáhať to od zodpovedných, aby to nezostalo na obci 
 
Návrhová komisia   U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   116 /2019 z 9. zasadnutia OZ 
zo dňa  09.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
ODPORÚČA 
A/  Presunúť presun finančných prostriedkov na nákup chladiaceho zariadenia do Domu smútku  do 
ďalšieho OZ s cenovou ponukou                   

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
Poslanec Masaryk navrhol, aby pokutu zaplatilo bývalé vedenie, tí poslanci, ktorí to schvaľovali. 
Verejné obstarávanie robil pán Konušík ako hlavný kontrolor na VUCke. Tí ,čo to schvaľovali,  
nech si to zaplatia aj s kontrolorkou 
Posl.Mizerová poznamenala, že pokutu bude potrebné vymáhať od toho, kto je za to zodpovedný 
Posl.Masaryk: starostka aj s poslancami 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   116 /2019 z 9. zasadnutia OZ 

zo dňa  09.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
ODPORÚČA 
H/  V prípade úhrady pokuty UVO v zmysle  /Rozhodnutia 10697-3000/2019/ v sume 6.410€, pokutu 
vymáhať od zodpovedných osôb 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   109 /2019 z 9. zasadnutia OZ 
zo dňa  09.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
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SHVAĽUJE 
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.15/2019 
A/  Z podpoložky rozpočtu Uzatvorenie skládky TKO na podpoložku rozpočtu pokuta /Rozhodnutie 
10697-3000/2019/ v sume 6.410€ 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
Proti 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
Poslanec Masaryk poznamenal, že všetky trestné činy páchané na obci bude nahlasovať. 
Posl.Kurucár sa opýtal, kto vedie zastupiteľstvo, nakoľko 90% hovorí posl.Masaryk 
Posl. Masaryk otázka, na základe čoho čerpadlo, sa pokazilo,  ako predseda komisie, nebol 
o potrebe zakúpenia čerpadla informovaný. Pán starosta: čerpadlo má cca 30 rokov, po konzultácii 
s technikom je pre obec výhodnejšia výmena ako oprava. Na otázku akú funkciu má predseda vodnej 
komisie posl.Králik odpovedal, že poradný orgán 
Prestávka 10 minút od 17.05 
 
OZ schvaľuje 
B/  Z podpoložky rozpočtu Uzatvorenie skládky TKO na podpoložku rozpočtu čerpadlo na ČOV  
v sume 5.000€ 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
Proti 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
Na otázku posl.Masaryka odpovedal starosta obce, že ide o preúčtovanie 2.765€ sa minulo na 
uvítanie detí a jubilantov. Posl.Mizerová: nedávali sa poukazy ale darčeky, ide o preúčtovanie, 
financie išli na jubilantov a uvítanie detí.  Posl.ČIčalová: tento rok máme na kultúru 10.000€. 
Posl.Králik poznamenal, že väčšina poslancov sa zúčastňuje kultúrnych akcií a taktiež chodia 
pomáhať  
 
OZ schvaľuje  
C/  Z podpoložky rozpočtu transfer jednotlivcovi /uvítanie detí, jubilanti/ na podpoložku kultúrne 
akcie obce v sume 2.765€ 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
Posl.Masaryk poznamenal, že tento bod má byť zrušený, nakoľko nemali cenovú ponuku na svetelnú 
tabuľu. Posl. Králik to je len plánovaný objem finančných prostriedkov na nákup 
Posl.Mizerová: aj minulé OZ sme schválili geometrický plán 
Poslanec Masaryk poznamenal, že v auguste zaslal list, požiadavku, že potrebuje finančné prostriedky 
na vodné hospodárstvo, to bola silná vec, ktorá nebola prerokovaná, presne tam bolo popísané  
ktorých položiek chcel zobrať financie. Netrápilo vás vodné hospodárstvo, ani kabeláže. 
Posl.Capeková: bojoval si za šport, teraz ho brzdíš?  Posl.Masaryk zároveň prítomných informoval že 
v priestoroch tribúny sa nachádzajú bránky, siete, lajnovačka. Posl.Čičalová poznamenala, že boli na 
tribúne, vedia čo sa tam nachádza. Posl.Králik: pravdivosť vyjadrenia p. poslanca overiť nevie, chceli 
ste obnovovať klub, veci sa začali hýbať, a chceme zabezpečiť deťom, aby hrali na úrovni, ak bude 
niečo navyše, dáme to na školské ihrisko, na čo poslanec Masaryk odpovedal, že mali vysvetliť, že 
zakladajú prípravku. Poslankyňa Capeková potvrdila, že zatiaľ sa rieši prípravka. 
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Na otázku pána Mihaldu, kde sú bránky z ihriska, pán starosta odpovedal, že má informácie, že sa 
pravdepodobne nachádzajú v Lodne, na čo posl. Capeková poznamenala, že ich našej obci nechceli 
požičať ani na Hody. Posl.Králik uviedol, že za klub jedná štatutár, prezident klubu. 
Posl.Masaryk: ešte nemáte ani jedného člena zaregistrovaného, je zmysluplnejšie tieto financie 
použiť na nákup GSM brány, o mesiac budeme schvaľovať nový rozpočet. Tento mesiac neurobíte 
žiadnu registráciu. 4000€ dať na niečo, čo nemá zmysel. Starosta poznamenal, že budúci rok budú 
financie aj na vodu. Posl.Čičalová: zatiaľ sa môžu dať aj na školské ihrisko 
Posl.Kurucár odišiel 17.33hod 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   109 /2019 z 9. zasadnutia OZ 

