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ZÁPISNICA 

Z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysucký Lieskovec 
 konaného dňa 16.12.2019 o 16:00 hod v kultúrnom dome 

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

Pán starosta otvoril 10. rokovanie obecného zastupiteľstva na ktorom prítomných srdečne privítal. Keďže je 
zúčastnených 7 poslancov, toto OZ je uznášaniaschopné 

Pani poslankyňa príde neskôr 

Pán starosta prečítal návrh programu 10.zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.17/2019 
4. Dodatok č.1 k zmluve  o dielo č.17/2019, dodatok č.1 k zmluve o dielo 09/2019 
5. VZN č.9/2019 o miestnych daniach 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.    117/2019 z 10. zasadnutia OZ 
zo dňa  16.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
A/   SCHVAĽUJE 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.17/2019 
4. Dodatok č.1 k zmluve  o dielo č.17/2019, dodatok č.1 k zmluve o dielo 09/2019 
5. VZN č.9/2019 o miestnych daniach 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 

Ing. Jana Capeková 
neprítomná  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

Pán starosta vyzval prítomných na doplnenie bodu do programu 
Pos.Masaryk: čo bude s bodmi, ktoré neboli prerokované na minulom OZ 
Pán starosta : budú prerokované na ďalšom OZ, nie na najbližšom 
Posl.Masaryk:  návrh vodné hospodárstvo zvýšné body z minulého OZ, Krížová cesta,  
Keďže poslanci odchádzajú z rokovania, mali by prísť o mzdu za toto, OZ, nakoľko nebolo zastupiteľstvo 
nebolo riadne ukončené. Návrh, aby osobám, ktoré odišli zo zastupiteľstva, nebola vyplatená mzda. 
Doplniť bod Vodné hospodárstvo 
B/   SCHVAĽUJE 
Návrh posl. Masaryk -doplniť bod Vodné hospodárstvo 
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Ing. Jana Capeková 
neprítomná  

Jana Čičalová 
Proti  

Bc.Adriana Hofericová 
Zdržala sa  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
Proti 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa  

Vladimír Lašo 
Zdržal sa  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržala sa  

 
 

 
Prišla pani Capeková 16.13 
Posl.Masaryk:  doplniť ďalší bod programu Krížová cesta – osadenie panelov na Krížovú cestu, nebolo 
prerokované na minulom zastupiteľstve 
C/   SCHVAĽUJE 
Návrh posl. Masaryk - doplniť do bodu Rôzne Panely na Krížovú cestu 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
Zdržala sa  

Bc.Adriana Hofericová 
Zdržala sa  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
Zdržal sa 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržala sa  

 
 

 
Posl.Masaryk -  do diskusie – vyjadrenie starostu – pretrhnutie plynovej prípojky 
D/   SCHVAĽUJE 
Návrh posl. Masaryk - doplniť do bodu  Diskusia – vyjadrenie starostu k pokute plyn 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
Zdržala sa  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
Zdržal sa 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

Vytypovať sociálne slabšie rodiny – prispieť darom 
E/  SCHVAĽUJE 
Návrh posl.Masaryk - doplniť do bodu  Diskusia – vytypovanie rodín na poskytnutie Výpomoci 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Ohľadom  stolnotenisového turnaja, či sa uskutoční a či budú zabezpečené všetky požadované veci 
F/  SCHVAĽUJE 
Návrh posl. Masaryk - doplniť do bodu  Diskusia – Stolnotenisový turnaj - zabezpečenie 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
Zdržala sa  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržala sa  

 
 

