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ZÁPISNICA  

zo  16. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysucký Lieskovec 
 konaného dňa 28.5.2020 o 15:30 hod v kultúrnom dome 

 
 
Prítomní:    Starosta obce:         Milan Králik 
Poslanci obecného zastupiteľstva:    Ing. Lenka Mizerová,  Ing.Jana Capeková ,  Jana Čičalová,  
Vladimír Lašo, František Kováčik, Ing. Marián Masaryk,  Bc. Milan Králik,  
Hlavný kontrolór obce : Jana Tvaružková 
Ospravedlinili sa: Bc. Hofericová, pán Kurucár 
 
 
Starosta obce otvoril  16. rokovanie obecného zastupiteľstva na ktorom prítomných srdečne privítal.  
Keďže je zúčastnených 7 poslancov, toto OZ je uznášaniaschopné. 
Poznamenal, že zasadnutie bolo  zvolané prioritne za účelom prerokovania vydania súhlasu 
s prevádzkovaním zariadenia na zhodnocovanie odpadu pre nového prevádzkovateľa – 
BIOPEL  
 
Priamy prenos je možné vypočuť si na facebookovej stránke obce Kysucký Lieskovec 
  
Program 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Biopel, a.s. Kysucký Lieskovec – súhlas s prevádzkovaním zariadenia na zhodnocovanie  
     odpadu 
4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 06/2020 
5. Príloha č.1 – dodatok č.1/2020 k VZN 41/2013 
6. Rozpočtové organizácie obce – uvedenie do prevádzky 
7. Diskusia 
8. Záver 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 170  /2020 zo 16. zasadnutia OZ 

zo dňa  28.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 
Program 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Biopel, a.s. Kysucký Lieskovec – súhlas s prevádzkovaním zariadenia na zhodnocovanie  
     odpadu 
4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 06/2020 
5. Príloha č.1 – dodatok č.1/2020 k VZN 41/2013 
6. Rozpočtové organizácie obce – uvedenie do prevádzky 
7. Diskusia 
8. Záver 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
neprítomná  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 



2 
 

Doplnenie bodu programu: Ing. Masaryk: podanie čiastočnej správy ohľadom neexistujúcej 
bentonitovej rohože na Skládke TKO 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
neprítomná  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
Zdržal sa 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

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. 171  /2020 zo 16. zasadnutia OZ 

zo dňa  28.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
VOLÍ 
A/  Návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Lenka Mizerová, Jana Čičalová, Ing. Jana Capeková 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
neprítomná  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
 

B/  Overovateľov zápisnice v zložení: Vladimír Lašo, Bc. Milan Králik 
Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
neprítomná  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
Zapisovateľka: Katarína Hmírová 
 
 
16.zasadnutie OZ – Bod programu   3  .   Biopel, a.s. Kysucký Lieskovec 
 
Starosta obce vyzval zástupcu spoločnosti Biopel p Lenharta, aby prítomných oboznámil so žiadosťou. 
Spoločnosť  Biopel kupuje spoločnosť Biomasa, potrebujú súhlas na povolenie prevádzkovania linky na 
výrobu peliet. Žiadosť sa týka výroby peliet, ktorá je umiestnená na začiatku obce. Netýka sa to 
prevádzky štiepkovača ani ostatných zariadení. Bez súhlasu obce sa celá výroba zastaví. 
Starosta oboznámil prítomných so skutočnosťami 
     Obec Kysucký Lieskovec obdržala žiadosť o vydanie súhlasu s prevádzkovaním zariadenia na 
zhodnocovanie odpadu pre nového prevádzkovateľa BIOPEL, a.s. so sídlom Kysucký Lieskovec č.847, 
IČO 46 823 492 v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch v platnom znení. Obecné 
zastupiteľstvo na 15.zasadnutí OZ 13.5.2020 uznesením č.156/2020 neschválilo vydanie súhlasu 
k vyššie uvedenej žiadosti. 
 