zo dňa  09.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SHVAĽUJE 
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.15/2019 
 
OZ schvaľuje 
D/  Z podpoložky rozpočtu príspevok FK na podpoložku rozpočtu bránky,siete,svetelná tabuľa, 
lajnovačka v sume 4.000€ 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
Proti 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
 
Bod programu 6 
Žiadosť o povolenie splátok 
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp.zn. 3Cob/128/2018-260 zo dňa 30.01.2019 bol súčasťou 
materiálov dnešného zastupiteľstva 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   110 /2019 z 9. zasadnutia OZ 

zo dňa  09.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SHVAĽUJE 
Povolenie splácania dlhu v splátkach tak, aby najneskôr do 31.12.2020 bol uhradený celý záväzok 
spoločnosti Eurokapital, a.s. Bratislava voči Obci Kysucký Lieskovec 

Ing. Jana Capeková 
Zdržala sa 

Jana Čičalová 
Proti 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
Proti 

Bc.Milan Králik 
proti 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Vladimír Lašo 
proti 

Ing. Marián Masaryk 
Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 
proti 

 
 

 
Bod programu 7    Dodatok k zmluve o odbere odpadov 
Dňa 21.11.2019 bolo na Obec Kysucký Lieskovec doručené zo spoločnosti Peter BOLEK-EKORAY, 
Námestovo – spoločnosť, ktorá zabezpečuje pre našu obec výkup elektroodpadu, oznámenie, že 
z dôvodu rozvíjajúcej sa hospodárskej krízy je spoločnosť nútená pristúpiť k bezodplatnému odberu 
všetkých kategórií odpadu a podpísanie  dodatku k zmluve o odbere odpadov.  
Zmluva o odbere odpadov odberateľom Peter Bolek – EKORAY, Námestovo, bola podpísaná 
a zverejnená na web-stránke Obce Kysucký Lieskovec 12.4.2016   
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U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   111 /2019 z 9. zasadnutia OZ 

zo dňa  09.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SHVAĽUJE 
Dodatok k Zmluve zo dňa 12.04.2016 o odbere odpadu – odberateľ odpadu: Peter Bolek-EKORAY, 
Miestneho priemyslu 568, 029 01  Námestovo, IČO 10846671 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
Bod programu 8 
Prehodnotenie výšky nájmu nebytových priestorov, Zmluva o nájme nebytových priestorov  
s nájomcom Lýdia Rapčanová L.R.J. Kysucké Nové Mesto 
 
V zmysle uznesenia č.105/2019 Odporúča  
Do budúceho OZ doplniť podklady k žiadosti o prehodnotenie výšky nájmu    
Súčasťou materiálov sú tabuľky  s rozpisom  za rok 2019 a prepočet na rok 2020  
Žiadosť o zachovanie nájmu pre Poštu Kysucký Lieskovec  
Vyrubované poplatky v priestoroch prenajímaných obcou boli poslancom predložené. 
 