Posl.Mizerová: doplniť VZN č.8 a VZN č.2 za bod programu 5 
G/  SCHVAĽUJE 
Návrh  posl.Mizerová - doplniť za bod 5.   VZN č. 8/2019 a VZN č.2/2019 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
H/  SCHVAĽUJE 
Návrh  starostu obce - doplniť do bodu Rôzne – Preplatenie faktúry Martin Jakubec-Čal.servis, Kysucký 
Lieskovec 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
Zdržal sa  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  
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Bod programu:   Voľba návrhovej komisie, overovateľov, zapisovateľka 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 118/2019 z 10.zasadnutia OZ 

zo dňa  16.12.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
VOLÍ 

 
A/  Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Lenka Mizerová, Vladimír Lašo, Jozef Kurucár 
 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
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: Jana Čičalová, Ing. Jana Capeková 
 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Zapisovateľka: Katarína Hmírová 
 
Bod programu 3  Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.17 
Starosta: návrh kúpiť nový výstavný, tento nechať ako náhradný, nie je možné naň urobiť revízie. Posl.Lašo: 
koľko miesta tam je. Starosta: dlžka cca 2,85. posl Lašo: firma doporučuje z každej strany 1meter priestoru. Posl. 
Capeková: poznamenala, že by bolo vhodné zakúpiť  obe chladiace zariadenia dvojitý box aj presklený. Pán 
starosta: ani na výstavný box nám revízny technik nedá správu.  Na otázku posl.Masaryka: či tam bola odborne 
spôsobilá spoločnosť odpovedal starosta , že telefonické vyjadrenie bolo záporné. Posl.Masaryk: či tam bol 
technik fyzicky, či vykonal obhliadku, každé zariadenie podlieha kontrole v intervaloch, vyjadrenie revízneho 
technika na základe obhliadky na mieste. Máme od toho oficiálnu technickú správu. Starosta odpovedal, že 
vyjadrenie dal technik, ktorý tu chodí a toto zariadenie pozná. Posl.Čičalová: technik, že by ten jeden neriešil, 
pokiaľ to funguje, zatiaľ ho ponechať a riešiť tie 2 boxové. Teraz sú nové zariadenia, tieto staré zariadenia 
nespĺňajú nové normy. Posl.Hofericová: kúpiť ten dvojitý, a tento pokiaľ je funkčný ponechať. Posl. Masaryk: 
ako funguje na obci systém správy budov, kto to má na starosti, správca budov, kto má na starosti správu budov 
pán starosta odpovedal 
 
Posl. Mizerová: na nákup dvojitého chladiaceho zariadenia do Domu smútku 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   119 /2019 z 10. zasadnutia OZ 
zo dňa  16.12.2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SHVAĽUJE 
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.17/2019 
 
Z podpoložky rozpočtu Uzatvorenie skládky TKO na podpoložku rozpočtu chladiace zariadenie do Domu 
smútku v sume 5.000€ 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
Zdržal sa  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  
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Bod programu 4 
 
Posl.Masaryk: jedná sa o práce, ktoré boli urobené na požiarnej zbrojnici 
V 7.zastupiteľstve bola schválená rekonštrukcia podľa výkazu výmeru, ako je možné že to nie je podľa toho, čo 
tá stavba potrebovala, na otázku na obhliadke, mi pán starosti povedal, že pán Varoš ti robil výkaz výmer, osobne 
povedal, že bol oslovený na meranie fasády na zbrojnici a aby ti urobil porovnanie cien. Poznamenal, že starosta 
obce klamal, že výkaz výmer mu teda pán Vároš nerobil, do súťaže  dal zavádzajúce informácie a spoločnosť 
ktorá dala dodatok, je napísané že postupovala podľa výkazu výmeru a stavebný denník ktorý viedla, niekto 
preberal. Starosta: dostal si odpoveď, keď si sa na zastupiteľstve pýtal, čo sa meralo na budove.  Konečne je 
odpoveď, čo sa tam robilo. Tohto pána, čo robí 8bj sme testovali, dodnes nemám práce prebraté, schvaľujeme 
dodatok. Posl.Masaryk: v zmluve sa píše že stavebník bude viesť stavebný denník, pýtam sa kto kontroloval 
stavebný denník. Starosta: stavebník zatiaľ stavebný denník nepriniesol. Na otázku posl.Masaryka, či stavebník 
porušuje zmluvu o dielo, odpovedal starosta, že áno. 
 