Na základe vyjadrenia zástupcu spoločnosti Biopel, že prijatie uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo 
neschválilo vydanie súhlasu s prevádzkovaním zariadenia na zhodnocovanie odpadu , môže ohroziť 
prevádzku  spoločnosti , Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci zvolal na deň 28.5.2020  o 15.30 hodine 
16. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec, ktorého predmetom rokovania bude 
opätovné prerokovanie Vašej žiadosti. 
V zmysle vyššie uvedeného  bol pozvaný aj zástupca spoločnosti Biopel, a.s. na 16.zasadnutie obecného 
zastupiteľstva Obce Kysucký Lieskovec za účelom  podrobného vysvetlenia problematiky ohľadom 



3 
 

prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov poslancom obecného zastupiteľstva. Tiež bola 
pozvaná zástupkyňa životného prostredia a občania, ktorí bývajú v blízkosti uvedenej prevádzky. 
Dňa 22.05.2020 nám bolo doručené k vyjadreniu Oznámenie o začatí správneho konania vo veci 
udelenia  zmeny  rozhodnutia  vydané Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti  
o životné prostredie  k zmene, ktorá spočívala vo vypustení formulácie   4/ Zrušením vyššie uvedenej 
firmy, jej prevádzky alebo zmenou identifikačného čísla (IČO) uvedeného v predmetnom súhlase, 
zaniká platnosť tohto súhlasu  a chceli ho nahradiť 
 4/ Zrušením vyššie uvedenej firmy, jej prevádzky uvedenej v predmetnom súhlase, zaniká platnosť 
tohtosúhlasu .  
obec zaslala vyjadrenie, že s predmetnou zmenou nesúhlasí, nakoľko IČO je jasný identifikačný údaj 
každej právnickej   alebo   fyzickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť, ktorý ju jasne a určite 
odlišuje od iných   podnikateľských subjektov . Ak bolo vydané povolenie na konkrétnu právnickú alebo 
fyzickú osobu podnikateľa,nie je potrebné meniť vydané rozhodnutie, nakoľko právna úprava SR jasne 
definuje kedy ide o právne nástupníctvo, a teda kedy dochádza aj k prenosu práv a povinností 
viazaných na konkrétnu osobu na jej nástupcu .  
 