V rozprave vystúpil žiadateľ Ing. Truban za spoločnosť Trustacom, ktorý informoval, že výrobné 
priestory sa zvýšili  VZN v roku 2019 o cca 300%, zvýšenie je neštandartné, za taký vysoký nájom 
obec v budúcnosti nemusí získať nových nájomcov. Ostatné priestory sa novým VZN zvýšili o cca  
30-50%, zvýšenie za výrobné priestory nájomcovia považujú za nešťastné riešenie. Taktiež 
poznamenal, že by bolo dobré prehodnotiť definíciu výrobných priestorov, nájomca autodielňa 
p.Chilý – nevyrába a jeho priestory sú definované ako výrobné. V rozprave posl.Masaryk poznamenal, 
že pán Truban hrá divadlo, pripomenul ako pán Truban pred 2 rokmi chcel uvedené priestory zatepliť, 
dať si faktúru do účtovníctva. 
Odišla posl. Capeková 17.45hod 
Pán Mihalda uviedol, že pán Truban zmluvu podpísal 17.12.2009, priestory Haly sa dorábali 
za peniaze, ktoré sa presunuli  z bytovky. Posl.Králik: navrhol podrobne špecifikovať, definovať 
prenajímané priestory. Posl.Mizerová uviedla, že nájomca mal definované priestory napadnúť pri 
podpise zmluvy. Poznamenala, že pošta tiež navýšila poštovné a ľudí sa nepýtali. Posl. Mizerová: od 
roku 2009 nebol nájom pošte navyšovaný, pokiaľ sa rozhodnú zrušiť poštu , obce sa pýtať nebudú. 
Posl.Čičalová: tabuľka prenájmov. Posl.Lašo: vychádza Vám to cca 600€ mesačne za cca 230 m2 -
Trustacom. Pán Truban: keď sa zvyšuje, nech sa zvyšuje všetko.  Posl. Masaryk poznamenal, že pri 
prenájme obecného majetku miestnymi podnikateľmi obec stráca na dani   z pozemkov 
a nehnuteľnosti. Keď si podnikateľ, platíš daň z nehnuteľnosti. V Žiline je to 5€/ m2. Doteraz si platil 
219€, podľa novej VZN by to malo byť 600€/mesačne.  Pán Mihalda: hovorilo sa, že do Haly išlo 
60.000€. Inventarizačná komisia hľadala majetok a napokon sa plynokotle a kuchynská linka  našli 
u teba v Hale. Pán Truban poznamenal, že plynokotle, ktoré sa tam nachádzajú sú majetkom obce. 
Pán Truban opätovne  položil otázku, prečo všetkým 50% a im 300%, tá hala stala neskutočné 
peniaze, ktoré obec zaplatila pánovi Mrenkovi. Posl. Masaryk poznamenal, že Kurucárovi sa nájom 
nezvýšil. Posl. Mizerová poznamenala, že ak má niekto nájomný vzťah s obcou, má platiť za vodu 
a TKO, uvedené potvrdila aj kontrolorka obce, akonáhle má niekto prenajaté priestory od obce, musí 
platiť za vodu a TKO. Dá sa to vyrubiť spätne. ZIVL, Telekom. Pani Rapčanová neplatí za smeti ani TKO, 
ani za elektrinu. Pán Truban opätovne vyzval prehodnotiť prenájom za výrobné priestory, nie 
navýšenie o 300% ale o 100 alebo 150%. posl.Masaryk: do týchto prenajímaných priestorov išli 
financie nás všetkých. Posl.Mizerová: ja som povedala, že som za to, aby tie prenájmy zostali podľa 
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schválenej VZN, sú adekvátne k tejto lokalite. posl.Masaryk: poznamenal, že tie plánované príjmy za 
nájom, sú už zakomponované v návrhu rozpočtu. Pán Truban: uviedol, že zmluva je vec dohody. 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   114/2019 z 9. zasadnutia OZ 

zo dňa  09.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 
A/  Prehodnotenie výšky nájmu nebytových priestorov 

Ing. Jana Capeková 
neprítomná 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

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.   114/2019 z 9. zasadnutia OZ 
zo dňa  09.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 
B/  Žiadosť o zachovanie nájmu pre Poštu Kysucký Lieskovec 

Ing. Jana Capeková 
neprítomná 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
 
