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ZÁPISNICA  

Zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysucký Lieskovec 
 konaného dňa 26.3.2020 o 16:00 hod v kultúrnom dome 

 
 
Prítomní:    Starosta obce:         Milan Králik 
Poslanci obecného zastupiteľstva:  Bc. Adriana Hofericová,  Ing. Lenka Mizerová,  
Ing.Jana Capeková ,  Vladimír Lašo, František Kováčik, Ing. Marián Masaryk, Bc. Milan Králik 
Poslanec Kurucár príde neskôr 
Hlavný kontrolór obce : Mgr.Jarmila Šutá 

 
Starosta obce otvoril  14. rokovanie obecného zastupiteľstva na ktorom prítomných srdečne privítal.  
Keďže je zúčastnených 8  poslancov, toto OZ je uznášaniaschopné. 
Z preventívnych dôvodov bude dnešné zasadnutie bez účasti verejnosti,  
Priamy prenos je možné si pozrieť na facebookovej stránke obce Kysucký Lieskovec 
Vzhľadom na dnešnú situáciu ohľadom koronavírusu starosta obce  vyzval prítomných na ohľaduplnosť  
a zodpovednosť v rámci osobného zdravia a zdravia okolia rodín zúčastnených, Zároveň požiadal 
o zrýchlený priebeh rokovania bez komplikácií. 

Dnešné  zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle schváleného uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorým 
bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra obce Kysucký Lieskovec 
Program 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Voľba hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec 
4. Záver 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 151  /2020 zo 14. zasadnutia OZ 

zo dňa  26.3.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 SCHVAĽUJE 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Voľba hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec 
4. Záver 

 
Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
nehlasovala  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
 
Starosta obce vyzval prítomných, či má niekto návrh na doplnenie programu 
Posl. Čičalová: vysvetliť zasiahnutie do obecného pozemku pri pani Heltovej 
Pán starosta poznamenal, že vzhľadom na prijaté opatrenia ústredného krízového štábu , myslím, 
že doplnenie programu a následné predlžovanie času trvania stretnutia, bude nezodpovedné 
a bezohľadné nielen voči nám prítomným, ale aj voči našim rodinným príslušníkom a našim  
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obyvateľom. Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané len za účelom dôležitosti voľby hlavného 
kontrolóra obce. Posl. Čičalová uviedla, že chce len vyjadrenie obce, či bolo vydané povolenie 
 

Prebehla diskusia ohľadom online nahrávania priebehu zastupiteľstva. Na otázku posl.Masaryka , 
prečo posl.Králik cez svoj mobil, starosta odpovedal, že určil 3 osoby na spravovanie stránky obce. 
Posl.Králik uviedol, že  editované informácie sú až odsúhlasení starostom zverejnené na stránke. Posl. 
Lašo uviedol, že nevidí rozdiel medzi informáciami, či idú z mobilu starostu alebo poslanca. 
Posl.Mizerová poznamenala, že uvedené patrí do diskusie. 

 
p. Čičalová – doplnenie bodu programu  o informáciu starostu  – zasiahnutie do obecného majetku - 
miestnej komunikácie pri p. Heltovej 
 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
Zdržal sa  

František Kováčik 
Zdržal sa  

Bc.Milan Králik 
Zdržal sa 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
Zdržal sa  

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.  152 /2020 zo 14.zasadnutia OZ 

zo dňa  26.3.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
VOLÍ 
A/  Návrhovú komisiu v zložení: :  Bc. Milan Králik, František Kováčik, Ing. Jana Capeková 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
B/  Volebnú komisiu v zložení: :   
       Predseda: Ing. Lenka Mizerová, členovia: Vladimír Lašo, Jana Čičalová 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
nehlasovala  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
C/  Overovateľov zápisnice v zložení: Bc. Adriana Hofericová, Vladimír Lašo 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Zapisovateľka : p. Hmírová 

 

 