Prestávka: 16:38   5 minút 
 
Pokračovanie: v rozprave dodatok č.1 k zmluve č.17/2019 
Posl.Masaryk: otázka poslancom, ktorý schvaľovali zmluvu, či si pozreli ceny, aké kritéria musel splňať 
dodávateľ, či im nevadí 
Dostavil sa pán Kováčik 16.43 
Masaryk: kto zadal tieto špecifikácie páni poslanci, vec ktorá stojí 6€ nacenená na 13,80€ 
To vás netrápi, že sú podlahy položené a sú tam centimetrové rozdiely, že tam človek zakopáva, kto preberal 
stavbu a viedol stavebný denník. Capeková: starosta povedal, že s prácou nie je spokojný, že nemá stavebný 
denník. Lašo: doteraz práca nie je vykonaná a odovzdaná. Masaryk: koľko je z tejto zmluvy zaplatené. Starosta: 
či tá lišta stojí 13 eur, preto som to dal pánovi Varošovi aktualizovať. Posl.Masaryk: pán Varoš ti robil len 
porovnávanie cien, nie sú doobkladané kúpelne. Kto zadával rozmery. 
Starosta: s touto spoločnosťou nie sme spokojní. Posl.Hofericová: boli sme sa pozrieť a prevedená práca sa nám 
nepáči. Posl.Masaryk: kde máte zápis, mali byť týždňové kontroly 
Posl.Lašo: po dvoch mesiacoch sme zistili, že to nie je dorobené, starosta ho vyzval, a mal sa k tomu vyjadriť. 
Posl.Masaryk: na rozdiel od vás ja som si to fotil, čo s tým idete riešiť, boli zle zadané m2, zle ich zadal starosta, 
vo výzve mali byť aj lišty.  Mal si riešiť stavebný denník. Porušujete zmluvu. Posl.Lašo: vyzvať Helta, nech 
odovzdá skutočne vykonané práce 
Masaryk: koľko bolo vyplatené. Starosta: zatiaľ nič   -  12hlasovanie – všetci ZA 
 
Starosta obce  
Návrh bod programu 4 – dodatok č.1 k zmluve 17/19 presunúť do ďalšieho zastupiteľstva s vyjadrením právnika 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   124/2019 z 10. zasadnutia OZ 

zo dňa  16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SHVAĽUJE 
A/  Presun  bodu  Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.17/2019 s vyjadrením právnika 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
 
