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Zápisnica 

Z 36. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.07.2017 v KD 
Kysucký Lieskovec 

 

Rokovanie viedla :             starostka obce Mgr. Magdaléna Trubanová 

Zoznam prítomných poslancov:          Ing. Lenka Mizerová , Mgr. Dáša Hunčíková,  

                                                                   pani Viera Červienková,   p. Jozef Psota, 

                                                                   p. Jozef Kurucár, p. Martin Jakubec, 

          Ing. Pavol Frišo, p. Jaroslav kekely                              

                                                                                                                                                             

Tridsiatešieste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce  

Kysucký Lieskovec Mgr. Magdaléna Trubanová. Skonštatovala, že je prítomných osem 

poslancov z deviatich  a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ing. Konušík  svoju 

neúčasť na tridsiatomšiestom  zasadnutí obecného zastupiteľstva vopred ospravedlnili. 
          

Prítomní a hostia: viď. Prezenčná listina 

Pani starostka prečítala program 36.zasadnutia OZ, opýtala sa prítomných na doplňujúci  
príp.pozmeňujúci bod programu.  
 
        U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 590/2017 z 36. zasadnutia OZ        
            zo dňa  19.07.2017 

Obecné zastupiteľstvo 
SCHVAĽUJE program   36.zasadnutia OZ  
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Zmena uznesenia č.442/2016 
5. Správa o výsledku vykonanej kontroly č.9  
6. Dodatok č.5 k VZN č.30 
7. Dokončenie a účel použitia 8 bj. nadstavba PZ v Kysuckom Lieskovci 
8. Rezervný fond – čerpanie 

- 8. Bj – stavebné práce 
- 8. Bj - žumpa 
- 8. Bj – voda, plyn 
- 8. Bj – hromozvod 
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kysucký Lieskovec 
- ČOV  -  Dodávka  prevodovky  Aerátora č.1 

             Výmena spojky vstupných ložísk Aerátora č.2 
             Krytina strechy na ČOV 

           -     Nákup automobilu  
      -     Cintorín – osadenie zámkovej dlažby 

           -     Projekty – spoluúčasť 
     9 . Návrh na úpravu platu  
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    10.  Výber verejného obstarávateľa 
    11.  Žiadosti 
           -  Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy 
           -  Žiadosť o zateplenie obvodového plášťa budovy č.p.776 
     12. Rôzne 
     13. Diskusia 
     14  Záver 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
    
           U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 591/2017 z 36. zasadnutia OZ            
       zo dňa  19.07.2017 

 
Obecné zastupiteľstvo   
 VOLÍ 
  
Návrhovú komisiu v zložení: 
Ing. Lenka Mizerová 
Mgr. Dáša Hunčíková 
Pán Jaroslav Kekely 
 
Overovateľov zápisnice:  
Pani Viera Červienková 
Pán Jozef Kurucár 
 
Zapisovateľku zápisnice: 
p. Katarína Hmírová 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

  

     Tretí bod programu: Kontrola plnenia uznesení 

 

K uzn.588/2017 pani starostka preverila uvedené uznesenie, prítomným prečítala vyjadrenie 

K uzn. 586/2017 vo štvrtok  naplánované stretnutie s p. Psotom – určí sa spôsob  a termín realizácie 

novej prípojky. 

K uzn. 571/2017 Ing. Masaryk požiadal o možnosť podania informácie ohľadom  koncesnej zmluvy 

týkajúcej sa verejného osvetlenia v obci pri  kontrole plnenia uznesení 
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Pani starostka dala hlasovať 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
Proti 

Martin Jakubec 
Proti 

Jaroslav Kekely 
ZA 

Ing. Ján Konušík 
neprítomný 

Jozef Kurucár 
Proti 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
Proti 

 

 

Nakoľko hlasovanie nebolo úspešné, pani starostka rozhodla zaradiť informáciu Ing. Masaryka do 

bodu diskusie 

         U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 600/2017 z 36. zasadnutia OZ             

       zo dňa  19.07.2017 

Obecné zastupiteľstvo   

KONŠTATUJE 

 

