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ZÁPISNICA  

Z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysucký Lieskovec 
 konaného dňa 29.01.2020 o 16:00 hod v kultúrnom dome 

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

Pán starosta otvoril 12. rokovanie obecného zastupiteľstva na ktorom prítomných srdečne 
privítal. Keďže je zúčastnených 6 poslancov, toto OZ je uznášaniaschopné 
Návrh programu 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Voľba hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec - vyhlásenie 
4. Zmluva o nájme nebytových priestorov - Pošta 
5. Prenájom nebytových priestorov v budove KD Kysucký Lieskovec 
6. Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí služieb modernizácie a údržba siete VO a zabezpečenia  
    prevádzky osvetlenia obce Kysucký Lieskovec  
7. Kanalizácia  
8. Objednávka na zabezpečenie kultúrneho podujatia 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.    137/2020 z 12. zasadnutia OZ 

zo dňa  29.1.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 SCHVAĽUJE 
A/ Program 12.zasadnutia OZ 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Voľba hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec - vyhlásenie 
4. Zmluva o nájme nebytových priestorov - Pošta 
5. Prenájom nebytových priestorov v budove KD Kysucký Lieskovec 
6. Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí služieb modernizácie a údržba siete VO a zabezpečenia  
    prevádzky osvetlenia obce Kysucký Lieskovec  
7. Kanalizácia  
8. Objednávka na zabezpečenie kultúrneho podujatia 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  
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Doplnenie programu: 
 
B/Návrh posl.Čičalová:  Namiesto bodu č.4 Návrh poslancov na zaradenie členov do revíznej komisie 
OZ ŠK Kysucký Lieskovec    

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 

Posl.Capeková: do diskusie zaradiť parkovanie pri kostole – v rámci diskusie sa nehlasovalo 
Návrh Starosta:    Zrušiť bod programu 4. Zmluva o nájme nebytových priestorov – Pošta 

- nakoľko sa to bude riešiť dodatkom                         
C/Návrh starosta:    Zrušiť bod programu 4. Zmluva o nájme nebytových priestorov – Pošta 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
D/Návrh starosta: do  bodu programu Rôzne doplniť knižná publikácia Obce Kysucký Lieskovec    

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 

Bod programu 2: Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 138/2020 z 12.zasadnutia OZ 

zo dňa  29.1.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
VOLÍ 

A/  Návrhovú komisiu v zložení: :  Ing. Jana Capeková, Vladimír Lašo, Bc. Adriana Hofericová    
Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
B/  Overovateľov zápisnice v zložení: Jana Čičalová,  František Kováčik    

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Zapisovateľka: Katarína Hmírová 
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Bod programu 3   Voľba hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec – vyhlásenie 
 
dňom 31.3.2020 končí funkčné obdobie súčasného kontrolora Obce Kysucký Lieskovec 
pán starosta otvoril rozpravu a vyzval prítomných na doplnenie 
posl. Mizerová: opraviť  v predloženom vyhlásení , že sa nebude voľba konať v zasadačke 
/nakoľko ju nemáme/ ale v prísali. Poznamenala, že je potrebné schváliť úväzok kontrolora. 
Posl.Lašo: podľa schváleného rozpočtu. Posl.Mizerová: či bude postačovať úväzok, ktorý 
mala doteraz, na čo poznamenala kontrolorka, že venuje tomu viac času ako je úväzok, 
posledné kontroly boli dosť náročné. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci v zmysle §18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra Obce 
Kysucký Lieskovec, ktoré sa uskutočnia .......26.3.2020 o 16.00hod v prísalí obecného úradu 
v Kysuckom Lieskovci /v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva/    
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   139 /2020 z 12. zasadnutia OZ 