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 9/2019 
K otázke p.Čičalovej: Šedá dlažba bola zničená, nevieme takú zohnať, schod je zvýraznený 
Posl.Čičalová: prudké schody k pánovi Rapčanovi. Posl.Mizerová: stredový úzky pásik – starosta. dlažba na 
terčíkoch, p. Mizerová: poznamenala, že to mohli nechať na konci, alebo jednu dve kocky od konca, je to škaredé.  
Posl.Králik: dá sa to vymeniť. Mizerová: zábradlie je zle natreté. P.starosta: zábradlie určite urobia na jar. 
Masaryk: stavba je prevzatá, stavebný denník, všetky prace si si odkontroloval, tvoje vzdelanie umožňuje takúto 
kontrolu, si v stavebnom odbore zdatný?  Starosta: na túto stavbu nemusel byť stavebný dozor 
Posl.Masaryk: menšia časť bola napočítaná cca 6000€ schodíky ku kuchyni. Na videu je uvedené, že nemáš 
projektovú dokumentáciu. Starosta: tam si si urobil monolog, nepustil si ma k slovu. Masaryk: keď som sa opýtal 
na zastupiteľstve, väčšina poslancov videla projektovú dokumentáciu, chcem vysvetliť –  práce na projektovej 
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dokumentácii štúdia, statický výpočet a posúdenie v sume 180€. Poslanci, vy ste schválili rozpočet, ktorý 
neexistuje. Starosta poznamenal, že to je realizačná dokumentácia. Posl.Masaryk: Vy ste to potom zaplatili tejto 
firme, obec ste ošklbali o 3000€, zábradlie, raz taká cena. 
Požiadal starostu o vysvetlenie, ako je možné, že spoločnosť oklepala 16 metrov omietky a nahádzala 9 metrov, 
odstránenie degradovaného bet.stlpov. Posl.  Mám todokumentáciu, niekto nám to obil, ale podľa 
fotodokumentácie to nebolo obité – 3 stlpy taký rozmer nemajú, stlpy majú 8,7m. Znova sa tu urobil podvod, 
nemohli obiť 16 m2. Starosta: hrúbka betonu, aj podhľad máš zarátané. Masaryk: všetko mám fotodokumentačne 
podchytené. Podhľad ste netrhali. Táto spoločnosť po vyhratí súťaže urobili projektovú dokumentáciu 
Diskusia ohľadom vykonaných prác spoločnosťou Stas,s.r.o. Krásno nad Kysucou na stavbe 
Starosta: firma urobila realizačný projekt. Posl.Hofericová: poznamenala, že  videli nákres, nie projektovú 
dokumentáciu. Posl.Masaryk: projektovú dokumentáciu si robí stavebník 
Starosta vyhlásil prestávku 17:07 
Pokračovanie v bode 4 
Posl.Capeková poznamenala, že pán Masaryk na každom zastupiteľstve hovorí starostovi, že je klamár 
a podvodník. 
Pokračovanie 17.12 
p.Králik: celý rok sa tu deje to, že jeden človek nuluje a blokuje veci, napáda poslancov, starostu, všetci sú zlodeji 
, on je jediný spravodlivý, chcem sa pýtať, jediný komunikuje so spoločnosťou ktorá nám naviezla kaly, kde sám 
naviezol 24ton, doteraz nič nepredložil a vyhovára sa na tú firmu. Jediný nič v obci nepomohol, ani na kultúrnych 
akciách, len všetkých osočuje. Dňa  11.12. 21.57 si dal status na fb-  posl.Králik prečítal status z fb, ohľadom 
obstarávania, a posl.Králik sa chce spýtať na dve veci, smejú sa z nás naprieč Slovenskom, ktorá poslankyňa toto 
povedala, keď si to napísal, a chcem vedieť jednu vec, či si toho vyvoleného myslel aj tvoju firmu a napádal si 
slovne občana Lieskovca. 
Prosím skús mi to zhrnúť do 1 minúty. Ktorá to bola poslankyňa a či je tvoja firma vyvolená. 
Posl.Masaryk sa opýtal, či je predmetná otázka v bode programu. Pán starosta odpovedal, že aj pred chvíľou sa 
diskutovalo a niečom, čo nebolo v programe.  Posl.Králik: k otázke, ktorého občana Kysuckého Lieskovca urazil. 
Posl. Králik odpovedal, že posl.Masaryk urazil pána Psotu – napádal jeho mentálnu subnormu a používal  výrazy 
typu idiot a debil. 
Posl. Masaryk: ja som len popísal jeho mentálnu subnormu  podľa medicínskeho práva. Posl.Masaryk na 
posl.Králika, keď sa na teba pozerám si idiot a debil, klasifikujem tvoj psychický stav. Posl.Hofericová: to nemá 
úroveň, a neoháňaj sa medicínskymi výrazmi. Posl.Králik: opätovne žiada odpoveď od posl.Masaryka. 
Posl.Capeková: urazil si nás všetkých, ktorá poslankyňa to povedala 
Posl.Masaryk: schválili ste podvod, vyhrali ste voľby a robíte si čo chcete, pripravili ste obec o 14.000€.  Starosta: 
Pán poslanec neodpovedal, bavíme sa o dodatku 
Starosta k dodatku: niektoré operácie sa nerobili, niektoré neboli vo výkaze výmer, neboli tam zahrnuté práce 
uvedené vo výkaze výmer. Hodnota zákazky sa nenavýši, predlženie 1 schodu plus drobnosti. Posl.Králik: celková 
cena zostáva rovnaká. 
Pani kontrolorka: zmluva o dielo bola jedna suma, dodatok je druhá suma. 
Pán starosta: Na základe zmluvy o dielo bolo fakturované menej o 1.000€ 
Starosta: na základe výpočtu statiky, nerobil sa pilier, zábradlie, podlaha staticky vyhovovala 
Posl.Masaryk: preklady sa robili? Starosta: nie, statika vyhovovala.  
Posl.Masaryk:  ohľadom  prenájmu ručného debnenia. Posl. Lašo: debnenie nie je lešenie. Posl.Masaryk: pekná 
položka, ktorá bola za debnenie zaplatená. Obec ste dostali o 14.000€. 
Zarazili ma práce na projektovej dokumentácii, zábradlie, železné tyčky, schodište, plech, debnenie a pán starosta 
všetko prevzal.  
Návrh presun dodatku do ďalšieho OZ s vyjadrením  zhotoviteľa a predložením faktúry  