Kontrolu plnenia uznesenia 36. Zasadnutia OZ  

so znením Uznesenia č. 584/2017 so zmenou „v plnení“ 

 
Uznesenie č.589/2017  Spoločnosti  Biopel a.s. odovzdaný súhlas s  otvorením prevádzky „Vinotéka“  

V priestoroch stavby „BLC – Biomasové logistické centrum“    splnené 

Uznesenie č.588/2017    ŽIADA  Vedenie obce preveriť DPH za december 2016 z podnikateľskej 

činnosti  Uznesenie preverené, DPH si môže obec uplatniť rok spätne ako sa stane platcom DPH 

ale len z investičného  majetku alebo zo zásob      splnené 

Uznesenie č. 587/2017    ŽIADA  Vedenie obce vyzvať majiteľa parcely CKN 3006/7 n. p. Petrom 

Hanuliakom na odstránenie existujúceho závadného  stavu s konkrétnym určením riešenia stavebným 

úradom a stavebnou komisiou        splnené 

Uznesenie č.586/2017   ODPORÚČA  Vedeniu obce zabezpečiť zistenie poruchy nedostatku tlaku 

 vody pri zdravotnom stredisku        splnené 

Uznesenie č.585/2017   ODPORÚČA   Vedeniu obce zabezpečiť podružný merač do prenajatej 

miestnosti spoločnosti  AnTechNet, s.r.o. Kys.Nové Mesto a zakomponovať do nájomnej zmluvy 

meranie el.energie týmto podružným meračom      v plnení 

Uznesenie č.584/2017   ODPORÚČA   Riaditeľom RO pravidelne štvrťročne kontrolovať 

a zosúlaďovať účtovníctvo RO a obce - vyjadrenie z uznesenia preposlané štatutárom RO 

           v plnení 

Uznesenie č.582/2017 UKLADÁ  vedeniu obce KL zaslať uznesenie o Oznámení o začatí konania  

voči Ing.Mrenkovi a možnosti vyjadrenia k tomuto konaniu Ing.Mrenkovi  - odoslané splnené 

Uznesenie č. 581/2017 odpoveď na žiadosť pán Moravčík – odoslaná   splnené 

Uznesenie č.580/2017  Žiadosť o navýšenie mesačného príspevku ZUŠ –odpoveď odoslaná 

návrh VZN zverejnený na web-stránke obce       splnené 

Uznesenie č.578/2017/B Žiadosť o FP – ZŠ Kys.Lieskovec – odpoveď odoslaná splnené 

Uznesenie č. 576/2017 Zmluva o požičiavaní DVD nosičov Continental film BA 

Zmluva odoslaná na podpis        splnené 

Uznesenie č.575/2017  Finančná výpomoc p.Švaňa , výpomoc vyplatená  splnené 

Uznesenie č.574/2017   podmienky OVS č.3/2017 na prenájom priestorov č.s. 41 s predkladaním 

ponúk do 31.7.2017 OVS vypracovaná ,  zverejnené  na web-stránke obce  splnené 

Uznesenie č.573/2017 Prenájom nebytových priestorov v budove KD pani Bzdylová 

Nájomná zmluva podpísaná, priestory odovzdané     splnené 

Uznesenie č.572/2017 AnTechNet KNM – prenájom  priestorov na základe osobitného zreteľa 

Návrh nájomnej zmluvy pripravený, e-mailom, tlf. kontaktovaný zástupca spoločnosti splnené 

Uznesenie č.571/2017 Koncesná zmluva  o poskytnutí služieb modernizácie a údržby siete verejného 

osvetlenia medzi TESelektro Žilina Obec Kys. Lieskovec -podpísaná – zverejnená splnené 

Uznesenie č.570/2017  Zámenná zmluva  medzi Pavol Paršo a Obec Kys.Lieskovec   
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Zmluva podpísaná, návrh na vklad doručený na katastr.úrad KNM   splnené 