zo dňa  29.1.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 
A/    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec v zmysle §18a ods.2 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , ktoré sa uskutočnia 
26.3.2020 o 16.00hod v prísali obecného úradu v Kysuckom Lieskovci /v rámci zasadnutia 
obecného zastupiteľstva/ 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   139 /2020 z 12. zasadnutia OZ 
zo dňa  29.1.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 
B/ Pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec:  12,5 hodín týždenne    
 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Doplnený bod programu 4 /zmenený/:  Návrh poslancov  členov do revíznej komisie ŠK 
Kysucký Lieskovec 
Posl.Čičalová: obnovenie futbalu v Kysuckom Lieskovci, bolo založené občianske združenie, 
keďže chceme požiadať obec o dotáciu,  aby obec mala podiel a kontrolu, chceme aby tam 
boli traja poslanci OZ 
Návrh:  poslanci Capeková, Lašo, Mizerová 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  členov do revíznej komisie  OZ ŠK Kysucký Lieskovec 
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U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   140 /2020 z 12. zasadnutia OZ 
zo dňa  29.1.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 
Členov do revíznej komisie  OZ ŠK Kysucký Lieskovec v zložení 
Ing. Jana Capeková, Vladimír Lašo, Ing. Lenka Mizerová 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Bod programu 5:  Prenájom nebytových priestorov v budove kultúrneho domu Kysucký 
Lieskovec 

Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov 
Jediným kritériom hodnotenia je najvyššia cenová ponuka vyjadrená v EUR ako výška ročného nájmu 
za 1 m2 
Minimálna cena nájmu za 1 m2/rok musí byť v zmysle platného VZN obce 7/2019 
   kancelárske priestory /22,5 m2/ ...................   23€ 
   skladové priestory      /25 m2/ ......................   15€ 
V cene nájomného nie sú zahrnuté služby spojené s nájmom 

 
Podmienky OVS 

1. Lehota na doručenie súťažných ponúk  
Lehota na doručenie písomných ponúk uchádzačov sa určuje do 28.2.2020  do 12.00 hod. 
na adresu vyhlasovateľa: Obecný úrad Kysucký Lieskovec č. 29, 023 34 Kysucký Lieskovec. 
Pán starosta navrhol určiť aj komisiu na otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   141 /2020 z 12. zasadnutia OZ 

zo dňa  29.1.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 
 A/  Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže č.01/2020 – prenájom nebytových priestorov v obci 
Kysucký Lieskovec súpisné číslo 29, budova kultúrneho domu  o celkovej výmere 47,5 m2     Lehota na 
doručenie písomných ponúk uchádzačov sa určuje do 28.2.2020  do 12.00 hod. na adresu 
vyhlasovateľa: Obecný úrad Kysucký Lieskovec č. 29, 023 34 Kysucký Lieskovec       

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
B/  Komisiu na otváranie obálok v zložení: Ing. Mizerová, Bc. Hofericová, Ing. Capeková 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Následne bude  s najvýhodnejším uchádzačom spracovaná zmluva na prenájom, ktorá bude 
predmetom schvaľovania na OZ 



5 
 

Bod programu 6.    Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí služieb modernizácie a údržba siete 
VO a zabezpečenia  prevádzky osvetlenia obce Kysucký Lieskovec  
 
Na základe rozhodnutia URSO 28.12.2019  sa navyšuje cena elektrickej energie na rok 2020 v sadzbe 
DMP10 o 7%. Ročné náklady na zvýšenie el.energie predstavujú čiastku 59,52€/rok s dph. 
Rozhodnutím URSO sa taktiež navyšuje cena za istič na odberné miesto z 3,26€ na 3,75€ s dph 
mesačne, t.j. 30€/rok s dph. Náklady spojené s rozhodnutím URSO predstavujú čiastku 89,52€/rok 
 t.j.7,46€/mesačne, 7€ zaokrúhlene. Mesačná platba za energetickú službu pre verejné osvetlenie sa 
mení z 934€ mesačne na 941€ mesačne s dph. Platnosť nového splátkového kalendára nadobúda 
účinnosť dňom 01.01.2020. Koncesná zmluva spolu s dodatkami  bola poslancom odoslaná 
elektronickou formou 
Posl.Mizerová: nech spoločnosť predloží prepočet navýšenia ceny 
Posl.Čičalová poznamenala, že v zmluve je uvedené, že poruchy sa majú oznamovať e-
mailom. Prebehla diskusia ohľadom nahlasovania a opravy porúch na verejnom osvetlení 
Pols. Lašo: aby občania nahlasovali poruchy, a následne poverený zamestnanec poruchu 
preverí, nahlási spoločnosti TES, prekontroluje a spätne vyrozumie oznamovateľa 
Posl.Čičalová: on má zmluvu s energetikou, ak sú skorodované káble, má to riešiť so SSE 
My platíme za elektrinu a chceme aby svietenie bolo bezproblémové. Vyhral súťaž na 12 
rokov a je povinný to zabezpečiť 
Posl.Mizerová poukázala na vhodnosť oznamovania – nahlasovania porúch na verejnom 
osvetlení na  web-stránke obce.  
Posl.Lašo poznamenal, že  e-mail môže ísť priamo na dodávateľa osvetlenia 
 