starosta odovzdal slovo  hosťom - občanom: 
pani Chupáčová: čo vlastne kúpil Biopel, Biomasa ide do likvidácie, uviedla, že  občania nevedia 
o žiadnej zmluve, všetkým, čo žijú v blízkosti prevádzky Biomasa a Biopel, hluk a reziny pochádzajúce 
z činnosti firmy vadia, musia trpieť hluk a reziny. Spoločnosti nemajú súhlas na skladovanie rezín. 
Uviedla, že podala  podnet na ombudsmanku, aj RUVZ – odpoveď schválenie čo mohli robiť, spoločnosť 
Biopel mal povolený len nákup štiepky od výrobcov. Bývalá starostka im dala súhlas, na základe ktorého 
im životné prostredie dalo súhlas. Prvá chyba bola, že to bolo povolené v našej obci cca 100 metrov od 
rodinných domov. Máme právo na čisté životné prostredie. pani Cenigová: poznamenala, že Biomasa 
funguje 15 rokov, je tam zamestnaných 8 ľudí z našej dediny. Keby to nemali podložené, firma by 
nemohla fungovať. Pán Lenhart, zástupca spoločnosti Biopel uviedol, že pani Chupáčová  napadla 
všetky orgány ktoré povolili prevádzku. RUVZ od januára vykonal 3 namatkové kontroly. Riešime 
štiepkovač alebo linku. Zariadenie je tu 15 rokov. Pani Chupáčová: trváme na tom, že chceme čisté 
prostredie. Keď nebude linka nebude ani štiepkovač. V 2018 ste mali odstrániť všetko drevo 
a štiepkovať inde, ste ignorant, keď som bola za vami smial ste sa mi do očí. Neverím vám ani slovo. 
Pani Cenigová uviedla, že ak sa dá urobiť náprava, treba ju urobiť a firmu ponechať. 
Občania sa postupne vyjadrovali, že tam nemôžu dýchať. Pani Cenigová: pán Židek to bol človek, vážil 
si každého jedného zamestnanca. Sťažujete sa až za tohto starostu, lebo je mäkký. Starosta 
poznamenal, že je zástancom ochrany života a zdravia, až potom ekonomické veci. Pán Gomola  sa 
vyjadril  v mene dotknutých ľudí, ktorí to tam majú veľmi ťažké ,  a zlé podmienky majú spôsobené 
prevádzkou Biomasy, nevládzu ďalej takto žiť, neúnosný prach, hluk,  obecné zastupiteľstvo požiadal, 
aby akémukoľvek inému subjektu nepovolilo tento druh prevádzky, nakoľko sa tu zle žije, zaťažuje to 
dýchanie a pľúca. Pani Cenigová uviedla, že keď robila poštárku nikdy tam taký strašný prach nevidela. 
Posl. Masaryk aké príjmy má obec z Biomasy. Posl. Mizerová uviedla, že Biopel je v strate, za 
spoločnosti platia  daň z nehnuteľnosti. Pani Cenigová: platia Urbáru za prenájom 
Pani Azizi: je otázne čo to obci prinesie aj na zdraví. Pán Gomola: v prvom rade si chráňme zdravie, 
doba je veľmi ťažká, Biomasa končí kvôli niečomu, prečo by sme mali podporovať nejaký iný subjekt – 
podobný, keby  tu prišiel iný subjekt, že tu chce robiť pelety, a zasypávať dedinu, tak by sa mu to 
nepovolilo. Všetko je proti tomu aby sme to tu mali naďalej.  Pani Azizi: my máme sajrajt z ovzdušia, 
smrady, rakoviny, tu sa ničia lesy, tu zostáva odpad, Slovensko sa ničí  na každej stope. Pred 15 rokmi 
som chodila spisovať petíciu, aby  tu nebola Biomasa umiestnená. Pán Lenhart: nevyrubávame lesy, 
spracuvávame odpad, piliny. Pani Vojteková uviedla, že spoločnosť vozí odrezky, z toho piliny 
Pani Chupáčová: požiadala zastupiteľstvo, aby to riadne zvážili. 
Pán Lašo: na pána Lenharta, či mal niečo s Biomasou, Biopel bol ako logistické centrum 
Pán Lenhart: Biopel je dcérska spoločnosť Biomasy,zámer je poskytovať všetky druhy biopaliv, drvná 
štiepka, pelety, brikety, kusové drevo, poradenstvo, servisná činnosť, zákazník dostane kompletné 
službu. Biomasa subjekt, ktorý vyrábal drevné pelety a Biopel, ktorý to predával. Biopel má povolenie 
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na spracovanie a zhodnocovanie odpadov ale nie v rozsahu ako mala Biomasa. Preto sme požiadali 
obec o vydanie súhlasu.  Pán Lašo: môžete nakupovať od iných firiem a ako Biopel len predávať 
Pán Gomola: urobili ste si logistické centrum, chceli ste zásobovať ľudí, keď Biomasa končí, presuňte si 
výrobu inde, kde to nebude ľuďom vadiť, a vy to môžete logisticky zásobovať. 
Pani Chupáčová: stavebné povolenie bolo len na logistické centrum. Prečo ste nežiadali vtedy o výrobu, 
mysleli sme si že budete len baliť a odvážať. 
Pán Lenhart: v určitých činnostiach sme nemuseli žiadať obec, štiepkovač nie je malý zdroj znečistenia, 
je stredný a preto ho povoľovalo životné prostredie. 
Vydanie stavebného povolenia – opis súhrnného projektu má 60 strán, nikto to nečíta. 
Pani Chupáčová: navrhla, nech sa koná verejná schôdza, nech sa vyjadria všetci ľudia z obce. 
Pani Cenigová: ide mi o všetkých ľudí, ktorí sú tam zamestnaní 
Posl. Masaryk: dva rozmery ochrana zamestnanca, druhá, akú má človek istotu, že ten zamestnanec 
nastúpi zajtra do zamestnania. Aby mne niekto 15 rokov strpčoval život, mal tam dať filtre, 15 rokov si 
robil srandu z ľudí, každý podvod ťa raz dobehne, spoločnosť si generovala zisk na úkor zdravia 
občanov. Posl. Masaryk poznamenal, že spoločnosť uviedla ľudí do omylu, mali robiť všetko pre 
spokojnosť obyvateľov, mali rešpektovať názory ľudí, ktorí chceli žiť v zdravom životnom prostredí. Pán 
Lenhart: nikto si z ľudí srandu nerobil, spĺňame legislatívu. Posl. Masaryk: lieskovania si nezaslúžia, aby 
bol ohrozovaný ich život, spoločnosť nerobila pre obec nič, naši občania nebudú dýchať bordely. Posl. 
Capeková: poznamenala, že kostol máme obieleny 3 roky, a je špinavý, určite to nie je pel ani Sahara. 
Posl. Mizerová: piliny ste mali za sucha polievať, nikdy ste to nerobili, prečo sú stále vonku? 
Pán Lenhart: návrh toho zaprašovacieho systému – problém je otvorený, tie vetry začínajú silno fúkať, 
zastrešenie skládky pilín, problém , ochranné pásmo pána Chamaja. 
Pani Gomolová: stavať sa tam nemôže, ale piliny sa tam môžu skladovať? Pán hosť:  za bývalej starostky 
, na stretnutí sme sa rozišli s tým, že asi budete musieť s tým prestať. V poslednej dobe je to horšie ako 
bolo predtým, prašnosť je veľká, tí ľudia to dýchajú, starší, stredná generácia aj deti, aký to má dopad 
na život človeka. Je to horšie ako to bolo predtým. Na výfukoch asi nie sú filtre, prašnosť je čím ďalej 
tým horšia. Pani Chupáčová poznamenala, že boli prijaté nové normy na prevádzkovanie štiepkovača 

