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ZÁPISNICA  

Z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysucký Lieskovec 
 konaného dňa 13.5.2020 o 16:00 hod v kultúrnom dome 

 
Prítomní:    Starosta obce:         Milan Králik 
Poslanci obecného zastupiteľstva:  Bc. Adriana Hofericová,  Ing. Lenka Mizerová,  
Ing.Jana Capeková ,  Jana Čičalová,  Vladimír Lašo, František Kováčik,  Bc. Milan Králik, 
Ing. Marián Masaryk,  Jozef Kurucár,  
Hlavný kontrolór obce : Jana Tvaružková 
 
Starosta obce privítal prítomných na 15.zasadnutí OZ. Keďže je zúčastnených 8  poslancov, 15. 
zasadnutie obecného zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
Dostavil sa pán Kurucár 
Starosta poznamenal, že verejnosť nebola z preventívnych dôvodov pozvaná, v prípade , že príde, sú 
zabezpečené podmienky v zmysle nariadení,  priamy prenos je možné vypočuť si na facebookovej 
stránke obce Kysucký Lieskovec. Vzhľadom na dnešnú situáciu ohľadom koronavírusu vyzval 
prítomných  na ohľaduplnosť  a zodpovednosť v rámci osobného zdravia a zdravia okolia. 
 
Starosta obce prečítal návrh programu 
 
Program 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Zmena rozpočtu RO 01,02,03,04,05/2020 
5. Základná škola Kysucký Lieskovec – financovanie plochy pod domček 
6. Verejné obstarávanie 
    a/ rámcová dohoda,   b/ spôsob vyhodnocovania cenových ponúk 
7. Rekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej zbrojnice DHZ v KL 
    a/ Zmluva o dielo,    b/ vyasfaltovanie plochy pred budovou hasičskej zbrojnice 
8. Zmena a doplnok Územný plán obce Kysucký Lieskovec - zmluva o dielo 
9. Rekultivácia skládky TKO -  použitie materiálu 
10. BIOPEL, a.s. Kysucký Lieskovec – súhlas s prevádzkovaním zariadenia 
11.  Žiadosti 
        a/  Poskytnutie dávky v hmotnej núdzi 
        b/  Tipsport – žiadosť o vydanie súhlasu 
        c/  Žiadosť o odkúpenie pohľadávky 
12. Verejné osvetlenie – osadenie nových stĺpov 
13.  Autobusové zastávky v obci 
14.  Miestny cintorín -  položenie zámkovej dlažby 
15.  Správa o výsledku vykonanej kontroly č.19 
16.  Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 
17.  RO obce – schválené rozpočty na rok 2020 
18.  Rôzne -  8bj 
19.  Diskusia 
20.  Záver 

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  

 
 

Na otázku, či má niekto  návrh na doplnenie programu sa nikto neprihlásil 
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Bod programu 2: Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 155  /2020 z 15. zasadnutia OZ 

zo dňa  13.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
VOLÍ 

 
A/  Návrhovú komisiu v zložení: :  Vladimír Lašo, František Kováčik, Jana Čičalová 

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  

 
 

 
B/  Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Jana Capeková, Ing. Lenka Mizerová 

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: Katarína Hmírová 

 
Bod programu 3 : Kontrola plnenia uznesení 
Uznesenie č.153/2020    D/  ODPORÚČA 
Aby novozvolená kontrolórka Obce Kysucký Lieskovec predložila na rokovanie budúceho obecného 
zastupiteľstva aké  má pracovné úväzky       splnené 
Kontrolorka poďakovala za prejavenú dôveru vo voľbách,  poznamenala, že takéto uznesenie nemalo 
byť prijaté nakoľko je diskriminačné, predložila prítomným podklady o úväzkoch 
Radoľa 25 hodín za mesiac, Dunajov 2 hodiny týždenne,  t.j. 8 hodín týždenne, sú to malé obce s malým 
počtom obyvateľov 
Uznesenie č.143/2020  Odporúča 
A/  doplniť na stránku Kys. Lieskovca  formulár na nahlasovanie porúch verej. osvetlenia   v plnení 