Návrh na uznesenie 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   143 /2020 z 12. zasadnutia OZ 

zo dňa  29.1.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
ODPORÚČA 
 A/  doplniť na stránku Kysuckého Lieskovca  formulár na nahlasovanie porúch verejného osvetlenia      
 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Návrh na uznesenie 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   143 /2020 z 12. zasadnutia OZ 

zo dňa  29.1.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
ODPORÚČA 
 B/  preloženie bodu 6. Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí služieb modernizácie a údržba siete VO 
a zabezpečenia  prevádzky osvetlenia obce Kysucký Lieskovec  do ďalšieho OZ s doplnením podkladov  

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

Prestávka 
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Návrh starostu presun bodu 7  kanalizácia za bod 8 Objednávka   
Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
 
Bod programu  8   Objednávka na zabezpečenie kultúrneho podujatia 

Posl.Čičalová   tento rok sa Hody riešia trochu skôr, pozvaná skupina ŠČAMBA je trochu 
drahšia,  takéto vystúpenia si môžu dovoliť aj okolité obce, občania platia podielové dane , 
zaslúžia si aj niečo lepšie 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   142 /2020 z 12. zasadnutia OZ 

zo dňa  29.1.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 
Vystavenie objednávky vo výške 3.000€  na vystúpenie zábavno-humorno-ľudovej skupiny ŠČAMBA 
na kultúrnej akcii obce Kysucký Lieskovec Hody  2020 – termín 19.7.2020 o 16.00hodine         
 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
neprítomný  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

Posl. Čičalová: poznamenala, že minulý rok sa hospodárilo  veľmi dobre minulo sa cca 
12.000€ na kultúru, nastavili sme laťku a chceme, aby sa kultúra rozvíjala a ľudia sa spájali  
Starosta poďakoval kultúrnej komisii a ľuďom, ktorí sa akcií zúčastňovali a boli nápomocní, 
následne posl.Čičalová poďakovala kultúrnej komisii, poslancom a starostovi za spoluprácu 
v kultúrnej oblasti. 
 