Posl. Masayk: jednoduché Obec nevydá súhlas 
Materiály týkajúce sa spoločnosti Biopel, boli zaslené e-mailom poslanom a hlavnému kontrolorovi 
obce 
 
Pán starosta prečítal návrh na uznesenie 
 
Obecné zastupiteľstvo 
SCHVAĽUJE/Neschvaľuje 

A/ V súlade so zákonom č. Zákon č. 79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch v platnom znení obec Kysucký 
Lieskovec schvaľuje vydanie súhlasu s prevádzkovaním zariadenia na zhodnocovanie odpadu pre 
nového prevádzkovateľa – BIOPEL, a. s., so sídlom Kysucký Lieskovec 847, IČO: 46 823 492  za 
nasledovnej podmienky 

B/ BIOPEL, a. s. nebude vo svojom areáli ani v katastri obce Kysucký Lieskovec vykonávať činnosti 
spojené so zhodnocovaním odpadu prostredníctvom mobilného štiepkovača. Uvedená podmienky 
vyplýva v rámci ochrany zdravia pred hlukom v životnom prostredí podľa § 27 ods.1 a  § 52 ods.1 písm. 
c) zákona č.355/2007 Z.z. v nadväznosti na ustanovenia vyhlášky č.549/2007 Z.z. 

 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 172  /2020 zo 16. zasadnutia OZ 
zo dňa  28.5.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
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SCHVAĽUJE 

A/  V súlade so zákonom č. Zákon č. 79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch v platnom znení obec Kysucký 
Lieskovec schvaľuje vydanie súhlasu s prevádzkovaním zariadenia na zhodnocovanie odpadu pre 
nového prevádzkovateľa – BIOPEL, a. s., so sídlom Kysucký Lieskovec 847, IČO: 46 823 492  
 

Ing. Jana Capeková 
proti  

Jana Čičalová 
proti  

Bc.Adriana Hofericová 
neprítomná  

František Kováčik 
proti  

Bc.Milan Králik 
proti 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
proti  

Ing. Marián Masaryk 
proti  

Ing. Lenka Mizerová 
proti  

 
 

Posl. Králik návrh uznesenia 

B/   Obec Kysucký Lieskovec nesúhlasí s činnosťami  spojenými so zhodnocovaním drevného odpadu 
prostredníctvom mobilného štiepkovača v areáli spoločnosti Biomasa a spoločnosti Biopel 
v nadväznosti na § 27  odst.1 a § 52 ods.1 zákona č.355/2007a v nadväznosti na vyhlášku č. 549/2007 
Z.z.  Ministerstva zdravotníctva SR , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí 1.09 
 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
neprítomná  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA 