                                                                                    
B/  preloženie bodu 6. Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí služieb modernizácie a údržba siete VO  
a zabezpečenia  prevádzky osvetlenia obce Kys. Lieskovec  do ďalšieho OZ                        splnené 13oz 
C/  vyvolať stretnutie  poslancov a starostov zúčastnených obcí a odborníkov      v plnení 
V kompetencii starostu obce Ochodnica, zaviazal sa, že takéto stretnutie zvolá 
D/ starostovi obce získať cenové ponuky na knižnú publikáciu obec Kysucký Lieskovec    
 splnené 
Cena sa pohybuje v závislosti od grafiky, počtu strán a formátu aký obec požaduje od 15 do 20 tis. Eur. 
Je potrebné v súčasnej situácii zvážiť, či takúto publikáciu ide obec robiť 
Vydavatelia nepovedia presnú cenu, cena záleží od kvality väzby, formátu počet strán 
Najnižšia cena  do 200 strán vydavateľstvo Jašová – od 10-15 tisíc eur pri počte 1000 kusov 
Lašút Michal pri 1000 kusoch – robil Povinu – cca 250 strán -  20.000€ pri 1000kusoch 
H.Vadičov -450 strán – 18.000€, Martin Turoci – do cca  400 strán – 17.000€. 
Cena sa dohaduje individuálne, podľa obsahu knihy 
Posl. Lašo: k formuláru na ohlasovanie porúch – príde to na e-mail obce a prevádzkovateľa. Navrhol, 
aby bola spätná väzba od prevádzkovateľa za  účelom na konci roka opravy sumarizovať    10.30 
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Uznesenie č. 137/2020 Odporúča 
A/ preveriť info od pána Masaryka ohľadom bet.panelov a ich umiest. na Krížovú cestu     splnené 
Bol oslovený správca, za panely chce 6.000€. 
Posl.Masaryk – je tam 300 kusov panelov, za 20€ nikto taký panel nevyrobí. Navrhol dať hlasovať, či 
ide obec tie panely odkúpiť za 6.000 €, prefabrikáty sú vypočítané na čo majú slúžiť, na rustikálne dielo. 
 Posl. Čičalová: my potrebujeme ochrániť zastavenia.  Posl. Masaryk: to sú obecné panely a nejakým 
spôsobom prešli do ich rúk. Posl. Kováčik: panely už boli raz obcou zaplatené, ako sa dostali do rúk 
niekoho iného. Posl. Masaryk od 8.zastavenia sa osádzali, treba pokračovať. 10 rokov to bolo ohradené 
žrdkami, panely, netreba voziť betón, príde auto s rukou, ukladá to do jarku je to hotové, odrazu sa to 
uloží do jarku. Posl. Čičalová: za 6000 môžeme niekde opraviť cestu. Posl. Králik: ako preveriť 
predchádzajúci vlastnícky vzťah, otvoriť do  minulosti. Prebehla diskusia ohľadom preverenia bývalého 
vlastníckeho vzťahu . posl. Mizerová: ak panely boli vyrábané na službách, v majetku obce nebudú.  
Posl. Masaryk poznamenal, že doteraz sa to robilo dobrovoľne, každé zastavenie sa robilo dobrovoľne  
Posl. Mizerová: pripraviť do budúceho zastupiteľstva zmenu rozpočtu a  rozpočet na opravu Krížovej 
cesty aj zastavenia. Posl. Masaryk: posunúť žiadosť  na odkúpenie urbáru, tento stav spôsobili oni, keď 
ťažili drevo. Posl. Lašo: mala by tam byť rampa, prevziať a odovzdať kľúče, cestu skontrolovať 
Posl.Capeková: zastavenia sú v horšom stave, nakoľko tadiaľ chodia ťažké autá. Starosta: zastavenia sú 
z dreva, drevo odnhníva a posúva sa.  Posl. Čičalová: je schválených 3.000€ na Krížovú cestu, zabezpečiť 
to, aby sa to nezosúvalo. Starosta: žŕdky sme chceli použiť na cestu, aj hasiči mali požiadavku, na 
zastavenia treba rovnejšie žŕdky. Posl.Masaryk: betónový šveler stojí 2€, doviezť 50 švelerov na tatre 
posl.Kováčik: odvodnenia sa časom zanesú, nemá ich kto vyčistiť. Starosta poprosil návrh na uznesenie. 
Posl. Čičalová: za 6000€ by sa dal hore postaviť prístrešok.Starosta informoval, že VUC ruší všetky výzvy 
Posl. Masaryk: Prepočet, potrebuješ projektanta, urobiť rozpočet, panely stačí len uložiť. Kontrolorka 
poznamenala vhodný termín do 30.6., nakoľko na najbližšom OZ bude prerokovaný záverečný účet. 
Posl. Masaryk panely sú vyrobené, treba ich odkúpiť a uložiť ich tam. 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 167 /2020 z 15. zasadnutia OZ 

zo dňa  13.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
ODPORÚČA 

A/  Do budúceho zastupiteľstva predložiť rozpočet na celkovú údržbu Krížovej cesty 
a zastavení 

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  

 
 

 
B/ Odporúča  prekontrolovať a predložiť prihlásené pohľadávky do konkurzov        splnené 
Uznesenie č. 116/2019 Odporúča 
D/  Presunúť Zmluvu o nájme nebytových priestorov s nájomcom L.R.J. Kysucké Nové Mesto do 
ďalšieho OZ , predložiť organizačný  a pracovný poriadok    nesplnené 
Kontrolorka:  navrhla preložiť  uznesenie do budúceho OZ, prekontroluje uvedené dokumenty,  zmluva 
o nájme má 2 mesačnú výpovednú lehotu, poveriť starostu obce, aby zmluvu vypovedal 
 