Dostavil sa posl. Masaryk   16.40 hod 
 
Prestávka 
Dostavil sa posl. Kurucár 16:50 
 
Starosta obce privítal starostku obce Ochodnica a Dunajov a odovzdal slovo starostovi 
Ochodnice. Zrenovuje sa vám čistička, viete že máte zlú kanalizáciu, bolo to tak určené, že 
ČOV bude v Lieskovci, na všetko budú verejné obstarávania, potrebujeme vedieť či do toho 
pôjdete. Ochodnica nemá kde ČOV osadiť, bolo to tak určené, a j po ekonomickej stránke. 
Ani jedná z obcí si nevybrala túto aglomeráciu, nikto sa nás nepýtal, bolo to určené z MŽP.  Po 
rokovaniach odstúpilo Lodno, nakoľko mali nové komunikácie, ale udržateľnosť projektu je za 
nimi, a mali by sme ich osloviť. V roku 2010 problém bol so štátnym rozpočtom, v druhom kole 
v roku  2015, išli nové výzvy, boli na rokovaní OZ Kysucký Lieskovec za prítomnosti p. Macáška, 
nakoľko mali zámer zapojiť sa do kanalizácie a nestretli sa s pochopením.  V tejto dobe bolo 
prijaté uznesenie, že obec je proti. Bez Lieskovca táto aglomerácia nezmôže nič. Idú výzvy na 
odkanalizovanie . Vložili sme peniaze či už do projektu ČOV a kanalizácie cca l a pol milióna. 
Chceme naštartovať tento proces a treba sa veľmi rýchlo rozhodnúť. ČOV nová technológia, 
čistenie bude spĺňať všetky najlepšie kritéria, 
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Posl. Masaryk: poprosil prítomných /pána Psotu a posl. Kurucára/, aby mu vysvetlili čo to 
prinesie občanom. Starosta poznamenal, že zatiaľ sa neuskutočnili žiadne oficiálne rokovania 
Pani starostka Dunajova: poprosila prítomných aby sa odosobnili od osobných vecí a zároveň 
poprosila, aby podporili tento projekt 
Starosta bolo povedané: že jedno zastupiteľstvo sa bude venovať vode, budú oslovení 
odborníci. Starosta poznamenal, že obec má záujem ísť do kanalizácie 
Pán Psota poznamenal, že v minulosti, keď tu bol pán starosta v roku 2015, bola obec vo 
finančných problémoch, ozdravný režim 
Starosta Ochodnice: 2015 sme boli s pani Trubanovou, mal som právnika, zmluvy boli 
nachystané, stálo ma to ako obec 4000€, peniaze sme Vašej obci vedeli požičať. Ministerstvo 
apeluje aby obce urobili kanalizácie, inak budú musieť dokladovať vývoz žúmp. Všetko pôjde 
cez verejné obstarávanie, pôjde sa podľa zákona, sú to posledné peniaze.  
Posl.Masaryk: za občanov, tým pádom, že tu obec bude mať ČOV, spôsob riadenia ČOV, 
My ako 3 obce vytvoríme spoločnosť, kde bude 1 riaditeľ , 1 ekonomický úsek, ktorý 
rozkalkuluje náklady, a vy ako starostovia budete v dozornej rade.  
Starostka Dunajova: najskôr sa musíme rozhodnúť či ideme do kanalizácie, potom a príjmu 
stanovy. Prvotná záležitosť je či sa pôjde alebo nepôjde do kanalizácie. Príprava bude trvať 
dlhšie, projekty sa budú musieť prepracovať, nové stavebné konania, tie ktoré boli sú 
neplatné, administratívne zvládnuť tieto veci nebude jednoduché. Ak chceme do veci ísť, 
musíme ísť čo najskoršie, na Sevak sa nemôžeme spoliehať sme pre nich nezaujímavá lokalita. 
Starosta Ochodnice poznamenal, že peniaze zo Sevaku na to nie sú. 
Na otázku posl. Čičalovej odpovedal starosta Ochodnice, že bez Lieskovca ostatné obce 
neprejdú.   Pokračovala diskusia ohľadom odkanalizovania aglomerácie. 
Pán starosta poukázal na vhodnosť komunikácie aj so starostkou obce Lodno 
Starosta Ochodnica: zohnal chlapa, ktorý im v obci zistí čierne odbery, každé tri mesiace 
odpisujú vodu. Posl. Čičalová poznamenala, že aj v našej obci by sa zišiel človek na kontrolu 
čiernych odberov vody 
 
Starosta vyhlásil prestávku 
Dostavil sa posl. Králik 17.25 
 
Pokračovanie v rozprave k bodu 8     
  
Starosta obce pripomenul, že na 8.zasadnutí OZ obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 
101/2019, že súhlasí s ambíciou zapojiť sa na výzvu na dokončenie kanalizácie v Obci Kysucký 
Lieskovec. 
Starosta Ochodnice poznamenal, že v zmysle toho, môžu začať vybavovať  
posl.Masaryk uviedol, že celý cyklus schvaľovania už prebehol, požiadať o obnovu konania 
Starosta Ochodnice: pôjdeme za starostkou do Lodna a po voľbách na Ministerstvo  
posl. Kurucár: navrhol zobrať na vedomie informáciu ohľadom kanalizácie 
posl.Lašo: sú nejaké projekty, bolo by dobré nám aj ľuďom ozrejmiť, čo všetko to bude 
obnášať.  Kedy treba tie projekty pripraviť. Starostka obce Dunajov: k výzve bude potrebné 
predložiť kompletné veci, napr do 1/2021 sa podávajú žiadosti na túto výzvu, musíme konať, 
aby sme mali pripravené veci a mohli reagovať na výzvu. AK nebudeme mať všetko, máme 
smolu. Ideme komplexne celá aglomerácia. 
Posl.Lašo: celé projekty budú spracované a budeme čakať na výzvu 
Posl.Masaryk prijať uznesenie, ísť preveriť všetky projektové dokumentácie v akom sú stave 



8 
 

Informovať sa, či bude potrebné niečo dopĺňať. 
Starosta Ochodnice poznamenal, že sa dokumentácia pošle, komisia to bude kontrolovať 2-3 
mesiace 
 