3 
 

Bod programu 3 – Voľba hlavného kontrolóra obce Kysucký Lieskovec  
 
Na 12. zasadnutí OZ boli uznesením č. 139/2020 vyhlásené voľby hlavného kontrolóra obce Kysucký 
Lieskovec a podrobnosti o spôsobe a vykonávaní voľby 
Starosta obce poprosil predsedkyňu p. Mizerovú, ktorá bola pri otváraní obálok , aby prítomných 
oboznámila, či  kandidáti splňajú kritéria. 
Do 11.3.2020 /termín podania prihlášok/ boli na obecný úrad v Kysuckom Lieskovci doručené 2 
prihlášky . Po termíne, t.j. 17.3.2020 bola na obec Kysucký Lieskovec doručená obálka : odosielateľ Ing. 
Štefan Mrenka, dátum podania na pošte 16.3.2020. Dňa 18.3.2020 prebehlo na obecnom úrade 
otváranie obálok záujemcov do funkcie hlavného kontrolora obce Kysucký Lieskovec. Boli predložené 
tri obálky, dve obálky boli otvorené a doklady prekontrolované s konštatovaním, že doručené doklady 
uchádzačov p. Jarmily Šutej a p. Jany Tvaružkovej sú v súlade s platnými predpismi a splňajú všetky 
náležitosti k voľbe hlavného kontrolora. Tretia obálka žiadateľa p. Štefana Mrenku nebola otvorená, 
na túto ponuku sa neprihliada, nakoľko bola doručená 17.3.2020, t.j. po termíne odovzdania, ktorý bol 
zverejnený. Záujemcovi Ing. Mrenkovi bolo zaslané oznámenie, že vzhľadom na doručenie obálky po 
termíne, /t.j. 17.3.2020, dátum podania obálky na Pošte 16.3.2020/ na jeho ponuku sa neprihliada. 
K elektronickému vyjadreniu Ing. Mrenku ,  že sa predlžujú termíny , vzhľadom na mimoriadnu 
situáciu v štáte. V návrhu zákona sa uvádza –    Podľa zatiaľ zverejnených informácií ide o predĺženie 
zákonných súdnych lehôt  teda lehôt na podanie žalôb, odvolaní, dovolaní a pod. Netýka sa to 
prihlášok do výberových konaní . Čo sa týka dátumov , lehota na podanie prihlášky uplynula 
11.03.2020 . Návrh zákona hovorí o tých podania, kde lehota končí po 12.03.2020. Čiže ani termínovo 
sa to na neho nevzťahuje  
Pán starosta udelil slovo kandidátkam na hlavnú kotrolorku obce, prosil aby sa predstavili 
a odprezentovali v časovom rozsahu maximálne 5 minút. 
Kandidát č.1 – 17 rokov vykonáva prácu hlavnej kontrolorky obce, 2x bola zvolená v obci Kysucký 
Lieskovec, 1x v obci Klokočov 
Kandidát č.2 – uviedla, že má prax v ekonomike 33 rokov, v samospráve pracuje cca 12rokov,  
Funkciu hlavného kontrolóra vykonávala v Obci Ochodnica, v súčasnosti Dunajov a Radoľa. 
Otázky  posl.Masaryka: ako si kandidátka predstavuje boj proti korupcii, kontrola CVČ Kysucký 
Lieskovec – žiadosť na OZ, aby bola zrušená, bola tam riaditeľkou bývalá starostka obce, ktorá v tej 
dobe nespĺňala vzdelanie, veľký počet detí, cca 80.000€ sa ročne strácalo,Verejné osvetlenie – cenové 
ponuky prekladané na obec, zápisnica, uviedol že pani Šutá zakrýva kroky tohto aj bývalého vedenia, 
podvody pri verejnom obstarávaní pri hasičskej zbrojnici, terasa, skládka TKO.  Odpovede p.Šutá: 
uviedla, že v Hornom Vadičove ako kontrolorka podala trestné oznámenie na starostu, ten bol 
odsúdený. K CVČ uviedla, že za pána Vnuka rok sa nemohla dostať k dokladom, až nová riaditeľka ich 
poskytla. Skontrolovala 2 roky, potom boli doklady premiestnené na obec, neboli úplné, nebolo možné 
to skontrolovať. O bývalej riaditeľke CVČ informácie podala. K zákazkám- ako hlavná kontrolorka môže 
kontrolovať len zákazky s nízkou hodnotou. Informácie ohľadom navozenej hliny na skládku TKO – tieto 
boli uvedené v Záverečnom účte. Poslanec Masaryk poznamenal, že mala dosť času, dať tieto veci do 
poriadku.Pani Šutá uviedla, že na CVČ dala trestné oznámenie, konala v rámci svojich 
možností.Posl.Masaryk uviedol, že sám podal podnet a pani Šutá  obhajovala vtedajšiu starostku. 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  153 /2020 zo 14. zasadnutia OZ 