Uznesenie č.526/2017  ŽIADA    Pri rozbore hospodárenia predkladať aj zoznam neplatičov fyzických 

a právnických osôb za dane a poplatky       v plnení 

Uznesenie č. 442/2016  ODPORÚČA – samostatný bod 36.zasadnutia OZ 

Podať trestné oznámenie na základe odporúčania právneho zástupcu na neznámeho páchateľa  

na celý chýbajúci majetok v zmysle inventarizácie majetku obce Kys. Lieskovec k 31.12.2014       

                                                                                                                                           nesplnené                                                                                                                                             

Uznesenie č. 407/2016   ODPORÚČA    Správe obce vyvesiť prepracované VZN o prenájme 

hnuteľného a nehnuteľného majetku obce                         splnené 

Uznesenie č. 182/2015: Pripraviť návrh na súd na vypovedanie zmluvy o dielo zo dňa 7.2.2014 
 medzi obcou a firmou Eurokapitál s.r.o.                                 v plnení 
Uznesenie č. 97/2015: OZ ukladá obci štvrťročne predkladať správu o kultúrnych akciách 
s vyúčtovaním každej akcie.          V plnení                                                                                      

   

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Štvrtý bod programu:  Zmena uznesenia č.442/2016 
 
ODPORÚČA – samostatný bod 36.zasadnutia OZ 

Podať trestné oznámenie na základe odporúčania právneho zástupcu na neznámeho páchateľa  

na celý chýbajúci majetok v zmysle inventarizácie majetku obce Kys. Lieskovec k 31.12.2014       

 
Pani starostka žiada prehodnotiť uvedené uznesenie nakoľko sa dohľadal chýbajúci majetok 
k 31.12.2014,Časť majetku sa našla, časť bola  nadmerne poškodená, drobný majetok s nulovou 
hodnotou  chýba – nevieme určiť od kedy, nakoľko viac rokov nebola prevedená fyzická inventúra. 
Na základe uvedeného navrhujem toto uznesenie zrušiť, alebo zmeniť, v prípade zmeny žiada 
inventarizačnú komisiu prehodnotiť  a konkretizovať v súčinnosti s hlavným kontrolórom obce  
majetok  a jeho hodnotu , na ktorý bude podané trestné oznámenie hlavnou kontrolórkou obce 
 
Ing. Mizerová podotkla, že ide prevažne o inventár ZUŠ v sume cca  28.500€ a MŠ 4.100€ 
faktúry z projektu, vozidlá, DH, dopr.prostriedky. Chýbajúci majetok bol vyradený k 31.12.2015. 
Pani Červienková oboznámila prítomných, že invent.komisia detailne prešla po každom zariadení, 
výsledok inventarizácie bol predložený pani starostke. Pani starostka v danej veci  nekonala  cca 2,5 
roka . Mala podpísať preberací protokol až po prebratí inventáru obce.  Nakoľko podpísala protokol, 
prevzala aj zodpovednosť za majetok obce. Pani starostka nás mala informovať, čo sa našlo.  

 

Ing.Mizerová poznamenala, že pani starostke bol odovzdaný zápis, ak sa niečo dohľadalo, 

malo to byť doložené  

Pani kontrolorka podotkla, že starostka obce je najvyšší orgán obce, musí konať. Ak by bolo 

podávané oznámenie kontrolórkou, bolo by podané na starostku, že nekoná. 
Pani starostka navrhla zrušenie uznesenia č.442//2016 
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   U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 602/2017 z 36. zasadnutia OZ            

   zo dňa  19.07.2017 

Obecné zastupiteľstvo   

A/ RUŠÍ 

Uznesenie č. 442/2016  ODPORÚČA Podať trestné oznámenie na základe odporúčania právneho 

zástupcu na neznámeho páchateľa na celý chýbajúci majetok v zmysle inventarizácie majetku obce 

Kys. Lieskovec k 31.12.2014                                                                                                                                                       

Viera Červienková 

nehlasoval 

Ing. Pavol Frišo 

nehlasoval 

Mgr. Dáša Hunčíková 

nehlasoval 

Martin Jakubec 

nehlasoval 

Jaroslav Kekely 

nehlasoval 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

nehlasoval 

Ing. Lenka Mizerová 

nehlasoval 

Jozef Psota 

nehlasoval 

 