Posl. Kováčik odišiel: 17.36 
 
Starostka :  návratnosť projektu, za aké obdobie sa vyplatí, obec sa bude podieľať 5%. 
Je krátky čas,  napr. výzva je vyhlásená dnes a do 2 mesiacov musia byť pripravené všetky veci. 
Poznamenala, že by bolo vhodné, aby sa poslanci jednotlivých obcí oboznámili s týmto 
projektom, orientačne so situáciou, trasovanie kanalizácie, vody, prípadne rozšírenie 
pôvodného projektu.  Nie je to jednoduchá záležitosť.  Projekt bude niečo stáť. Prirodzené je, 
že ČOV bude na území Lieskovca, aby sa nemuselo prečerpávať proti smeru. 
Posl.Masaryk: podotkol, že na minulom OZ pán spod Ochodnice nesúhlasil s trasou cez ich 
pozemky. Starosta Ochodnice: stretnutie s projektovým managerom. 
Pán Psota: obec má projekt na kanalizáciu aj s vodou, a peniaze na vodu nedostanete. 
Starosta Ochodnice: môžete si podať o dotáciu na Envirofond 
Starosta obce uviedol, že naša obec  potrebuje aj vodu,  nakoľko ju máme v katastrofálnom 
stave. Posl. Králik: podporil slová pána starostu, vodovod v obci má cca 40-50 rokov,  určite by 
bolo vhodné zahrnúť aj vodu.   
Starosta Ochodnice: aby sme boli v projekte prechodní, môže byť len kanalizácia. 
Posl.Králik:  vodojem je podľa dostupných informácií na dlhší horizont dokončovania, ako je 
samotná realizácia kanalizácie, v horizonte niekoľkých rokov. Starosta obce: pripomenul 
výhodu spoluúčasti 5%  v súčasnosti, do budúcna je plánovaných 20% spoluúčasť obce. 
 
Návrh posl. Masaryka    
OZ sa zaväzuje /kontrolorka upozornila , že OZ sa nemôže zaväzovať/ že začne pracovať na 
projektovej dokumentácii na dokanalizovanie obce  Kysucký Lieskovec podľa predkladaného 
návrhu obcí Ochodnica a Dunajov, aby sa začala tá projektová dokumentácia robiť  
Posl.Králik: aby išla kanalizácia ruka v ruke s vodou 
Posl.Mizerová navrhla pozrieť projekty, komplexne, čo treba dopracovať, projekty sú 
vypracované. Starosta Ďuroška navrhol, že zvolá stretnutie v sále kultúrneho domu 
s projektantom kanalizácie. Projekty na vodu má obec pripravené , ide bokom. Kanál musí ísť 
samostatne, Lieskovec to má nakreslené zvlášť, kanál a zvlášť voda. 
Starosta obce : najskôr si na to sadnú spoločne s  poslancami obce Kysucký Lieskovec spolu  
s odborníkom a následne urobiť stretnutie v kultúrnom dome v Ochodnici za účasti 
zainteresovaných obcí. 
Starosta Ďuroška: pozvať aj poslancov Lodna, chceme ochrániť ľudí, aby neplatili pokuty 
Starosta : všetci poslanci majú záujem venovať sa vode a kanalizácii, pred týmto stretnutím 
urobiť sedenie s odborníkom ,medzitým komunikovať aj so starostkou z Lodna, a potom urobiť 
stretnutie v Ochodnici. Nakoľko Lieskovec potrebuje riešiť aj vodu, riešiť to rozšírením výkopu 
na náklady obce, kde sa uloží voda     
Starosta Ďuroška navrhol, aby sa obec zapojila na výzvu z Envirofondu na vodu 
Starostka Dunajova poprosila zahlasovať za tento projekt 
Prebehla diskusia medzi prítomnými 
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U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   144 /2020 z 12. zasadnutia OZ 

zo dňa  29.1.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 
informácie starostu z Ochodnice a pani starostky z Dunajova ohľadom kanalizácie     

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  

 
 

 
Starostka obce Dunajov a starosta obce Ochodnica odišli 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   143 /2020 z 12. zasadnutia OZ 

zo dňa  29.1.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
ODPORÚČA 
C/  vyvolať stretnutie  poslancov a starostov zúčastnených obcí a odborníkov     

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  

 
 

 
 