E/ Prekontrolovať  zmluvy o nájme a dovyrubovať poplatky za vodu, stočné a TKO v plnení 
Posl. Mizerová: dokedy sa to dovyrubuje? Termín do 30.5.2020 
F/  Presunúť  bod programu 11. Zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
     do ďalšieho OZ         nesplnené 
      pozemok pri námestí,  termín do 30.6.2020. 
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      Pripraviť podklady k cene. Posl. Masaryk: cenu pozemku stanovuje znalec.  Osobitný zreteľ je, že  sa 
uprednostnia žiadatelia.  Posl.Masaryk: geometrický plán už predložili.  
Posl.Čičalová: preveriť vecné bremeno.      Posl.Mizerová: dať na papier, že nebudeme tento pozemok 
potrebovať, že to spádovo pôjde cez námestie.      Posl. Masaryk: všetko je vykomunikované  
Posl.Mizerová: cenu znaleckého posudku si môžu zaplatiť žiadatelia 
      Na OZ predložiť všetky podklady k osobitnému zreteľu + znalecký posudok do budúceho OZ 
G/  Pripraviť podklady k zavedeniu elektrickej energie k vodojemu   splnené         
Starosta: podklady sú vypracované v projektoch – napojenie od Fera Konušíka 
       Posl. Masaryk: aký je tam príkon: starosta : 25A istič, príkon 7 kW, 264 metrov, 84 metrov 
       Posl.Masaryk: čo tým vyriešime, kratšie by to bolo okolo Šutej. Otázka: kedy sa tam bude EE ťahať 
Uznesenie č.105/2019 Odporúča 
B/ Dať vypracovať zámer na odpredaj pozemku CKN 695 z dôvodu osobitného zreteľa s kontrolným 
zameraním          nesplnené 
Uznesenie č.106/2019 Ukladá kontrolorke obce preveriť skutočný stav vodojemu s vyfakturovanými 
prácami a materiálom v termíne do budúceho OZ     splnené 
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     nesplnené 
starosta: uznesenie nebolo splnené, nakoľko vlani neboli FP, tento rok sú zakomponované FP na 
vypracovanie projektu, navrhujem termín do 30.9.2020. posl. Masaryk: máš cenovú ponuku od p. 
Kypusa. posl. Čičalová. Bol si  pri pani Bzdylovej, nedá sa tam niečo podobné urobiť,  
posl. Masaryk: voda od pána Žáka, mali stretnutie, od Hate po požiarnu zbrojnicu novú prípojku, 
jednoduché riešenie. Od p. Rapčana musia ísť von panely. Výkop vyrieši všetko. S pánom Jakubcom 
sme mali urobený rozpočet na 15.000€, problém, že tam idú inžinierske siete, voda, plyn, telekom. 
V jarku môžeš ťahať celú vodu. Starosta: náš vodár a pán Raček monitorovali najkritickejšie úseky 
v obci, v rozpočte máme 25.000€ na vodu. Posl. Masaryk: obecná voda je , obecný vodár je, vytýčiť 
siete, vyrezať asfalt, bavíme sa o výkope 1 meter, všetko je urobené za chvíľu. posl. Čičalová: dať vytýčiť 
siete. Posl. Masaryk: 6 priepustov, každých 10 metrov. Posl. Masaryk: keď je splynofikovaná, je aj 
zameraná, voda ide stredovým kanálom, elektrika ide vzduchom. Posl.Králik: Urobí nám rozpočtár 
rozpočet bez projektu? Kontrolorka: uznesenie ponechať v rovnakom znení , doplniť len termín do 
30.6.2020. Posl. Masaryk: obec musí začať stavebné konanie, kde sa ti vyjadria dotknuté inštitúcie,  
s týmto ideš za projektantom 
B/ Komisii vodného hospodárstva skontrolovať vyfakturované práce na vodojeme so všetkými 
podkladmi    v termíne do budúceho OZ       nesplnené 
D/  Presunúť žiadosť  pani Silvie Frankovej, bytom Kysucký Lieskovec 413 do budúceho  OZ   v plnení 
Starosta: žiadosť zahrnutá do aktualizácie územného plánu obce 
Uznesenie č. 58/2019/A Odporúča        
Vyvolať stretnutie s pani riaditeľkou ZŠ v Kysuckom Lieskovci ohľadom správy školského ihriska 
v plnení .                             Návrh termín do 30.6.2020 
Posl.Masaryk: máme mať určené osobu, na ktorú sa majú záujemcovia kontaktovať 
Starosta: pán Bača pripravuje antuku a kurty. Posl. Masaryk: kedy si môžu ísť oficiálne ľudia zahrať 
tenis. Posl. Mizerová: je to skoro rok, čo sa nekoná, na základe toho sme dali v 12 mesiaci aj sumy do 
VZN. Starosta: dlhodobá záležitosť, škola to nechce spravovať 
Kontrolorka: škola má v správe ihrisko 
Posl.Mizerová: poriešiť do budúceho OZ. Školské ihrisko má v správe škola, všetko treba riešiť s ňou 
Uznesenie č. 58/2019/B  Odporúča  
Presunúť žiadosť pani Vojtekovej do ďalšieho OZ s prípravou materiálov a vyvolať stretnutie ohľadom 
kúpi parcely CKN 416/1         v plnení  
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Uznesenie č.724/2018   Odporúča 
Vyvolať stretnutie majiteľov pozemkov a spracovať prepočet nákladov na materiál na odvodnenie 
brehu u Chupáčov                        splnené   
Starosta: cesta sa čiastočne odvodnila, pán Chupáč si pozemok čiastočne odvodnil, vyzveme ho, 
aby dal žiadosť na preplatenie nákladov, následne o tom budeme hlasovať. 
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 
Posl. Mizerová: môžu sa dať opätovne na exekúciu 
Posl. Masaryk: prečo sa neplatiči neodpoja? Starosta: nie pri každej domácnosti je to možné. Starosta: 
neplatiči za vodu 26.000€. Posl. poznamenal, kde je to technicky možné, môžu sa občania odpájať 
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 
Starosta navrhol: doplniť Harmonogram drtenia  na návrh pani kontrolorky 
Posl.Lašo: už boli nejaké merania? 
Starosta: taká firma nepríde do hodiny, po obdržaní harmonogramu, môžeme objednať meranie 
Posledné meranie sa vykonávalo pri rodinných domoch. 
posl. Masaryk: vyžiadať technickú špecifikáciu stroja, aký hluk v akom rozsahu spôsobuje, na základe 
toho môžete konať ten stroj je testovaný pri maximálnej záťaži, na každom stroji, ktorý vykonáva hluk 
je špecifikácia.  
Dostavila sa pani Chupáčová: suseda spoločnosti Biopel, keď prídu inštitúcie merať, pustia to na menšiu 
kapacitu, tento stroj nemali schvaľovaný, drtič nemá byť umiestnený v obývanej zone 
Posl. Masaryk: zriadiť meteostanicu, kde sa bude merať prašnosť, po mesiaci budeme mať výsledky 
Pani Chupáčová: podľa občianskeho zákonníka, nesmú svojou činnosťou rušiť spoluobčanov 

 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 165 /2020 z 15. zasadnutia OZ 
zo dňa  13.5.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
A/  SCHVAĽUJE 
Termíny plnenia uznesení 
Uznesenie č. 116/2019/D – budúce OZ 
Uznesenie č. 116/2019/E – do 30.5.2020 
Uznesenie č. 116/2019/F – do 30.6.2020 
Uznesenie č.91/2019/A   -  do 30.6.2020 
Uznesenie č. 58/2019/A  -  do 30.6.2020 

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  

 
 

 
B/  KONŠTATUJE   -  Kontrolu plnenia uznesení 
Uznesenie č.153/2020/D   splnené 
Uznesenie č.143/2020/A   v plnení 
Uznesenie č.143/2020/B   splnené 
Uznesenie č.143/2020/C   v plnení 
Uznesenie č.143/2020/D   splnené 
Uznesenie č.137/2020   splnené 
Uznesenie č.116/2019/D   nesplnené 
Uznesenie č.116/2019/E   v plnení 
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Uznesenie č.116/2019/F   nesplnené 
Uznesenie č.116/2019/G   splnené 
Uznesenie č.105/2019/B   nesplnené 
Uznesenie č.106/2019   splnené 
Uznesenie č.91/2019/A   nesplnené  
Uznesenie č.91/2019/B   nesplnené 
Uznesenie č.91/2019/D   v plnení  
Uznesenie č. 58/2019/A   v plnení     
Uznesenie č. 58/2019/B     v plnení 
Uznesenie č.724/2018      splnené 
Uznesenie č. 698/2018   v plnení 
Uznesenie č. 637/2017   v plnení            

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  

 
 

 

A/  Presun bodu 10 za bod programu 3 
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  

 
 

 
Bod programu  10.    BIOPEL , a.s. Kysucký Lieskovec  
o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním  zariadenia 
 
Dňa 13.3.2020 uzatvorila spoločnosť BIOPEL, a.s. so združením BIOMASA Zmluvu o predaji časti 
podniku Biomasy, združenia právnických osôb. V nadväznosti na uvedenú zmluvu sa spoločnosť 
BIOPEL, a.s. stane okrem iného aj prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie odpadov /linka na 
výrobu drevných peliet/ 

Dňa 24.3.2020 bola na obec Kysucký Lieskovec doručená žiadosť o vydanie súhlasu  s prevádzkovaním 
zariadenia na zhodnocovanie odpadu pre nového prevádzkovateľa BIOPEL, a.s., so sídlom  Kysucký 
Lieskovec 847, IČO: 46 823 492 v  súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v platnom znení.  