zo dňa  26.3.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
A/  BERIE NA VEDOMIE 
Informáciu o kandidátoch na funkciu hlavného kontrolora obce Kysucký Lieskovec 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
ZA  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  
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Starosta obce oboznámil prítomných o spôsobe voľby tajným hlasovaním 
Prišiel poslanec Kurucár 
Volebná komisia prekontrolovala obsah hlasovanej urny a rozdala prítomným obálky spolu  
s hlasovacími lístkami. Po vložení obálok voličmi do hlasovacej urny, volebná komisia hlasovaciu urnu 
otvorila a hlasy sčítala. 
Predseda  volebnej komisie oboznámil prítomných so zápisnicou a výsledkom volieb 
- počet prítomných poslancov   9 
- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 9 
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov 9 
- počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov: 
Kandidátka Ing. Jarmila Šutá získala v prvom kole 4 platné hlasy. 
Kandidátka Jana Tvaružková získala v prvom kole 4 platné hlasy. 
 
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 
Nakoľko ani jeden z kandidátov takú väčšinu v prvom kole  nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na 
dnešnej schôdzi druhé kolo volieb. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší 
počet platných hlasov 
 
Volebná komisia opätovne rozdala prítomným obálky spolu s hlasovacími lístkami. Po vložení obálok 
voličmi do hlasovacej urny, volebná komisia hlasovaciu urnu otvorila a hlasy sčítala. 
Predseda  volebnej komisie oboznámil prítomných so zápisnicou a výsledkom druhého kola volieb 
hlavného kontrolora Obce Kysucký Lieskovec 
- počet prítomných poslancov   9 
- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 9 
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov 9 
- počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov: 
Kandidátka Ing. Jarmila Šutá získala v prvom kole 3 platné hlasy. 
Kandidátka Jana Tvaružková získala v prvom kole 5 platné hlasy. 
Výsledky voľby: 
Meno zvoleného kandidáta: Jana Tvaružková 
 
Volebná komisia pre voľby hlavného kontrolora obce Kysucký Lieskovec skonštatovala, že voľba 
hlavného kontrolora obce Kysucký Lieskovec prebehla podľa stanovených pravidiel a hlavnou 
kontrolorkou obce Kysucký Lieskovec sa na obdobie 6 rokov stala pani 
Jana Tvaružková.   Starosta obce s ňou uzavrie pracovnú zmluvu s úväzkom 12,5 hodiny týždenne 
s nástupom  od 01.04.2020 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  153 /2020 zo 14. zasadnutia OZ 

zo dňa  26.3.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
B/  BERIE NA VEDOMIE 
Zápisnicu volebnej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec  z prvého 
a druhého kola tajného hlasovania  

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
Zdržala sa  

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  
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Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
C/  VOLÍ 
v zmysle  zákona o obecnom zriadení  č. 369/ 1990 Z. z. v znení neskorších predpisov  pani  Janu 
Tvaružkovú   s počtom platných hlasov 5, získaných v druhom kole tajného hlasovania poslancov 
obecného zastupiteľstva Obce Kysucký Lieskovec,   za hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec 
s úväzkom 12,5 hodiny  týždenne s nástupom od 01.04.2020 na obdobie 6 rokov. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
D/  ODPORÚČA 
Aby novozvolená kontrolórka Obce Kysucký Lieskovec predložila na rokovanie budúceho obecného 
zastupiteľstva aké  má pracovné úväzky  
 

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 
Zdržal sa  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

Starosta obce ukončil 14. zasadnutie OZ 

 
 

Milan Králik 
Starosta obce 

Overovatelia: 

Bc. Adriana Hofericová 
Vladimír Lašo 

 
 

 
V zmysle  prijatého uznesenia  č.507/2016  starosta obce Milan Králik oznamuje,  že všetky uznesenia   
Obecného  zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 151, 152, 153 /2020 ktoré  boli  prijaté   
na  14. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.3.2020 boli  podpísané starostom  obce v lehote 
stanovenej zákonom o obecnom zriadení. 
 
Oficiálna nahrávka zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec je zverejnená 
na oficiálnej web-stránke obce 

 