 

Nakoľko uvedené uznesenie nezískalo potrebný počet hlasov , pani starostka navrhla schváliť zmenu 

uznesenia č.442/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo   

B/  SCHVAĽUJE  

Zmenu Uznesenia č. 442/2016  ODPORÚČA Podať trestné oznámenie na základe odporúčania 

právneho zástupcu na neznámeho páchateľa na celý chýbajúci majetok v zmysle inventarizácie 

majetku obce Kys. Lieskovec k 31.12.2014           

 

Návrh pani starostky                                                                                                                                             

žiadam inventarizačnú komisiu prehodnotiť  a konkretizovať v súčinnosti s hlavným kontrolórom 
obce majetok  a jeho hodnotu , na ktorý bude podané trestné oznámenie hlavnou kontrolórkou obce 

Viera Červienková 

nehlasoval 

Ing. Pavol Frišo 

nehlasoval 

Mgr. Dáša Hunčíková 

nehlasoval 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

nehlasoval 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

nehlasoval 

Ing. Lenka Mizerová 

nehlasoval 

Jozef Psota 

nehlasoval 

 

 
V oboch prípadoch hlasovania uznesenia č. 602/2017 A, B  bola zo strany starostky 

ponúknutá len možnosť ZA,    hlasovanie  Zdržal sa  a  Proti   nebolo uskutočnené 

 
Piaty bod programu      Správa o výsledku vykonanej kontroly č.9  
 
Pani kontrolorka oboznámila prítomných so Správou o výsledku vykonanej kontroly č.9, 
Predmetom kontroly bola Kontrola platenia poplatkov za smeti, vodu, stočné podnikateľských 
subjektov s cieľom : overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia, kontrola dodržiavania predpisov 
v oblasti vystavovania platobných výmerov a rozhodnutí, kontrola dostatočného uplatňovania 
majetkových práv obce a vymáhania pohľadávok zo strany obce,  kontrola vykonávania základnej 
finančnej kontroly príjmov obce za poplatky za smeti, vodu a stočné. 
V správe sú podrobne uvedené kontrolné zistenia, zistené nedostatky a odporúčania hlavnej 
kontrolórky na odstránenie zistených nedostatkov a príčin jeho vzniku s termínom predloženia 
písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 
odstránenie  príčin ich  vzniku: 15.12.2017 
Ing. Mizerová poznamenala, že v obci sa nachádza väčší počet prevádzok. Na otázku pani 
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Červienkovej  ohľadom vymáhania nedoplatkov, ktoré sú vo výške takmer 65.000€,  v prípade 
nevymoženia od neplatičov v zákonnej lehote príde obec o finančné prostriedky .Pani starostka 
podotkla, že sa výška nedoplatkov  ponížila, s občanmi sú spísané splátkové kalendáre, zasielali  
a priebežne sa aj zasielajú výzvy na úhradu nedoplatkov. 
 
                    U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 599/2017 z 36. zasadnutia OZ    

                zo dňa  19.07.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

ODPORÚČA 

Vykonať nápravu nedostatkov podľa odporúčaní hlavnej kontrolórky v zmysle Správy o výsledku 

vykonanej kontrole č.9  zo dňa 7.7.2017 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA  

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

  

       U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 597/2017 z 36. zasadnutia OZ                  

  zo dňa  19.07.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

 BERIE NA VEDOMIE 

Správu o výsledku vykonanej kontrole č.9  hlavnou kontrolórkou obce  

– Kontrola platenia poplatkov za TKO,  vodu, stočné podnikateľských subjektov 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA  

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

 
Šiesty bod programu   Dodatok č.5 k VZN č.30 
      

           U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 592/2017 z 36. zasadnutia OZ           

         zo dňa  19.07.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

 SCHVAĽUJE 

Dodatok č.5 K VZN č.30 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni na  jedno jedlo     s  účinnosťou od 1.9.2017 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 
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Siedmy bod programu :      Dokončenie a účel použitia 8 bj. nadstavba PZ v Kysuckom Lieskovci 