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   124/2019 z 10. zasadnutia OZ 

zo dňa  16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SHVAĽUJE 
B/  Presun bodu Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.9/2019 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
nehlasoval  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Prestávka: 17:32 – 17:45 
Posl. Masaryk odišiel 
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Bod programu 5    VZN o miestnych daniach      
                                                
Návrh – navýšenie o 10% 
Diskusia ohľadom platenia dane za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,05/m2/deň – štvrtá 
časť §18 bod d/ pri kultúrnom dome, pri kostole, pred Jednotou, na parkovisku pri zastávke. 
Posl.Capeková: parkovanie pri kostole, aj z druhej strany, cesta je zatarasená, v obciach majú zákazy, dokonca 
aj zákazy prejazdu.  Posl.Mizerová: aj cesta ku zdravotnému stredisku, ku škole, minimálne na zimu dať značky 
zákaz stáť. Starosta: v prvom rade musíme osadiť značky a potom môžeme konať.  posl.Kováčik: aj dole pri 
Lieskach 
Posl.Kurucár: nad školkou – dobré dať zákaz stáť 
Posl.Kováčik: aj záchranné zložky, osadenie značiek 
Posl.Mizerová poznamenala, že je návrh len na zvýšenie dane pre občanov, nie ďalšie dane, napr. herné 
automaty. Prebehla diskusia ohľadom parkovacích miest, starosta prítomným priblížil situáciu s parkovaním 
v Nesluši.  V celej dedine zákaz stáleho parkovania. Hlavne v zimnom období, aj z dôvodu prejazdu 
záchranných zložiek. Návrh poslanca Kováčika na osadenie dopravných zrkadiel. Návrh poslanca Králika: 
smerom na cintorín, možno by pani oproti povolila. Starosta: rozšíriť parkovacie plochy /1:34/, tejto 
problematike bude nutné venovať sa. Posl.Kováčik ohľadom cintorína, oprava chodníka, osvetlenie. Posl.Králik: 
dane sú pravidelne opakujúce sa poplatky, v obci nemáme poplatok za rozvoj. 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   120 /2019 z 10. zasadnutia OZ 

zo dňa  16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SHVAĽUJE 
A/   VZN č.9/2019 o miestnych daniach 

Ing. Jana Capeková 
proti  

Jana Čičalová 
Proti  

Bc.Adriana Hofericová 
proti  

František Kováčik 
Proti  

Bc.Milan Králik 
proti 

Jozef Kurucár 
proti  

Vladimír Lašo 
proti  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
proti  

 
 

 
Posl.Mizerová: ohľadom zakomponovania úľav do VZN ohľadom doplneného §12 – držitelia psov 
Prestávka 
Pokračovanie VZN č.9/2019 o miestnych daniach 
Posl:Mizerová - Návrh 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SHVAĽUJE 
B/    VZN č.9/2019 o miestnych daniach s pôvodnými sumami z VZN č.5/2015 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
 