          Predmetný súhlas je potrebný v rámci konania o vydanie rozhodnutia pre spoločnosť BIOPEL, a. 
s. na prevádzku zariadenia na zhodnocovanie odpadov na  Okresnom úrade v Kysuckom Novom Meste. 
Na základe Vášho vyjadrenia prvotný súhlas bol udelený rozhodnutím č. ŽP A 2005/02807-001/OBÚŽP-
BEN dňa 24.11.2005, pričom pôvodné podmienky podľa kategorizácie odpadov katalógové číslo 03 01 
05, názov druhu odpadu – piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo 
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04, uvedeného zostávajú 
nezmenené. 

      Vychádzajúc z doterajších skúseností , niekoľkokrát riešených  opakovaných sťažnosti a podnetov 
nielen od obyvateľov bývajúcich v dotknutej lokalite, v obytnej zóne, kde sa zariadenie nachádza,  ale 
aj od poslancov obecného zastupiteľstva, nakoľko dochádzalo uvedenou činnosťou k obťažovaniu 
občanov nadmerným hlukom a prachom, postúpili sme žiadosť spoločnosti BIOPEL  na prerokovanie 
do obecného zastupiteľstva Obce Kysucký Lieskovec.   O výsledku rokovania budeme spoločnosť 
informovať. 

Posl. Kurucár: sľúbili, že drtičku dajú mimo obytnú zónu. Posl.Čičalová: prínos pre obec – žiaden 
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Posl. Mizerová: zmluva, čo zasahuje ich spoločnosť do miestnej komunikácie 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 156  /2020 z 15. zasadnutia OZ 

zo dňa  13.5.2020 
SCHVAĽUJE 
Vydanie  súhlasu obce s prevádzkovaním zariadenia na zhodnocovanie odpadu pre nového 
prevádzkovateľa BIOPEL, a.s., so sídlom  Kysucký Lieskovec 847, IČO: 46 823 492 v  súlade so zákonom 
č. 79/2015 Z. z. Zákon  o odpadoch v platnom znení. 

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 
proti  

Ing. Lenka Mizerová 
proti  

 
 

 

 
Bod programu 4:   Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 
č. 01, 02, 03, 04, 05/2020 
 
A/ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020 
 

   U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 157  /2020 z 15. zasadnutia OZ 

zo dňa  13.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
B/ BERIE NA VEDOMIE 
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020 

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  

 
 

 

Zmena rozpočtu RO 05/2020 
 
Starosta: rozpočet bol schválený na investície, presúva sa na bežné výdavky 
Posl. Mizerová: presúvame s verejných toaliet a z KD- to sa nebude robiť. 
Starosta: chcel by stom rekonštruovať  budovu mäsiarstva 
Starosta: parkety sa mali začať robiť dnes,  začne  sa robiť tento týždeň 
Posl.Mizerová: kuchynské linky sa montujú až keď sa byty idú prenajímať 
Posl.Masaryk: prečo sa neurobí vzorový byt 
Posl. Lašo: časový horizont na začiatok prenájmu bytov 
 

 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 167 /2020 z 15. zasadnutia OZ 

zo dňa  13.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
ODPORÚČA 
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B/  Termín na dokončenie nájomných bytov k užívaniu   31.7.2020 

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  

 
 

 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 157  /2020 z 15. zasadnutia OZ 
zo dňa  13.5.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 05/2020 
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  

 
 

 

Bod programu 5.   Základná škola Kysucký Lieskovec  

– financovanie plochy pod domček 

V zmysle doručenej žiadosti riaditeľky Základnej školy za kalendárny rok 2020 tvoria uhradené 
preddavkové platby za smeti a vodu celkovú sumu 2494,56€. Riaditeľka základnej školy odôvodňuje 
svoju žiadosť  skutočnosťou, že škola nie je v prevádzke od 16.3.2020 pravdepodobne do 30.6.2020 
a následne bude obdobie školských prázdnin od 1.7.2020 do 31.8.2020. V zmysle uvedeného žiada, aby 
suma preddavkových platieb zodpovedajúca štyrom mesiacom – cca 830 eur  - bola použitá na 
zveľadenie školského areálu, konkrétne na financovanie podkladovej plochy pod záhradný domček. 
 
Posl.Mizerová: či bolo nejaké financovanie ohľadom škôl, je neférové, že žiada FP, momentálne šetrí 
na určitých položkách, či bolo nejaké sedenie na obci ohľadom financovania 
Starosta uviedol, že MŠ ide na 80% od 04/2020 
Obec mala vyzvať prevádzky, keď boli uzatvorené a nevykonávali svoju činnosť, aby si nádoby na TKO 
poschovávali, nakoľko boli stále vyvážané a obci fakturované 
Kontrolorka: ZŠ nedáva na obec žiadne preddavky, uvedená suma sú platby za minulý rok voda a smeti, 
žiadosť je zle špecifikovaná. Posl. Čičalová: navrhla použiť panely a položiť na to domček 
Kontrolork poznamenala, že riaditeľka si zohnala FP aj sponzorsky. 
Posl. Lašo: obec môže objednať domiešavač, opraviť cestu pred jedálňou a telocvičňou a pri tom zaliať 
aj plochu pod domček. Posl.Kurucár: bol by lepší asfalt. Starosta: 22€ m2 – asfaltovanie,  
Posl. Masaryk: za  spotrebu vody od roku 2017  škola neplatila , Obec fakturovala: 2017... 0, 2018... 0, 
čo robila riaditeľka s ušetrenými financiami za vodu? Za 3 mesiace práce dostala pani riaditeľka 
odmenu cca 2300€. Pán Horňáček za 43 rokov nedostal za svoju prácu od obce nič. Za rok 2019 bolo 
na školu vyfakturované cca 2.000€. je tam cca 350 ľudí, naša škola nemá vodomer, nikto nevie, koľko 
vody do tej školy príde. Voda je stále v strate, kde sú tie peniaze za tie roky, kde ich ušetrila. Dávam 
návrh, čo sa stalo s ušetrenými financiami za roky 2017, 2018 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 168  /2020 z 15. zasadnutia OZ 

zo dňa  13.5.2020 
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Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 
UKLADÁ 

A/ Obci prekontrolovať a dovyrubovať poplatky za vodné a stočné v Základnej škole, 
Materskej škole a ZUŠ za roky 2017 a 2018 
 

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  

 
 

 
 