Ing. Marián Masaryk 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

 
 

Verejnosť odišla  16:52 

 
Bod programu 4.    Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 
 
Zmena rozpočtu RO č.06/2020 
 
Uvedená zmena rozpočtu je predložená na základe informácie o krátení rozpočtu pre obec na rok 
2020  

Nakoľko príloha č.1 k VZN 41/2013 nebola zverejnená v lehote stanovej zákonom 

Navrhla návrhová komisia  Bod A/ presunúť do ďalšieho OZ 
U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 173 /2020 zo 16. zasadnutia OZ 
zo dňa  28.5.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 
A/   Bod A/  V Zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 06/2020    presunúť do ďalšieho OZ 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
neprítomná  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
Zdržal sa  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  
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Bod B/ zo Zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.06/2020 presun rozpočtovaných prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové výdavky 

Z podpoložky  zemný plyn 1000€, všeobecný materiál 1000€, kultúrne akcie 1000€ a presun na 
podpoložku rozpočtu dezinfekčné prostriedky na RO 2.500€ + 500€ ochranné prostriedky pre RO 
Zo školského úradu sme obdržali rúška, časť prostriedkov aby školské zariadenia fungovali zakúpila 
obec, tieto finančné prostriedky by nám mali byť preplatené zo štátu. 
Na otázku posl.Masaryka, či sú zakúpené dezinfekčné prostriedky, odpovedal starosta, že nie všetky 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 173 /2020 zo 16. zasadnutia OZ 

zo dňa  28.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 
B/   Bod B1/  V Zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 06/2020    presun rozpočtovaných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na dezinfekčné  a ochranné prostriedky rozpočtových 
organizácií  v sume 3000€ 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
neprítomná  

František Kováčik 
ZA  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 

Bod B2 /  V Zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 06/2020  presun rozpočtovaných prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové výdavky  položenie dlažby na parkovisko 
pred cintorín 
Pán Lašo: akým štýlom sa to bude robiť, poznamenal, že sa mu to zdá veľa. Starosta: ponuky: položenie 
dlažby od 8,50€ vyššie. Pani Čičalová: mali ste nám na dnešné OZ pripraviť celkový rozpočet 
Starosta: toto je práca položenie zámkovej dlažby. Posl. Masaryk uviedol, že v návrhu je dohoda, 
zoberieš človeka na obec, zaplatíš za neho odvody. Starosta mal pripraviť do dnešného OZ cenové 
ponuky a odkiaľ zoberie financie. Posl. Lašo: chýba mi štýl práce. Posl. Mizerová uviedla, že podľa tohto 
návrhu urobí všetko jeden dohodár  za cca 2 mesiace. Posl. Čičalová: osloviť p. Macejku, posl. Lašo: 
položku znížiť a druhú časť dať na materiál. Posl. Kovačik: na otázku či bude dostatok tej starej dlažby,  
odpovedal, že  by malo  byť.   1690 dohodár, 1690 materiál 
Pán Kováčik odišiel 17:11 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 173 /2020 zo 16. zasadnutia OZ 

zo dňa  28.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 
C/   Bod B2/   V Zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 06/2020    presun rozpočtovaných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na dlaždenie parkoviska cintorín v sume 3380€ 
s úpravou od položky 2500 všetko polovičné sumy 
 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
neprítomná  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  
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Bod programu č. 5   Príloha č.1 – dodatok č.1/2020 k VZN 41/2013 

 
V zmysle schválenej zmeny rozpočtu  rozpočtovým opatrením č.06/2020 je potrebné schváliť dodatok 
k VZN č.41/2013 ohľadom rozpočtových organizácií obce 
 

U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 173 /2020 zo 16. zasadnutia OZ 

zo dňa  28.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
SCHVAĽUJE 

D/  Presun do ďalšieho zastupiteľstva  Príloha č.1 – dodatok č.1/2020 k VZN 41/2013 
Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
neprítomná  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
Zdržal sa  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
 