VZN č.8/2019 
 
Starosta- strata tento rok cca 21.000€ - vývoz TKO 
Skutočné náklady rok 2019  cca  52600 ... predpis  cca39800 ..... nezaplatili 8.800 /cca 500 občanov/ Vybrali sme 
cca 31.000€ 
Na rok 2020                           59800 ......... predpis po navýšení sumy    45.500 
Po odstránení čiernych popolníc   poníženie nákladov na vývoz cca   12.000 /približne 200ks/ 
Za uskladnenie odpadu je v súčasnosti 12€, budúci rok bude cca 20€ 
p.Lašo – keď bude menej popolníc – gro je manipulácia s popolnicami, je potrebné ušetriť na manipulácii..... 
úspora ... 10.000€. Prínos nedovyrubované poplatky, riešiť neplatičov 
starosta – manipulácia .... 110 l nádoba .... 1,40€ 
                                           240 l nádoba .... 2,16€ 
                                         1100 l nádoba .... 6,31€ 
                                         Plus poplatok za uskladnenie 
Posl.Kurucár: cieľ naučiť občanov separovať, do veľkých nádob 
Posl.Mizerová: za separovaný neplatíme 
starosta: 1.fáza odstrániť čierne popolnice. Pán starosta poznamenal, že v okrese nemá nikto žetónový systém 
zberu. 
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p.Mizerová: po pol roku uvidíme čiastkový výsledok a od júna začať riešiť iný systém 
starosta: ukázal prítomným návrh nálepky, ktorá bude umiestňovaná na popolnice 
cena nálepky cca 0.90€ 
1 smetná nádoba pre 1-5 osôb 
Pre 6 osôb a viac 2 smetné nádoby 
Posl. Lašo pri odovzdávaní nálepiek skontrolovať aj akú veľkú nádobu vlastní 
Pani kontrolorka: pri odovzdávaní nálepiek urobiť aj osvetu o separovaní 
Posl.Čičalová: navrhla zaviesť vrecia na plasty 
Posl.Kováčik: ľudí treba naučiť správne separovať, plasty stláčať 
Kontrolorka: starosta má delegovať úlohy na zamestnancov 
Posl.Capeková: chceme zdražovať poplatky, a máme tu neplatičov za cca 9000€ 
Posl.Čičalová: na internet výzvu pre neplatičov 
Posl.Kurucár: 8 rokov sa nič neriešilo, ľudí kým naučíme separovať, to nie je jednoduché 
Posl.Čičalová: musí sa začať s nejakou osvetou sa neurobilo nič 
Posl.Capeková občanov oboznámiť, že sa budú lepiť nálepky na nádoby, aby si ich povykladali pred bránu, taktiež 
poznamenala, že je potrebné aby si  neplatiči uhradili nedoplatky.  Pani kontrolorka: manuál ku separovaniu, 
porozdávať občanom 
Posl.Čičalová: 70% tvorí plastový odpad,  rozdať vrecia do domácností na plasty 
Posl.Kováčik: ohľadom separovania plastov, manipulácie, stláčania plastov 
Posl.Králik: letáčik dizajnmanuál  a vysvetliť ľuďom 
Posl.Čičalová poznamenala, že sme najhoršie separujúca obec. 
Na otázku posl.Mizerovej, koľko platia okolité obce, starosta odpovedal 
Povina ...platila 13€......18 
KNM ..............  16€ ......26 
Lodno ....... má 10€ 