B/ Obci osadiť v areáli Základnej školy vodomery 

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  

 
 

 
Posl. Masaryk: ohľadom realizovaných prác v telocvični a schodisko, pani kontrolorke a predsedkyni 
Rady školy ukázal svoje zistenia. To čo som videl nekorešponduje s výkazom výmerom, všetko bolo 
vyplatené, v slušnosti som si chcel zistené nedostatky vykomunikovať s pani riaditeľkou, taktiež 
preverenie prístrešku, či nebol súčasťou projektu. Požiadal Obecné zastupiteľstvo aby si nedostatky 
prešili na tvare miesta. Informoval prítomných, že  si prečítal na základe čoho bol vyhlásený havarijný 
stav, prečítal si revíznu správu,  požaduje kontrolu na tvare miesta. Sú nezrovnalosti, ktoré si chce 
vykomunikovať  aj so stavebným dozorom. 
Kontrolorka: mali sme stretnutie s pánom Masarykom a predsedkyňou rady školy, prekontrolujeme 
to, spíšeme to a vyvoláme stretnutie poslancov spolu s pani riaditeľkou. 
Posl.Mizerová: ak bude stretnutie, zvolať všetkých poslancov 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 158  /2020 z 15. zasadnutia OZ 

zo dňa  13.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 
Poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 830 € pre Základnú školu v Kysuckom Lieskovci 
na zveľadenie  školského areálu, konkrétne na financovanie podkladovej plochy pod záhradný 
domček s následnou úpravou rozpočtu            

Ing. Jana Capeková 
Zdržal sa  

Jana Čičalová 
Zdržal sa  

Bc.Adriana Hofericová 
Zdržal sa  

František Kováčik 
neprít  

Bc.Milan Králik 
Zdržal sa 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa  

Vladimír Lašo 
Zdržal sa  

Ing. Marián Masaryk 
proti  

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržal sa  

 
 

 
 

 
Bod programu    6.       Verejné obstarávanie 
 
Predkladaný materiál: 
A/ rámcová dohoda 
B/ spôsob vyhodnocovania cenových ponúk 
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Na otázku posl.Masaryka: či má obec vzorové zmluvy – starosta odpovedal, že nie, podľa názoru 
posl.Masaryka má všetky zmluvy prejsť právnik, odobriť to 
Posl. Hofericová: či je potrebná takáto  zmluva pre obec, 5.000€ je dosť vysoká suma, je to suma, 
ktorá sa môže v obci využiť aj na iné veci. 

 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 159  /2020 z 15. zasadnutia OZ 

zo dňa  13.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 
A/ Rámcovú dohodu na poskytnutie služieb spojených s realizáciou procesov vo verejnom 
obstarávaní uzatvorená podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a § 269 ods.2 Obchodného zákonníka s dodávateľom EVMI, s.r.o. Varín č.1197, 
013 03 Varín      

Ing. Jana Capeková 
Zdržal sa  

Jana Čičalová 
proti  

Bc.Adriana Hofericová 
proti  

František Kováčik 
Zdržal sa  

Bc.Milan Králik 
Zdržal sa 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa  

Vladimír Lašo 
Zdržal sa  

Ing. Marián Masaryk 
proti  

Ing. Lenka Mizerová 
proti  

 
 

 

B/ spôsob vyhodnocovania cenových ponúk 
Kontrolorka : ide o transparentnosť. Posl. Mizerová – aby zastupiteľstvo bolo oboznámené už pri 
zadávaní zákazky. Posl. Masaryk: ako skládka TKO, bol schválený rozpočet 120.000€, je chválihodné, že 
sa chce niečo robiť, navrhuhol, aby už pri zadávaní zákazky bola oslovená komisia .  
Malo by to slušne fungovať. Ako vodná komisia sme si schválili priority, ktoré ste nám neschválili. posl. 
Králik: obecné komisie sú poradný orgán, nemajú výkonné právomoc, nemôžu nikoho poverovať 
a nemôže prekračovať kompetencie poslancov a starostu. To čo navrhuješ ide proti zákonu o obecnom 
zriadení. Kontrolorka vyjadrila súhlas s posl. Mizerovou, zlyhal prvotný vstup 
 

B/  Spôsob vyhodnocovania cenových ponúk, v zmysle odoslaného oznámenia poslancom obecného 
zastupiteľstva zo dňa 30.4.2020 

Ing. Jana Capeková 
proti  

Jana Čičalová 
proti  

Bc.Adriana Hofericová 
proti  

František Kováčik 
proti  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA  

Vladimír Lašo 
proti  

Ing. Marián Masaryk 
proti  

Ing. Lenka Mizerová 
proti  

 
 

 

Bod programu     7.      Rekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej 
zbrojnice DHZ Kysucký Lieskovec 
 
Predkladaný materiál: 
A/ Zmluva o dielo 
 B/ Vyasfaltovanie plochy pred budovou hasičskej zbrojnice 
 
Posl.Masaryk: či starosta prerokoval návrh tejto zmluvy s dodávateľom 
Starosta: obstarávanie tejto zákazky  vykonala spoločnosť TENDERNET 
Posl. Masaryk: zmluva je dvojstranný akt. Pán Dirbák mi volal ako poslancovi, keď išiel do tej zákazky, 
bol na tvare miesta spolu s pánom starostom.  Vysvetľovali mu určité veci. Pán Masaryk oboznámil 
prítomných o spôsobe činnosti spoločnosti Tendernet. 
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U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 160  /2020 z 15. zasadnutia OZ 

zo dňa  13.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 
SCHVAĽUJE 
A/ Zmluvu o dielo v podobe ako bola predložená spoločnosťou TENDERNET 
so zhotoviteľom SAKR Slovakia s.r.o. Národná 10, Žilina  vo výške 24.564,36€  na realizáciu 
diela: Rekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej zbrojnice DHZ v Kysuckom Lieskovci  
 SAKR Slovakia s.r.o.  
 