Nájom kuchynka kultúrneho domu 
Posl.Masaryk poznamenal, že podnet na prehodnotenie nájmu dala v minulom OZ pani kontrolorka, 
na čo odpovedala, že len delegovala do zastupiteľstva otázku spoluobčanov. Pripomenul, že táto pani 
kontrolorka povedala, že koncesnú zmluvu môže zrušiť len súd.  Posl.Masaryk vyjadrenie ku 
cateringovým spoločnostiam, kto si zoberie zodpovednosť za vybavenie kuchyne, napr. konvektomat,  
inventár, ak vypovieme zmluvu pánovi Rapčanovi. 
Prebehla diskusia ohľadom prenajímania kuchyne. Pani kontrolorka: čo sa týka majetku, odovzdávací 
a preberajúci protokol s nájomcom, hodnota kuchynky – zostatková cena 8722,03€. Keď je tu 
catering nemá prístup do kuchynky. K tomu majetku – prenájom Urbárskeho domu v Povine, je tam 
všetko aj inventár, nájomca si odpisuje plynomer, preberie a odovzdá. 
Pani kontrolorka  uviedla, že je  smiešne, že mesačne platia 33 € prenájom, neplatia za spotrebu 
elektrickej energie, ani za TKO a vodu  a za obsluhu si vypýtajú 250€. 
Posl.Čičalová: ako obec nemáme priestory, aj punč som varila doma. Naši ľudia si dávajú oslavy  
radšej do Kysuce. Posl.Lašo: nič by sa výpoveďou nemenilo, aj oni tu môžu prísť ako catering. 
Posl.Čičalová: aby sme ľuďom poskytli aj niečo navyše. To nie sú priestory na varenie, je to len 
výdajňa jedla. Pani kontrolorka súhlasila, že je to len výdajňa jedla. Posl.Čičalová: prečítala zo zmluvy 
účel prenájmu:  výdaj jedla, catering. Hosť: v Lodne majú prístup do kuchyne všetci občania, ktorí si ju 
prenajmú. Nie aby to slúžilo jednému človeku.  
Posl.Masaryk poznamenal, že treba určiť zodpovednú osobu. 
Prestávka  
Prišla posl. Capeková 
Posl. Mizerová navrhla určiť zodpovedného pracovníka, kto by to mal na starosti, predložiť pracovný 
a organizačný poriadok na OZ 
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U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   116 /2019 z 9. zasadnutia OZ 

zo dňa  09.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
ODPORÚČA 
 
D/  Presunúť Zmluvu o nájme nebytových priestorov s nájomcom L.R.J. Kysucké Nové Mesto do 
ďalšieho OZ , predlžiť organizačný  a pracovný poriadok                  

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
E/  Do ďalšieho OZ prekontrolovať  zmluvy o nájme a dovyrubovať poplatky za vodu, stočné a TKO 