Rudinská ............ide na18 
Radoľa ...............ide na 18 
Cena 18€ vznikla na základe odporúčania ZMOSu 
Poslanci diskutovali o čiernych skládkach, potreba nainštalovať fotopasce 
Starosta poznamenal, že pracovník obce čierne skládky kontroluje, prípadne likviduje 
Posl.Mizerová ohľadom ponechania sumy súhlas posl.Capeková s ponechaním sumy, nakoľko sa občanom 
zobrali úľavy. Posl.Čičalová: Ochodnica zdvihla na 16€ ich starosta neplatičom nebude vyvážať, poznamenala, 
že je slabá  kontrola. Čo s neplatičmi, naďalej sa to nabaľuje, koľko sa ich dalo na exekúciu. Posl.Hofericová 
poznamenal, že všade sa ide zvyšovať a taktiež spoločnosti, ktoré vyvážajú budú navyšovať poplatok za uloženie 
odpadu. 
Posl.Čičalová: hlavne kontrola z obce. Starosta: keď teraz nenavýšime, v 2021 pôjde rapídne poplatok za 
uskladnenie hore. Posl. Čičalová: prečo sme najhoršie separujúca dedina, príčinou sú občania ale aj obecný úrad. 
Posl.Capeková: sú domácnosti, kde je prihlásený jeden človek a bývajú tam 4. Pani kontrolorka: ja separujem, 
stačí mi popolnicu vyvážať raz za mesiac. Posl.Kováčik: v deň odvozu odpadu, stačí prejesť po obci a vidno, kto 
separuje. 
Starosta: osveta ide cez sociálne siete, cez televíziu.  Posl.Kurucár: smetiarske auta budú musieť namontovať 
certifikované váhy, náklady sa premietnu na zbere. /2:30/ 
Pani kontrolorka: s neplatičmi je nutné niečo robiť, posl. Kováčik: to isté aj s vodu, prevažne občania, ktorí 
nemajú vodomery s vodou nešetria, polievajú záhrady... 
Posl.Čičalová: čísla sa určite zlepšia, keď zredukujeme popolnice a dáme vrecia na plasty. 
Pani kontrolorka: to sú roky neplatiči, keď nebudú dodržiavať splátky, exekúcie 
Posl.Hofericová: to sú peniaze, ktoré v obci chýbajú. Pani kontrolorka: tu sa s neplatičmi nepohlo. Posl. Čičalová: 
neplatiči od roku 2008, kontrolorka: zomrelí mali ísť do dedičského konania. Posl.Čičalová: ak nájomcovia 
neplatia, treba im vypovedať zmluvu. 
Posl.Capeková: každý je povinný si za seba zaplatiť. Kontrolorka: to má v rukách pán starosta 
Posl.Králik poznamenal, že veci, ktoré sa neriešili dlhodobo, sa nedajú ihneď vyriešiť 
Kontrolorka: podklady na exekúcie má pripraviť zodpovedný zamestnanec, a je na starostovi, či to podpíše. Posl. 
Capeková: načo budeme zvyšovať ľuďom, ktorí platia a s neplatičmi nič nerobíme. Posl. Čičalová: vyvesiť 
neplatičov. Posl.Kurucár: 8 rokov sa tu nič neriešilo, nie je jednoduché ľudí naučiť separovať. Posl.Lašo: je 
jednoduché prejsť sa po dedine, a pozrieť kto separuje. Posl. Kurucár: na rok sa cena zdvihne, a bude to pre nás 
bolestivejšie, navýšiť o 1€ na osobu.  Starosta: radšej teraz o 2€ ako budúci rok o 7€. 
Posl.Králik: neplatičov to tak či tak dobehne exekúciou. 
 