Bod programu č.6    Rozpočtové organizácie obce – uvedenie do prevádzky 

V zmysle Rozhodnutia o obnove prevádzky Materskej školy a Základnej školy 
v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  Obce  Kysucký  Lieskovec, ktoré riaditelia obdržali od starostu obce  
boli na obec predložené prevádzkové režimy škôl   od 1.6.2020 do konca školského roku 2019/2020 
Učiteľky a prevádzkoví zamestnanci z rizikových skupín a zamestnanci s autoimunitnými ochoreniami  
podpísali vyhlásenie, že do zamestnania nastupujú dobrovoľne. 
Základná škola. Predložila menný zoznam žiakov  v skupinách 
Prevádzka školy bude v čase od 7.30 do 12.00 hodiny 
Vyučovanie bude prebiehať v čase 08.00 – 12.00 hodiny 
Prevádzka školskej družiny v čase od 12.00 do 16.30 hodiny 
Žiaci budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom žiakov 20 na jednu skupinu 
Bolo vytvorených 7 skupín s celkovým počtom žiakov 108 
I.A- 17 žiakov, II.A – 20, III.A – 20, IV.A – 11, IV.B – 14, V.A – 13, V.B - 13 
Školská družina 3 skupiny v celkovom počet 28  
Vchod do školy 3 vchody 
Harmonogram príchodov   7.30 – 7.45 hod  a  7.45 – 8.00 hod 
Pri vstupe a v priestoroch školy bude zabezpečené dodržiavanie hygienicko-epidemiologických 
nariadení. Možnosť nástupu bola poskytnutá všetkým žiakom, z dôvodu obnovenia prevádzky 
a nástupu učiteľov do vyučovacieho procesu  nie je možné z technického hľadiska realizovať pri 
tomto počte žiakov a tried prenos hodín naživo z vyučovacích hodín. 
V 6. – 9. ročníku budú žiaci aj naďalej pokračovať iba v dištančnom vzdelávaní /ako doteraz on-line/ 
V prevádzkových režimoch sú upravené aj povinnosti zákonného zástupcu žiaka 
Prevádzka materskej školy je odo dňa 1.6.2020 do 31.7.2020 
Deti navštevujúce materskú školu budú rozdelené na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15. 
Budova materskej školy sa otvára o 6,30 a zatvára o 7,45 hod 
Popoludní sa budova materskej školy otvára o 14.30 a zatvára o 15.30 hod 
Všetci zamestnanci pri prvom nástupe do práce vyplnia dotazník o zdravotnom stave, zamestnanec 
z rizikovej skupiny vyznačí túto skutočnosť v dotazníku 
Počas prevádzky bude škôlka dodržiavať hygienicko-epidemiologické nariadenia  
V prevádzke budú 3 triedy s počtom detí 37 
1.trieda... 10 detí, 2.trieda ... 12 detí, 3.trieda ... 15 detí 
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U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 174 /2020 zo 16. zasadnutia OZ 

zo dňa  28.5.2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 
BERIE NA VEDOMIE 
Uvedenie rozpočtových organizácií obce do prevádzky od 1.6.2020 

Ing. Jana Capeková 
ZA  

Jana Čičalová 
ZA  

Bc.Adriana Hofericová 
neprítomná  

František Kováčik 
neprítomný  

Bc.Milan Králik 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný  

Vladimír Lašo 
ZA  

Ing. Marián Masaryk 
ZA  

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

 
 

 
 