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
 
Bod programu 9 
VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Návrh VZN č.8/2019 bol zverejnený na web-stránke Obce Kysucký Lieskovec a na úradnej tabuli.  
K návrhu neboli doručené pripomienky.    Zmena oproti zverejnenej VZN 
v  § 3    Sadzba poplatku 
5./  Poplatok pre pohostinstvá a reštauračné zariadenia v obci sa určuje  množstvovým zberom,           
      čiže súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu  zbernej nádoby : 
      ((26 X 0,03 (€/l)) X 110 l nádoba) X počet kusov zbernej nádoby 
      ((26 X 0,03 (€/l)) X 240 l nádoba) X počet kusov zbernej nádoby 
      ((26 X 0,03 (€/l)) X 1100 l nádoba) X počet kusov zbernej nádoby 
Diskusia ohľadom vývozu drobného stavebného odpadu 
Posl.Masaryk informoval prítomných o oslovení firiem ohľadom uzatvárania skládky TKO. Na základe 
miestneho zisťovania sme si mali sadnúť a dohodnúť sa, ako sa to bude robiť, musí sa to schváliť 
v zastupiteľstve, projekty, kalkulácia, oslovia sa firmy. Pán starosta: ak ty nájdeš firmu, ktorá urobí 
rekultiváciu za 10€/m2, rád si s tebou sadnem, ja mám iné informácie. Budeme sa tomu venovať 
v jarných mesiacoch. Posl.Mizerová poznamenala, že sa nebavíme o skládke TKO, pán Masaryk sa 
pýta, kde sa bude vyvážať drobný stavebný odpad. Pán starosta: možnosť objednania kontajnera.  
Kontrolorka: v návrhu doplniť §3, dátum vyrubí poplatok do 31.3. daného kalendárneho roka. 
Pani Božeková: Splatnosť poplatku je 15 dní, právoplatnosť 30 dní, keď sa všetko spočíta bude to 45 
dní. Komunálny odpad sa vyrubuje v danom roku na celý rok. K oslobodeniu, chcela som zrušiť všetky. 
Posl.Mizerová: podmienka: doložiť doklady do konca januára alebo do 15.februára 
Všetky poplatky sa vyrubia do 31.3 daného kalendárneho roka okrem §3 bod 6 
Pani Božeková: nový zákon proti byrokracii, potvrdenie si budem musieť hľadať sama 
Pani kontrolorka: v návrhu chýbali študenti, dopísalo sa to, zákon cituje študentov,  všetci študenti 
prinesú len potvrdenie o ubytovaní, obec si môže v registri študentov overiť, či študuje. 
Študent sa preukáže potvrdením o ubytovaní ostatné preč.  Pán Mihalda: v Žiline neexistujú úľavy, 
všetci platia. Pani kontrolorka: to je len návrh, môžu sa zrušiť. Posl.Mizerová: odpustenie poplatku len 
a/ a b/.K paragrafu 8 Zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku sa vyjadrila pani Božeková: študentov 
a týždňovkárov, ktorým sa znižuje poplatok o 50%  je v obci dosť, obec dopláca na smeti, navrhla 
zrušiť všetky  úľavy ods.2,3,4 z § 8 
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Posl.Capeková: na druhej strane, ten človek tu nie je, odpad tu neprodukuje 
Posl.Mizerová: sú aj takí, ktorí sú 3/4roka doma a potvrdenie prinesú, úľava sa im prizná 
Pani Božeková: úľavy na TKO zrušiť, ponechať tak ako je voda, kto má trvalý pobyt v obci, ten platí.  
Po krátkej diskusii ohľadom úľav sa poslanci dohodli na vylúčení § 8  Zníženie, odpustenie a vrátenie 
poplatku ods.1 zostáva, ods.2, 3,4 zrušiť, ods. 5, dopísať ..nárok na odpustenie, z ktorých jednoznačne 
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce. Pani kontrolorka: k odpusteniu poplatku je potrebné 
priniesť hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní poplatníka mimo obce. Len tí 
budú mať odpustený poplatok. Pani Božeková: poplatníkom je aj ten kto vlastní trvalý trávnatý porast 
v obci. Občan si podá daňové priznanie, vyrubí sa mu daň 0,70€, ja mu vyrubím k tomu TKO za 18€? 
Pani kontrolorka:  občanom, ktorí majú pozemky v našom katastri. 
Pols.Mizerová: to sa týka iba cudzích občanov, ktorí tu nemajú žiadny pobyt. Zákon hovorí, že pokiaľ 
tu vlastní nehnuteľnosť v katastri obce, platí aj za TKO. 
Pani kontrolorka: týka sa to pozemkov, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce, intravilán, 
je potrebné postupovať v zmysle zákona 
posl.Mizerová: v návrhu je uvedené, že občan len prvý krát obdrží nádobu na TKO zadarmo, každú 
ďalšiu nádobu si bude hradiť celú. Doteraz občan platil len polovicu nádoby 
pán Mihalda: v Povine majú štítky, koľko ich dovezú na obec, toľko môžu obci vyúčtovať 
pols.Mizerová: bude to žetón alebo nálepka, tá sa môže odlepiť 
pani kontrolorka: platiť za TKO musí každý. Posl.Kováčik: koľko vysype, toľko zaplatiť 
pán starosta poznamenal, že momentálne máme cca 300 čiernych popolníc, ktoré nálepkami 
eliminujeme. Momentálne vyvážame všetky popolnice, ktoré sú pred domom, či sú tam 2 alebo 5 
návrh do 5 ľudí v dome 1 nálepka, nad 5 ľudí 2 nálepky. 
Posl.Mizerová: neplatičov vymáhať, doriešiť keď sa žetón alebo nálepka poškodí. Ide o to, aby nám 
neúčtovali viac popolníc ako nám vyvezú 
Posl. Čičalová: 26 žetonov, keď máš plnú popolnicu dáš, vyviezť, keď ušetríš prenesieš si ich do 
ďalšieho roku.  Posl.Masaryk: číslicový kód, na viditeľnom mieste, spoločnosť bude mať čítačku 
posl.Mizerová: to musí byť poriešené s T+T, dnes majú smetiari problém vrátiť popolnicu na miesto  
posl.Masaryk: my chceme zefektívniť služby, platíme za vývoz, dá sa urobiť všetko, stačí sa inšpirovať 
pani kontrolorka: aj na SK je obec, ktorá používa kód. Pán starosta: chceli sme odstrániť čierne 
popolnice, smetiari by vyviezli len označené popolnice, len popolnice za ktoré budú mať občania 
zaplatené. Posl.Mizerová poznamenala, že týmto systémom sa nedá skontrolovať, koľko popolníc 
spoločnosť skutočne vyviezla. Posl.Lašo: zamestnanec obce, kontrolovať skutočný vývoz popolníc 
pán starosta: chceli sme aj žetónový systém, cieľ ľudí naučiť separovať. 
Prebehla diskusia ohľadom počtu smetných nádob v obci, v rodinných domoch 
Posl.Mizerová: doteraz sme nemali obmedzenie na počet popolníc vo VZN, každý platil za TKO 
rovnako, či mal jednu alebo viac popolníc, teraz to chceme obmedziť tými žetónmi 
Posl.Masaryk: poznatok zo zahraničia: v utorok sa vyváža papier, ak chce majiteľ vyviezť popolnicu 
s papierom, vyloží popolnicu, dá žetón  a popolnica sa vyvezie, v stredu komunálny odpad, tiež dá 
žeton na popolnicu, keď chce vyviezť dreviny, má zberný dvor, kde si to zadarmo vyvezie. Ľudom treba 
vytvoriť zberný dvor a ukázať im miesta na vývoz. Ak má občan popolnicu vonku, má vyrubenú daň. 
To je Hainburg.  Posl.Mizerová: doplniť, že si majú občania schovať popolnice do dvora. Pán starosta: 
nie každý má možnosť, dať nádobu do dvora. Posl.Mizerová: 26 žetonov na rok, kto ušetrí žetony 
budúci rok bude mať úľavu. Smetiari si nemôžu účtovať 900 popolníc, keď vyvezú 700. To sa môže 
riešiť budúci rok. Posl.Lašo: akú popolnicu: 110 l, 240l. Pán starosta: na 240 l dať 2 žetóny. 
Posl.Mizerová: to už malo byť zakomponované v návrhu, teraz keď to schválime, môžu nastať chyby, 
posunúť ho do ďalšieho zastupiteľstva.  Pán starosta: Teraz sme na tom prerábali, niektoré domy mali 
dve nádoby, boli tam dvaja ľudia a vyvážalo sa im každý druhý týždeň. Posl.Mizerová poznamenala, že 
popolnice zavadzajú na ceste.  Opravený návrh sa prepošle poslancom na pripomienkovanie a VZN 
bude doplnená na prerokovanie do 10.OZ, ktoré sa uskutoční 16.12.2019 
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U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   116 /2019 z 9. zasadnutia OZ 