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  

 
 

 
Pán Kurucár poznamenal, že je potrebné zabezpečiť stavebný dozor 
Posl. Mizerová: k vyasfaltovaniu plochy-  počkať na komplet dorobenie 8 bj a hasičskej zbrojnice 
Posl. Masaryk: cez požiarnu zbrojnicu je ťahaná voda do Jednoty, Jednota si mala urobiť vlastnú vodu. 
My ako obec môžeme spôsobiť škodu jedna budova druhej budove, pred asfaltovaním urobiť 
prípojku pred budovu 

 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 167 /2020 z 15. zasadnutia OZ 
zo dňa  13.5.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
Odporúča 
C/  Vyzvať JEDNOTU na osamostatnenie svojej vodovodnej prípojky a osadiť vodomer 

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  

 
 

 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 169 /2020 z 15. zasadnutia OZ 
zo dňa  13.5.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 
B/ presúva bod 7b  zámer vyasfaltovať plochu pred budovou hasičskej zbrojnice   na termín do 
15.7.2020 

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  

 
 

 
 

 



12 
 

Bod programu  8.   Zmena a doplnok Územného plánu obce Kysucký Lieskovec 
 
Predkladaný materiál: Zmluva so zhotoviteľom ZaD ÚPN-O Kysucký Lieskovec/ AAPN č.1/2020 
 
A/ Zmena a doplnok Územného plánu obce Kysucký Lieskovec 

Boli predložené 3 cenové ponuky: 
Ing.arch. Peter Krajč, Žilina         6450€ bez dph 
Ing.arch. Peter Nezval, Žilina      6250€ bez dph 
Ing. Arch. Marián Pivarči, Žilina  6500€ bez dph 
 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 160  /2020 z 15. zasadnutia OZ 

zo dňa  13.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
 
SCHVAĽUJE 
B/  Zmluvu o dielo   ZaD ÚPN-O Kysucký Lieskovec/ AAPN č.1/2020 so zhotoviteľom Ing.arch. Petrom 
Nezvalom , M.Šinského 7, 010 07 Žilina    
 

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  

 
 

 
 

Bod programu    9.       Rekultivácia skládky TKO 
V zmysle vyjadrenia  Slovenskej inšpekcie životného prostredia  a projektanta pre Rekultiváciu skládky 
TKO v Kysuckom Lieskovci pre účel uzatvorenia a rekultiváciu skládky KL nie je potrebné,  
aby bol makadam / navezený na skládku TKO ešte za bývalého vedenia/ ponechaný na povrchu skládky, 
nakoľko  je odplyňovacia vrstva riešená špeciálnou fóliou. Náklady na uzatvorenie v roku 2010 boli 
vyčíslené vo výške 623676€. Oslovili sme projektanta, ktorý prevzal agendu boli sme na konzultácii 
s IŽP spolu s pánom Kurucárom.  Pán Janec, ktorého sme oslovili, má veľa práce, tento  
rok bol na obhliadke, nariadil nám prípravné práce, nájsť foliu, a on to zakomponuje do projektu. 
Inšpekcia nám odsúhlasila fóliu a podľa vyjadrenia je makadam, ktorý je navezený na skládke zbytočný, 
bol som tam ja, zástupkyňa, stavebná komisia a komisia životného prostredia. Bolo vysvetlené aké 
prípravné práce budú potrebné. Pokuta stanovená od 150 tisíc do 3,000.000 ak neuzatvoríme skládku 
do konca roka. Posl. Králik: požiadal prítomných aby  dali všetky osobné aj neosobné nezhody 
preč,skúsili ťahať všetci za jeden povraz, aby obec nemusela platiť takéto likvidačné pokuty. 
Posl. Masaryk: projekt bol postavený na 680.000,  ten projekt nikdy nebol zrealizovaný a dotiahnutý, 
pani starostka tam navozila makadam po 20€, ktorý stojí 9,5€ - to na margo veci. V stavebnom denníku 
2017 je uvedené, že bol navezený makadam podľa projektovej dokumentácie. Tu ide o 600 ton 
makadamu, ktorý kúpila, na čom sa niekto obohatil. Chcel som si to prejsť, a viete kto bol stavebný 
dozor, bývalá pani starostka, ktorá nemá žiadne stavebné vzdelanie.  Naša obec bola okradnutá 
o niekoľko tisíc eur. Plus k tomu tam bol strojník,ktorý to rozhrňal,  nahodil výšky podľa projektu, 
makadam, folia, zahrnúť hlinou, na ktorú poukazovala bývalá kontrolorka, že tu bola uskladnená 
zadarmo. Ako je možné, že starosta vytrhol hadice, kým nie je spracovaný projekt. Už máme drahý 
predražený makadam, ideme ho vyhrnúť, znova zaplatíme strojníka, tatry, ktoré to budú odvážať 
inšpekcia nemá problém dať tam foliu, ale my máme s tým problém, už sme zaplatili drahý makadam, 
Dajme skontrolovať odplyňovacie komíny, dajme urobiť tieto veci. Starosta:  ak tam ponecháme 
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makadam, musíme tam dať  20 cm hlinu-zeminu, až na ňu sa položí folia. Ja sa budem držať pokynov 
Inšpekcie životného prostredia. Posl. Masaryk: Už pani starostka požiadala ak nezoženie íl, dať tam 
foliu. Poznamenal, že chráni všetkých občanov Prebehla diskusia ohľadom skládky TKO.   /3.40/. 
Starosta poznamenal, že nedovolí, aby obec dostala pokuty, v súčasnosti robí sondy, prípravné práce 
pre projektanta.  Posl. Kurucár: riešila to Naka skutok sa nestal, ekologická katastrofa hrozí z tých 
kamionov, čo sa vozili na poľských autách z Viedne.  Pani starostka ako som povedal, zastávala bývalé 
vedenie, keby to nebola zobrala, že je to spravené, 170.000 by sa muselo vracať. Keby to nebola zobrala 
na svoje triko, obec by financie musela vracať. Makadam si starostka vybavovala sama, vozila to na 
nápravách, vysypala to predo mnou, potom to vozila hore. Pokiaľ viem mal tam ísť makadam a íl, 
starosta robí to čo robí, nakoľko sa íl nedá zohnať. Starosta prečítal posledné rozhodnutie životného 
prostredia z roku 2017, kde nie je uvedená fólia ale íl. Posl. Mizerová: podľa odpovede starostu projekt 
nie je, je pravda, že sme sa dohodli, že budeme mať jedno sedenie len ohľadom skládky. Malo byť už 
dávno, my ako poslanci nemáme nič v rukách. Dnešná debata bola úplne zbytočná. Skládka si vyžaduje 
veľmi veľa času, je potrebné aby sme boli o tom informovaní všetci poslanci. Starosta poznamenal, že 
k stretnutiam by bolo potrebné zavolať aj odborníkov, ktorí sú k dispozícii v doobedňajších hodinách. 
Diskusia ohľadom navozeného makadamu na skládku 4,16, pán Kurucár uviedol, že každú stázku si 
podpisovala pani starostka. Posl.Králik: je projekt vo výške cca 600.000, je tam materiál, ktorý tam nie 
je potrebný, máme prípravné práce na druhý projekt, urobiť stretnutie. Posl. Kurucár uviedol, aby pani 
kontrolorka prekontrolovala navezený makadam na skládku TkO. Posl. Mizerová: Makadam je 
v rozostavanej skládke, prekontrolovať a vyčísliť cenu makadamu. Posl. Kurucár: a druhý rok ho pán 
Mindek vozil hore na skládku. Posl.Masaryk: ja vám doložím aj foto, konfrontoval som si to aj so 
stavebným denníkom. Kontrolorka: navrhla stretnutie poslancov ohľadom skládky TKO na stredu 
20.5.2020 15.30 v budove KD.  Následne sa môže uskutočniť stretnutie so zástupcom ŽP. S uvedeným 
termínom poslanci súhlasili. 
 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 169 /2020 z 15. zasadnutia OZ 
zo dňa  13.5.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
C/  presúva  bod programu 9   Využitie makadamu zo Skládky TKO pre potreby obce  a na opravu 
Krížovej cesty do ďalšieho OZ 