 
 



8 
 

Hlasovanie o zverejnenom návrhu VZN 8/2019 s navrhovanou sumou 0,05€/osoba/deň  
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   121 /2019 z 10. zasadnutia OZ 
zo dňa  16.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SHVAĽUJE 
VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Ing. Jana Capeková 
Zdržala sa  

Jana Čičalová 
proti  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržala sa  

 
 

 
Hlasovanie o návrhu posl.Mizerovej   suma  0,048€/osoba/deň 

Ing. Jana Capeková 
Zdržala sa  

Jana Čičalová 
proti  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Návrh posl. Mizerová: vrecový systém, 
Vrecia  spolu s nálepkou a informačným letákom rozdať občanom v januári 
 
Poznámka kontrolorky: druhé hlasovanie  - návrh pani Mizerovej – suma za TKO 0,048€/osoba/deň  je neplatné 
. Prvé hlasovanie o navrhovanom VZN č.8/2019 so sumou 0,05€/osoba/deň bolo platné, nakoľko v zmysle 
zákona je pre prijatie VZN postačujúca 3/5 väčšina prítomných poslancov 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   125/2019 z 10. zasadnutia OZ 

zo dňa  16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
ODPORÚČA 
Obci zaviesť vrecový systém na zber plastového odpadu 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Návrh VZN bol na rokovaní OZ, bola presunutá, nakoľko tam bol nesúlad v bode obstaranie nádoby na TKO 

 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   122 /2019 z 10. zasadnutia OZ 
zo dňa  16.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SHVAĽUJE 
VZN č.2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

 Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik
ZA

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

 Ing. Marián Masaryk 
Neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
  
Bod programu Rôzne 
Preplatenie faktúry – p. Jakubec 
p.Kurucár: už sa to riešilo minule.  starosta: v plynovej kotolni máme 1 zásuvku na 380, ale tam by nemali 
chodiť cudzie osoby. posl.Kováčik: je to hotové, v budúcnosti to môžeme využiť. p.Lašo: je to zásuvka na 
380V. posl.Capeková: koľko to tam bolo zabudované. Starosta: cca 3 roky. P. Kurucár: je tam podružné meranie  
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U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   123/2019 z 10. zasadnutia OZ 

zo dňa  16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 
Preplatenie faktúry 2019002  p. Martin Jakubec – Čal.servis, Kysucký Lieskovec 456 – vyhotovenie elektrickej 
inštalácie s podružným meraním v suteréne KD v Kysuckom Lieskovci  v sume 280€ 
 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
neprítomná  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Firma MBM Group nás dala na súd, úhrada faktúry cca 200.000€, že sa obec neoprávnene obohatila. Pani 
kontrolorka: 170.000€ zálohová platba išla priamo na účet Služieb, tam sa vyplatili nejaké faktúry, financie cez 
obec nešli 
Posl.Lašo ohodnotenie stavby, kontrolorka: bolo, znalecký posudok bol za bývalej starostky 
Záver NAKA - Obec aj napriek tomu že splatila 170.000 nebola v strate. Zákazku sme zadávali Službám.  My 
sme zadávali zákazku Službám . Posl.Capeková: teraz to pôjde na súd. Kontrolorka: zadávateľom stavby bola 
Obec, im zadávala stavbu firma Služby, nie obec 
Starosta: predžalobná výzva, je to na súde , že sa obec neoprávnene obohatila. /3:00/ 
 
Bod programu: Diskusia 
p.Králik: návrh na uznesenie poveriť obecného právnika, aby konal vo veci kriminalizovania obecného 
zastupiteľstva. Rozhodovaciu právomoc má obecné zastupiteľstvo, sú urážaní poslanci,  starosta, občania  

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   126/2019 z 10. zasadnutia OZ 

zo dňa  16.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
ODPORÚČA 
Poveriť obecného právnika vo veci kriminalizovania a urážania obecného zastupiteľstva a starostu 
 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Bod programu Diskusia 
 
Posl.Čičalová: Lantastik  nemá prenajaté priestory chodby, v chodbe, naložené krabice na červených stoličkách, 
nemajú tam čo robiť .   Kontrolorka poznamenala, že prečo predaj v nedeľu. Posl.Mizerová: predaj by mal byť 
len cez pracovnú dobu.  
Posl.Čičalová: už boli upozornení, že ich nemajú používať, stoličky uložiť do šatne 
Posl.Capeková: pracovník, ktorý priestory odovzdáva, má aj počas dňa skontrolovať nájomcu 
Pani kontrolorka: chodbu nemáme vo VZN určenú na prenájom 
 
Záver 
Starosta obce ukončil zastupiteľstvo a  poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve, poprial príjemné 
prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roku 
 
 
V Kysuckom Lieskovci, 26.12.2019 
 

Milan Králik 
Starosta obce 

 
Overovatelia: 
Ing. Jana Capeková 
Jana Čičalová 
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