zo dňa  09.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
ODPORÚČA 
B/  Presunúť VZN č. 8/2019 do ďalšieho OZ                  

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
Pán Mihalda poznamenal, že sú v obci občania, ktorí neplatia za TKO. Posl.Mizerová: každý, kto 
vlastní pozemok musí platiť za TKO, aj keď nemá skolaudované 
Prestávka 10 minút 20:08hod 
Počas prestávky prítomní diskutovali o sadzbe dane za stavebný pozemok 
 
C/  Presunúť VZN č. 2/2019 do ďalšieho OZ                  

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
neprítomný 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
Bod programu 11 
Pán starosta vyzval predsedu vodného hospodárstva na vyjadrenie sa k výškovému rozdielu 
kanalizácie z námestia k Lieskam, ak by to nevychádzalo vecné bremeno cez pozemok pána 
Martikána. Posl.Masaryk: máte povolenie od pána Martikána? Ak nie nemá to tu byť. 
pán Mihalda: uviedol, že v minulosti sľúbil, že by tam pustil obec, nikto za ním neprišiel, napokon sa 
odklonili s kanalizáciou. Pán Mihalda navrhol riešiť žiadosti samostatne, keď Martikán nepustí obec 
cez pozemok tak sa mu to nepredá. Posl. Masaryk: informoval prítomných, že meral  ukončenie 
kanalizácie z námestia 1cm až 0, podľa technickej normy nespĺňa, akonáhle pôjdeme do projektu 
kanalizácie, je tam napísaná vstupná teplota, šachta je podľa všetkého splašková, ďalších 10metrov je 
ďalšia šachta povrchová. Treba podklady z ČOV. Martikána nepotrebujeme riešiť, popred Janiša, 
zvyšných 10metrov a potom sa  musí najať firma. Pán Mihalda poznamenal mladý Šamaj, Jakubec sa 
tam mali napojiť, podľa neho je to splaška, nakoľko tam mal byť obecný úrad. Kanalizácia z námestia 
je splaška. Na námestí je vpusť, kvôli tomu tam išli, aby sa tam mohli napojiť domy. 
 
F/  Presunúť  bod programu 11. Zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  do 
ďalšieho OZ                  

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
Poznámka pána Mihaldu, prekontrolovať, či žiadatelia platili dane za postavené budovy na obecnom 
pozemku, ktoré sú predmetom žiadosti. 
 