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  

 
 

Bod  programu       11.    Žiadosti 

A/  Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

Dňa 14.1.2020 bola doručená na Obec Kysucký Lieskovec žiadosť pána Jána Kavčiaka o poskytnutie 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.  Po preskúmaní žiadosti komisia navrhuje menovanému 
poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 170€ 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 161  /2020 z 15. zasadnutia OZ 

zo dňa  13.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
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pre pána Jána Kavčiaka, bytom Kysucký Lieskovec     v sume  170,00€ 
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 
neprítomný  

 
 

 
B/    Žiadosť spoločnosti TIPSPORT 

Vzhľadom k tomu, že doteraz platný obcou vydaný súhlas na prevádzkovanie kurzových stávok v 
Našej obci na adrese prevádzky Espresso Pavol Rajtek, Kysucký Lieskovec súp. č. 303 končí platnosť 
k 31.5.2020, spoločnosť TIPSPORT žiada o predĺženie súhlasného stanoviska podľa § 58 ods. 1 písm. 
d) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov . 

A.    Súhlasné stanovisko podľa §63 ods.1 písm.g)-na novú licenciu,  keďže doteraz platná licencia končí 
platnosť k 28.2.2021 

B.     Predĺženie súhlasného stanoviska podľa § 58 ods. 1 písm. d)  sa vzťahuje na súčasnú platnú licenciu, 
avšak Obcou vydaný súhlas je na dobu určitú do 31.5.2020, preto žiadame o predĺženie súhlasu 
nakoľko nie je ešte vydaná nová licencia a proces schvaľovania je zdlhavý.  

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 162  /2020 z 15. zasadnutia OZ 

zo dňa  13.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 

A/ Vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok  
podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a podľa § 63 ods. 1 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o hazardných hrách“) vydáva na základe žiadosti spoločnosti TIPSPORT SK, a. s., J. Kalinčiaka 
14, 010 01 Žilina, IČO 36436861 na prevádzke  Espresso Pavol Rajtek, Kysucký Lieskovec súp.č. 303, 023 
34  Kysucký Lieskovec 

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  

 
 

 
B/   Vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok  
podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a podľa § 58 ods. 1 písm. d) zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon o hazardných hrách“) vydáva na základe žiadosti spoločnosti  TIPSPORT SK, a. s., J. 
Kalinčiaka 14,  010 01 Žilina, IČO 36436861 na prevádzke Espresso Pavol  Rajtek , Kysucký Lieskovec  
súp. č. 303, 023 34 Kysucký Lieskovec 

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  
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C/    Žiadosť spoločnosti STAFIM SK, s.r.o. Miletičova 1,  Bratislava 
 
O odkúpenie pohľadávky obce vedenej voči spoločnosti REaMOS s.r.o. Nábrežná 1212, Kysucké Nové 
Mesto vo výške 8.429,01 €. Navrhovaná suma odplaty za odkúpenie pohľadávky predstavuje 
2.528,70€. 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 163  /2020 z 15. zasadnutia OZ 

zo dňa  13.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
Odkúpenie pohľadávky obce Kysucký Lieskovec vedenej voči spoločnosti REaMOS s.r.o. Nábrežná 
1212, Kysucké Nové Mesto vo výške 2.528,70€ 

Ing. Jana Capeková 
Zdržal sa  

Jana Čičalová 
proti  

Bc.Adriana Hofericová 
proti  

František Kováčik 
proti  

Bc.Milan Králik 
proti 

Jozef Kurucár 
proti  

Vladimír Lašo 
proti  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
proti  

 
 

 
Bod programu   12.         Verejné osvetlenie – osadenie nových stĺpov 

Na základe žiadosti občanov, ktorý využívajú prístupovú komunikáciu, obec  za účelom rozšírenia 
verejného osvetlenia potrebuje na osadenie stlpov verejného osvetlenia využiť pozemky, ktoré nie sú 
vo vlastníctve obce, t.j. na chodníku, ktorý vedie ku zdravotnému stredisku a k prechodu pre chodcov 
pod Ochodnicu konkrétne na pozemkoch 1519/108, 1519/99, 1519/103, 1519/75, 1895/10, 1895/272 
je potrebné pre účely zabezpečenia osvetlenia osadiť 6 stlpov verejného osvetlenia/viď 
mapky/.Doprávaci chceli prechod zrušiť. Posl. Kováčik, ktorý občan bude chodiť dookola. 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 164  /2020 z 15. zasadnutia OZ 

zo dňa  13.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 
A/ Osadenie  stlpov verejného osvetlenia za účelom rozšírenia verejného osvetlenia  
na pozemkoch obce a so súhlasnými stanoviskami 2 majiteľov pozemkov /od Kríža po stredný 
prechod, od pána Jakubca po 22 bj, od hlavnej cesty po p. Chupáčovú/ 
 

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  

 
 

 

Bod programu   13.           Autobusové zastávky v obci 
 
Na území obce sa nachádzajú ešte 2 kusy nevymenených autobusových zastávok, ktoré nevyhovujú  
bezpečnostným, hygienickým a v neposlednom rade ani estetickým požiadavkám. 
 