Bod programu Rôzne 
Pani Chupáčová poprosila, aby poslanci zahlasovali za knižnú publikáciu obce 
Diskusia ohľadom knihy o Obci Kysucký Lieskovec, ktorú predstavila v rámci prestávky 
pani Viera Chupáčová. Išlo by o sumu cca 20.000€. 
Posl. Masaryk poznamenal, že obec má schválený rozpočet, na čo pani Sidorová odpovedala, 
že nikto nezaručí, že to bude tento rok, možno roky 2021-2022.  
Pani kontrolorka poznamenala, že sú to krásne knihy, v Povine boli vydané pri príležitosti 
výročia Poviny, ľudia si ich kupujú 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   143 /2020 z 12. zasadnutia OZ 

zo dňa  29.1.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
ODPORÚČA 
D/ starostovi obce získať cenové ponuky na knižnú publikáciu obec 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 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
 
Obecné zastupiteľstvo 
Pani Chupáčová, poďakovala a odišla 
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Bod programu Diskusia: 
 
Posl.Capeková: ohľadom parkovania pána Rajteka v uličke pri kostole, v kopci, nakoľko je to 
nebezpečné. Pán Rajtek je podnikateľ, má tam 2veľké autá, a nedá sa tam prejsť. Keď ide šofér 
zdola, nevidí, čo ide zhora. Dať zákaz zastavenia po kostol. Vadí to všetkým. 
Posl.Mizerová:  Taktiež problém prejazd záchranných zložiek  
Posl.Capeková: pán Rajtek má 2 veľké autá, parkuje pred kostolnou bránou, je tam ZUŠ a MŠ, 
behajú tam deti, môže sa stať nešťastie, to auto tam nemá čo parkovať, je to zatáčka a je 
neprehľadná. Pri esprese smerom ku MŠ dať značku zákaz státia. 
Starosta: osadiť značku Zákaz státia obojstranne s vyhradenými hodinami pre kostol. 
Posl.Čičalová poznamenala, že tá ulička je dosť úzka /1:28/ 
Posl.Mizerová: vyzvať parkujúcich, aby v ceste neparkovali autá. Posl.Lašo: možno súvislá 
vodorovná čiara žltá, biela, okolo krajnice, potom tam nemá čo stáť, dve čiary zhora dole. 
Starosta obce uviedol, že bude potrebné vyjadrenie od dopravného inžiniera 
Posl.Kurucár: my sme za stierače dávali oznámenia, aby  neparkovali v ceste, ale nepomohlo 
Posl.Capeková: keď sa tam osadí značka,  keby tam to auto stálo, môže sa potom zavolať 
polícia, a vodič bude pokutovaný 
Posl. Capeková: každý šofér vie, že nemá parkovať pred vchodom do domu a do garáže 
Posl.Hofericová: starosta môže vyzvať dopravného inžiniera , aby poradil ako riešiť takúto 
dopravnú situáciu, aj ohľadom osadenia značky 
Posl.Capeková poznamenala, že aj smerom na cintorín si osadili ľudia značku zákaz vjazdu, 
okrem zásobovania, osadila si to pani Kulová, tu si ľudia aj sami osadzujú značky 
Posl.Mizerová: poznamenala, že starosta aj na základe ústneho podnetu môže konať 
Jedno zastupiteľstvo  na parkovaciu politiku v obci. 
Kontrolorka poznamenala, že je nutné riešiť parkovaciu politiku v obci 
Prebehla diskusia ohľadom parkovania za kultúrnym domom 
Posl.Hofericová:  potreba osadenia zrkadla pri pánovi Fručkovi pri kríži, nedodržiava sa tam 
pravidlo pravej ruky, vznikajú kolízne situácie.  
 
Posl.Masaryk: chce sa vrátiť k minulému zastupiteľstvu. Posl. Kurucár odišiel 
Starosta poznamenal, že záležitosť, ku ktorej sa chcel posl. Masaryk nebola predmetom 
rokovania minulého zastupiteľstva, nie je ani na oficiálnej zvukovej nahrávke. 
 
Poslanci postupne odchádzali, zastupiteľstvo stratilo schopnosť uznášania, starosta obce 
12.zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.   
 
 
V Kysuckom Lieskovci, 4.2.2020 
 

......................................... 

  Milan Králik- starosta obce 

Overovatelia: 
 
Jana Čičalová 
 
František Kováčik 
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