Bod programu 12 
Posl. Masaryk oboznámil prítomných s plánom priviesť elektrickú energiu k vodojemu od pani Šutej, 
čo je  dĺžka 400m, podľa informácii z elektrárni bol stanovený limit 4žilový kábel, prepočet chcel som 
presunúť peniaze zo športu na čo pán starosta odpovedal, že v pôvodnom pláne bola elektrická 
prípojka od Konušíka,  tieto pozemky sú súkromné a teda by bol potrebný súhlas majiteľov, možno 
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jednoduchší spôsob potiahnuť to od pána Konušíka po miestnej komunikácii  podľa pôvodného 
projektu. Ku Hofericovi bývalý starosta neosadil kábel, je to súkromná prípojka, ktorú si osadili sami 
Posl.Masaryk  poznamenal, že najkratšia trasa je od pani Šutej, od Šutého je to 600-700 metrov, je 
tam ukončený stĺp, zviesť EE do výkopu, dať tam rúru DN 150, ktorá by išla do vodojemu a rozpájala 
by sa. Elektrárne nám stĺpy nedajú, jedine na naše náklady. Pri pani Šutej sú rozvody existujúcej vody, 
dá sa na ne vo výkope pripojiť, dostaneme sa k rozbočovaču vetiev. Oslovil  podielníkov parciel, 
vedeli by si to predstaviť, spolupodieľali by sa na tom a boli by napojený, vo výkope by bola rúra aj 
kábel. Pokiaľ sa tam nedovedie elektrika, neurobí sa tam nič. Vo vodojeme, Jankov vršok 80m3 
zásobáreň, do neho prichádza zo Švábikovej hôrky a z Mičovej jamy. Čerpadlo z ihriska tlačí do 
vodojemu, keď poklesnú hladiny, púšťa čerpadlo, keď nestíha púšťa sa Sevak, kým sa potom dostane 
ku mostu veľa vody odtečie preč. Opätovne spomenul, že žiadal rozšíriť svoju komisiu o pána 
Mihaldu, ktorý má vedomosti v tejto oblasti. 30m výškovo nad sebou vodojemy 8-9barov, vodu zo 
studne až hore do vodojemu a dostali by sme sa na 12barov. Rúra popred družstvo dohora na 12-13 
atmosfér, vydrží, celú noc dopĺňať a zabezpečíme, že nebude Paršov potok kaliť. Prebehla diskusia 
ohľadom vodojemov 
Investícia priviesť elektrickú energiu, doplniť jímky, vymaľovať nádrž, nakúpiť technológiu čerpadlá, 
ktoré majú ťahať z tých jímiek. Pán starosta poznamenal, že podľa pôvodného projektu tam malo ísť 
22 kW čerpadlo dole v studniach a tlačiť do nového vodojemu, nedoporučovali nechať staré potrubie, 
osadiť do 80 m3 a tlačiť do 200m3 vodojemu nemusíme meniť potrubie. Účinok bude ten istý . 
Elektrickú energiu, ak sa nedohodneme s majiteľmi, ťahať v ceste pri pánovi Konušíkovi 
Posl.Masaryk: od roku 1994 sú na Obci projekty Sevaku, toto potrubie je nové plastové, hrubá rúra, 
to potrubie to ustojí, je ťahané od ventilu, kde chceme nahodiť GSM bránu.  Idea bola zo studne do 
vodojemu ťahať potrubie 2,2 km. Zhora ide do dediny železné potrubie. Hore ide nové potrubie. 
Za starostu Paršu to robil Sevak. Máme dve rúry prívod a vývod.  Posl.Králik poznamenal, že by bolo 
vhodné osloviť majiteľov pozemkov. Posl.Masaryk informoval, že u pani Šutej je vodovodný uzol, 
a môže to byť prichystané pre kanalizáciu, sieťovanie. Na otázku posl.Laša či sú nejaké prepočty 
odpovedal posl. Masaryk: 7€/meter, my si musíme kábel kúpiť a uložiť, to bude naša prípojka. 
Posl.Mizerová: prvá vec, doviesť tam elektrickú energiu, potrebujeme dať do budúcoročného 
rozpočtu. Posl.Masaryk poznamenal , že hneď do výkopu vložiť rúru, je to ekonomicky výhodnejšie 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   116 /2019 z 9. zasadnutia OZ 

zo dňa  09.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
ODPORÚČA 
 
G/  Pripraviť podklady k zavedeniu elektrickej energie k vodojemu                  

Ing. Jana Capeková 
ZA 

Jana Čičalová 
ZA 

Bc.Adriana Hofericová 
Neprítomná 

František Kováčik 
ZA 

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

 
 