Boli predložené cenové ponuky 
REX, s.r.o. Jasanová 2075/28, Blansko           6.390,00 
FSG flora servis group, Bednárová, Myjava   3.738,98 
Abris-SK, s.ro., Čapajeva 249, Michalovce     3.640,00 
 
Odišiel p.Kurucár 21.30hod 
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Prestávka 

Posl.Masaryk: zastávka nesmie byť umiestnená pred východ rodinného domu,  uviedol že pán 
Chupáč tam má vchod do rodinného domu, navrhol zastávku umiestniť pred požiarnu zbrojnicu. 
Návrh poslanca Masaryka – umiestniť autobusovu zastávku pred požiarnu zbrojnicu. 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 169 /2020 z 15. zasadnutia OZ 

zo dňa  13.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo 
Presúva 
D/   bod  programu autobusové zastávky do ďalšieho OZ 

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 
proti  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Bod programu  14.      Miestny cintorín – položenie zámkovej dlažby 

Obec má zámer využiť použitú zámkovú dlažbu na  parkovisko pred cintorín 
Posl.Masaryk :dlažba bola sľúbená hasičom, mala ísť  aj za požiarnu zbrojnicu 
Posl. Čičalová poznamenala, že je potrebné na práce osloviť našich občanov. 
Starosta vyzval prítomných, aby dali mená, prípadne oslovili ochotných občanov, ktorí by 
dlažbu položili 
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
B/ Položenie zámkovej dlažby na parkovisko pred cintorín 

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  

 
 

 

Bod programu     15.        Správa o výsledku vykonanej kontroly č.19 

Kontrola bola vykonaná na základe schváleného uznesenia č.106/2019 z 8. zasadnutia OZ. Cieľom 
bolo preveriť, či súčasný stav vodojemu súhlasí s prácami a materiálom, ktoré boli vyfakturované. 
Zistené nedostatky: bola vykonaná kontrola, stav bol porovnaný s krycím listom a projektovom 
dokumentáciou, bolo zistené, že boli vyfakturované práce, ktoré neboli vykonané. Obec tým, že 
vyplatila FP za nevykonané práce a nedodané materiály porušila finančnú disciplínu. HKO odporúča 
Starostovi obce konzultovať zistené nedostatky s právnym zástupcom obce. 
Pani Čičalová: Ako starosta konal. Starosta: materiály poslal právnikovi, v pondelok posiela trestné 
oznámenie na podpis. Posl.Masaryk: je tam uvedené, že nebol doložený stavebný denník 
Žiada obecné zastupiteľstvo, aby sa to prekontrolovalo 
 

 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 166  /2020 z 15. zasadnutia OZ 
zo dňa  13.5.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
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BERIE NA VEDOMIE 
A/ Správu o výsledku vykonanej kontroly č.19 

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 
Proti   

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 

Bod programu    16  .   Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 

Prečítala kontrolorka obce 
B/ Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 
 

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 
Zdržal sa  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Posl.Lašo –  podnet od spoluobčanov, parkovanie na trávniku, že tam bývajú ľudia, ako si platia 
za smeti, vodu, daň za ubytovanie, číslo domu 48. posl. Kováčik: poukázal na zlé nevhodné 
separovanie odpadov v uvedenej oblasti, nemôže konkretizovať.  Starosta poznamenal, že časť 
problémov môže riešiť rozšírenie kamerového systému. Posl. Mizerová: bývajú tam 4 rodiny, 
celkovo prekontrolovať, mal by platiť aj daň z ubytovania. Posl. Lašo: potreba dať fotopascu. 
Posl.Masaryk: máme v obci miesto, kde môžu dať občania stavebný odpad, obec nič neurobila 
pre obec, aby sa inak správali. Treba pozrieť zo stavebného povolenia aj prípojky.  
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 168  /2020 z 15. zasadnutia OZ 

zo dňa  13.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
UKLADÁ 

C/ Obci prekontrolovať rodinný dom č.s.48 – výber poplatkov za TKO, vodné, stočné, 
ubytovanie, parkovanie 
Termín do 31.8.2020 

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 
proti  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
 
Bod programu     17   .     RO obce Schválené rozpočty na rok 2020 

 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 166  /2020 z 15. zasadnutia OZ 
zo dňa  13.5.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
Obecné zastupiteľstvo 
C/ BERIE NA VEDOMIE 
Schválený rozpočet  rozpočtových organizácií obce Kysucký Lieskovec na rok 2020 
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a.  Základná škola Kysucký Lieskovec 
b.  Materská škola Kysucký Lieskovec 
c.  Základná umelecká škola Kysucký Lieskovec 
d.  Centrum voľného času 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  

 
 

 
 
Bod programu 18.      Rôzne -  8bj 
 
VZN 8 bj- na základe podnetu p.Mizerovej vylúčiť z návrhu VZN čl.IV. Vypovedať zmluvu 
o nájme  pánovi Jančimu. Opraviť  sumu prenájmu na 8% 
Vylúčiť z platnej VZN o prenájme    byty 
Firma Trustacom podala výpoveď z nájmu, - výpovedná doba uplynie k 30.6.2020 
Do budúceho OZ pripraviť zámer na prenájom priestorov v budove kultúrneho domu po pani 
Bzdylovej a haly za kultúrnym domom po firme Trustacom, ktorej končí výpovedná lehota 
30.6.2020. Diskusia ohľadom starej školy.  
Odišiel pán Masaryk 
 
Bod programu 19.      Diskusia 
Ohľadom futbalového ihriska, dať na stránku, či by občania nedarovali ornicu, zberný dvor, 
nový systém zberu TKO začína od ďalšieho vývozu,  futbalové ihrisko – dať tam správcu na 4 
hodiny.  posl. Mizerová k nedorozumeniu ohľadom otvoreného kostola počas Veľkej noci. 
Starosta potvrdil, že pani Mizerová sa len informovala, nakoľko sa na ňu obrátili občania, 
nevolala policajtov, vznikla nepríjemná situácia voči jej osobe,  diskusia ohľadom rozosielania 
SMS správ prihláseným občanom, posl. Lašo – prípadne správy e-mailom.  
Posl Čičalová :Rybníky, starosta v auguste je najbližšie pojednávanie. Treba ísť do Žiliny na 
envirorezort. 
 Návrh na ukončenie diskusie 
 
Bod programu 20.      Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 15.zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončil. 

Kysucký Lieskovec,  

Overovatelia: Ing. Jana Capeková 

                          Ing. Lenka Mizerová     Milan Králik-starosta obce 

 

 

 
Nahrávka z 15.zasadnutia OZ Kysucký Lieskovec je zverejnená na oficiálnej stránke 
Obce Kysucký Lieskovec. 
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