Doplnený bod poslanca Ing.  Masaryka: podanie čiastočnej správy ohľadom neexistujúcej bentonitovej 
rohože na Skládke TKO 
Ing. Masaryk uviedol, že oslovil životné prostredie, napísal podnet na prešetrenie, dozvedel sa 
skutočnosti: oslovil 6 spoločností – všetky takouto bentonitovou rohožou disponujú 
Včera mu volala pani riaditeľka Kadiková, že boli prekvapení s čím starosta za nimi prišiel, posl. Masaryk 
predložil prítomným k nahliadnutiu ponuky na bentonitovú rohož. Starosta poznamenal, že ho zaujíma 
plošné zaťaženie folie. Posl. Masaryk uviedol, že stačí napísať vyjadrenie, že bola náhrada bentonitovou 
foliou. Včera bol na skládke s pánom Mihaldom, premeral to, poznamenal, že starosta poslancov 
zavádzal, že takáto fólia neexistuje, bentonit je ílová zmes, nezvára sa rozkladá sa, vieme si to ako obec 
urobiť sami vo vlastnej réžii. Nepotrebujeme tu nejaké Lineka, aby našu drahú plynovú drenáž zhrnuli, 
pán starosta opäť klamal. Budúci týždeň bude kontrola z Ministerstva životného prostredia, prídu 
všetci bývalí starostovia. Financie, ktoré máme ponížené, môžeme ušetriť a môžeme pokračovať vo 
vlastnej réžii. Všetko sa dozviete na inšpekcii. Inšpekcia bola prekvapená, s akým riešením prišiel pán 
starosta, oni nie sú povinní zháňať materiál za pána starostu. Vieme ušetriť veľa financií a využiť ich na 
to aby sme niečo pre obec urobili. Budúci týždeň očakávam pozvánku, príde aj tebe.  Starosta: 
nedovolím aby táto obec dostala pokutu, že skládku neuzavrie. Bavíme sa o ničom.  Starosta uviedol, 
že nedovolí aby obec dostala pokutu za to, že skládku v termíne neuzatvorí. Dohodol stretnutie 
zástupcov obce na Inšpekcii životného prostredia, navrhol pozvať zástupkyňu, predsedu životného 
prostredia, aj posl. Masarkyka 3.6.2020 o 14.00 hod.  na stretnutie, ktoré sa uskutoční na Inšpekcii 
životného prostredia v Žiline. Ak majú záujem ostatní, môžu ísť. Inšpekcia nám to vysvetlí a budeme 
postupovať podľa nich. Posl. Masaryk uviedol, že na minulom zasadnutí OZ starosta tvrdil, že 
odporúčaná bentonitová fólia neexistuje. Uviedol, že starosta je klamár. Posl. Králik: požiadal podklady, 
ktoré má pán Masaryk  k nahliadnutiu, pán Masaryk ich  odovzdal poslancom. 
 
Bod programu 7 diskusia 
Starosta dal kolovať vyjadrenie pána Masaryka, ktorý na FB uviedol, že Kysucký Lieskovec odstupuje 
z cyklotrasy. Momentálne máme 7000 na položke združenie cyklotrasy. 
Informoval prítomných o cyklotrase, ktorá bola predmetom rokovania ZMOSu 
 