Montáž elektroventilu 
Posl.Masaryk oboznámil poslancov, že  pri moste, sa  nachádza ručný ventil, hrozí tam 
nebezpečenstvo, nie je tam osvetlenie, dostáva signál zhora , signál ide na studňu, poklesne hladina, 
čerpadlo sa vypne, fyzicky musí ísť dole šrobovať, a zasa dostane signál a musí ísť ručný ventil zavrieť. 
Pán Cerchlan tam priviedol odborníkov, dá sa to rozšíriť riadiacou jednotkou, poslancom bol 
predložený rozpočet, nie je to veľká vec. Bolo to dohodnuté na komisii, tento ventil je aj podľa 
vyjadrenia obecného vodára  dôležitý.  Pán starosta: ten elektroventil tam treba do budúcna dať, 
vodár hovoril, že netesnosť ventila nie je taká strašná ako máme poruchy vody, prepadom tečie voda 
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väčšinou zo studne, zatiaľ to našich vodárov nezaťažuje, určite do budúcna áno, ale teraz to nie je 
priorita.  Posl.Lašo: určite je to dobré, ide o systém spravovania, automatika, SMS, mobil 
s androidom. Či bude možnosť otvorenie a zatvorenie na 10-20%. Posl.Masaryk: ochodničania to 
majú tak urobené. Vodár ma vyzval, na základe toho to bolo pripravené, rozšíriť GSM bránu. Pán 
starosta navrhol nabudúce prizvať aj nášho vodára, aby sa k tomu vyjadril. Posl.Masaryk poznamenal, 
že toto bol návrh f. z Martina. Posl.Mizerová vyjadrila súhlas, ak  to pomôže, zavolať vodára prípadne 
aj týchto pánov na zastupiteľstvo. Dať do bodu programu vodné hospodárstvo. Pani kontrolorka: celé 
zastupiteľstvo jeden bod vodné hospodárstvo. Pán starosta informoval, že toto vodné hospodárstvo 
sa bude riešiť ako jedno samostatné zastupiteľstvo, prípadne sa prizvú odborníci.  Posl.Masaryk: 
v auguste sa mohlo riešiť prívod elektrickej energie,  náter druhej komory, vykonanie tlakovej skúšky 
200 m3 vodojem, o mesiac ide nový rozpočet, už sme dnes mohli mať tlakové skúšky hotové. 
Posl.Lašo poznamenal, že nevie v akom stave je vodojem a že je potrebná tlaková skúška. Pán 
starosta uviedol, že financie obec má  a budúci rok to chceme financovať 
Posl. Capeková odišla 21.00hod 
Posl. Kováčik    odišiel 21.00hod 
Posl.Králik: keď nevieme čo tam je, nevieme čo máme dorobiť, v akej fáze dokončenia projektu sme? 
Pán starosta poznamenal že na vodojem sa prípadne presunie rezervný fond 
Posl.Mizerová vyzvala posl.Masaryka, aby dal návrh uznesenia,  konkrétny návrh 
posl.Masaryk: bavili sme sa o tom, že si urobíme postup prác 
Prebehla diskusia ohľadom dokončených a nedokončených prác na vodojeme 
 
Pán starosta informoval, že financie na vodojem budú k dispozícii v budúcom roku 
Posl.Masaryk k náteru poznamenal, urobiť to ako bazény, všetky vodárne po celom SK sa takto robia 
100 m3 vody -môžu priviesť hasiči – tlaková skúška, 180 m3 čerpadlo a tlačiť vodu hore 
Pán starosta sa vyjadril , že do rozpočtu na budúci rok pôjdu financie na vodojem 
Posl. Králik odišiel 21.10hod 
Nakoľko zostali prítomní 4 poslanci, zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné, 
Pán starosta 9.zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
V Kysuckom Lieskovci 16.12.2019 
 

Milan Králik 
Starosta obce 

 
Overovatelia: 
Ing. Lenka Mizerová 
Bc. Milan Králik 
 
 
  
 
OZNÁMENIE 
 
V zmysle  prijatého uznesenia  č.507/2016  starosta obce Milan Králik oznamuje,  že všetky uznesenia   
Obecného  zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 107/a,b,c, 108/a,b, 109/a,b,c,d, 110, 111,  
112/ a,b,c,d,e, 113, 114/a,b, 115, 116/a,b,c,d,e,f,g,h  ktoré  boli  prijaté  na  8. zasadnutí obecného 
zastupiteľstva dňa 09.12.2019 boli  podpísané starostom  obce v lehote stanovenej zákonom 
o obecnom zriadení. 
 
Oficiálna nahrávka z 9.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec je zverejnená na 
oficiálnej web-stránke obce 
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