Posl. Čičalová: či môže byť použitá rohož o ktorej sa bavili na stretnutí. 
Starosta uviedol, že IŽP nedoporučuje bentonit na plávajúcu skládku. Uviedol, že oslovil firmy, kontakty 
ktoré dal posl. Masaryk , – parametre nevyhovujú. Posl. Masaryk: stále sa bavíme že starosta nezohnal 
výrobcu bentonitovej fólie, ktorú odporučilo IŽP. Uviedol, že až v utorok dostal z obce presnú 
špecifikáciu fólie, na základe nej oslovil firmy, a ponuky majú poslanci  dnes na stole. Posl. Čičalová 
poznamenala, že  treba ísť na to stretnutie a postupovať podľa odporúčaní IŽP. 
Posl. Masaryk: rozšírenie územného plánu, kde sa dozvieme, o ktoré lokality bude územný plán 
rozšírený. Starosta: návrh územného plánu bude spracovaný , zverejnený 
Posl. Mizerová: územný plán je stále platný, len sa dopĺňa. Posl Masaryk: Ján Šutý si chce postaviť chatu 
na svojom pozemku, keďže nemáme schválený územný plán, nevie, či môže začať stavebné konanie. 
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posl. Lašo: on sa musí riadiť aktuálnym územným plánom. posl. Mizerová: obec musí mať vyjadrenia 
všetkých inštitúcií. Starosta: územný plán sa rozširuje podľa lokalít. Oni chceli svoju chatku zahrnúť do 
územného plánu, k našim návrhom sa musia vyjadriť inštitúcie a  dotknuté orgány. 
Posl Čičalová: treba sa rozhodnúť čo sa ide robiť s ihriskom pri základnej škole, treba občanov poprosiť, 
ak majú voľnú ornicu, podsiať to a starať sa o ihrisko. Poznamenala, že je proti tomu, aby to spravovala 
obec, má to v správe základná škola. Treba napísať na stránku, ak občania majú ornicu nech darujú, 
napísať status na FB stránku. Posl. Lašo odvoz by a príp. zaplatil. Starosta: SFZ nám mal darovať toto 
ihrisko, idem dať mandát právnikovi, nech komunikuje so SFZ. Teoreticky by mal byť vlastníkom SFZ. 
Posl. Mizerová: neboli dodržané podmienky zo strany obce ani zo strany SFZ. 
Nedoriešený  kamerový systém, keď sa budú dorábať, dať na celý areál ZŠ o cca 4 ks viac. 
Pri schvaľovaní zmluvy sa môžu schváliť kamery navyše 
Posl. Lašo: nálepky na smeti, výsledok. Starosta : o 180 popolníc sa bude vyvážať menej každý vývoz. 
Máme žiadosti o pridelenie popolnice navyše pre občanov so zdravotnými problémami. Posl. 
Mizerová: už v lete treba začať pripravovať nové VZN, nový lepší systém, možnosť dokúpenia 
popolnice,  inšpirovať občanov k separovaniu a šetreniu.  Starosta: všetky obce idú obstarávať novú 
spoločnosť na zber odpadov. Posl. Lašo požiadal o zaslanie sumáru, litráž, celú štatistiku, počet ľudí, 
počet popolníc, s čím pán starosta súhlasil.  Posl. Číčalová poznamenala, že nálepky bol návrh z obce, 
ona navrhovala žetónový systém. Posl. Mizerová: na obci je zamestnanec, ten to má pripraviť. Môžu 
byť aj  dva, tri návrhy.  Posl Capeková: bývajú tam 2 a majú dve nálepky a sú ľudia, ktorým nevysypali, 
či to má obec skontrolované, veľa sa sťažujú, že im nevysypali smeti. Starosta: uviedol, že štatistika na 
obci je. Posl. Lašo:  požiadal o predloženie zoznamu domov a počet prihlásených ľudí. Posl. Mizerová 
uviedla , že akonáhle máš v obci nehnuteľnosť, musíš platiť za TKO. 
Posl. Masaryk ohľadom prenájmu tenisového ihriska. Posl. Mizerová: čo s Hodovými slávnosťami.  
Starosta: väčšina okolitých obcí Hodové slávnosti zrušila, či zrušíme objednanú skupinu. 
Odišiel posl. Masaryk 18:12 
Posl. Čičalová: budúci týždeň zasadnutie kultúrnej komisie. Prebehla diskusia ohľadom futbalu, 
využívania futbalového ihriska. 
Posl. Čičalová: blíži sa výročie, na Krížovú cestu – svojpomocne formou gabiónov, brigáda, guláš. 
Starosta uviedol, že to bol jeho prvotný nápad, robiť to touto formou. Do koľají kde je piesková zemina, 
treba dať niečo tvrdé. Osloviť ZIVL a Urbár odvodniť zvážnicu z Kaňova – vyzvať ich listom 
Posl. Čičalová: opýtať sa M. Paršu, odvodniť Krížovú cestu, záujemcov, ktorí sú ochotní pomôcť, osloviť 
aj prostredníctvom pána farára 
Posl. Mizerová: sochy na námestí, projekt končí v máji, osloviť turistov, pána Rajteka 
 
Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, Starosta poďakoval prítomným za účasť a 16.zasadnutie  
obecného zastupiteľstva  ukončil     18.32  
 

 
 
 
 

Milan Králik 
Starosta obce 

Overovatelia: 
Vladimír Lašo 
Bc. Milan Králik 
 
 
 
 
 

 
Podpísané 1.6.2020 overovateľmi a starostom obce 
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