 
Pán Frišo poznamenal, že nakoľko nemáme inú možnosť, musí to obec urobiť z vlastných zdrojov, 

ktoré sa nám v prípade odpredaja možno v plnej výške vrátia. Pán Kekely sa opýtal, či má obec 

reálnych záujemcov o kúpu bytov. Pani Hunčíková poukázala na riziko neplatičov pri nájomných 

bytoch. Pani starostka odpovedala, že zatiaľ nezisťovala, na čo pani Červienková poznamenala, že 

každá obec by mala mať aspoň 1-2 nájomné byty, taktiež uviedla, že sa obec musí snažiť aby majetok 

zostal v obci, pre občanov našej obce, stanoviť nájom a opätovne uviedla, že je proti odpredaju. Na 8 

bj boli obcou preinvestované finančné prostriedky – firma Eltos, finančné prostriedky z obce, taktiež 

sú schválené financie  na vyplatenie I&R konkurzom, v prípade odpredaja, či bude mať obec 

návratnosť vynaložených finančných prostriedkov, či obec nebude v strate.  

Zdôvodnenie: 

Nadstavba požiarnej zbrojnice osem bytovou jednotkou je dlhé roky nedokončená stavba, 

pôvodne určená na sociálne byty. Obec po nezrovnalostiach vo faktúrach a financovaní stavby 

a nedodržaním pravidiel pri poskytovaní dotácie bývalým vedením obce nedostala plánovanú dotáciu 

od ŠFRB a ŠFRB odstúpil od zmluvy, čím obci vznikol dlh vo výške cca 132 000,-€ za vykonané 

a nezaplatené práce na stavbe. Vzhľadom k tomu, že obec už nemôže dostať na uvedenú stavbu zo 

ŠFRB žiadne finančné prostriedky a nedokončením by sa stavba naďalej znehodnocovala, navrhujeme 

byty dokončiť z finančných prostriedkov rozpočtu obce do stavu tzv. „holobytov“ (aby si ich mohli 

budúci záujemci dokončiť podľa vlastných požiadaviek) a následne tieto byty odpredať žiadateľom - 

fyzickým osobám - za trhovú cenu (cenu na trhu realít s bytmi v čase ich predaja). Navrhovaným 

riešením by si obec mohla vykompenzovať to, že nedostala úver ani dotáciu zo ŠFRB, mohla by dostať 

financie investované do stavby späť do rozpočtu obce a použiť ich na ďalší rozvoj obce. Navyše by sa 

obec vyhla problémom s úplným dokončením bytov (pre účely dokončenia na sociálne byty) 

a možným problémom pri vymáhaní pohľadávok prípadných neplatičov za neuhradené nájomné pri 

sociálnych bytoch a ich neustálom obnovovaní po vysťahovaní neplatiacich nájomníkov (čo vyplýva aj 

z praktických skúseností zo susedných obcí), čo by obec stálo opäť ďalšie finančné prostriedky 

z rozpočtu obce v budúcnosti.                

        U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 593/2017 z 36. zasadnutia OZ         

           zo dňa  19.07.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

 SCHVAĽUJE 

A/ Dokončenie stavby:  8 bytová jednotka – nadstavba požiarnej zbrojnice v Kysuckom  

    Lieskovci vo forme holobytov 

Viera Červienková 

Proti 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Zdržal sa 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

Proti 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

B/ Odpredaj bytov po ich dokončení  fyzickým osobám za trhovú cenu v čase ich predaja 

Viera Červienková 

Proti 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Zdržal sa 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

Proti 

Jozef Psota 

ZA 
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Osmy bod programu :    Rezervný fond – čerpanie 
 
Prevod finančných prostriedkov z účtu RF vo výške .........139.790,00 € 
S následnou úpravou rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 
 
Stavebné práce :  návrh  termín dokončenia do 31.10.2017 

Ako bonus firma STaS, s.r.o. Krásno nad Kysucou ponúka: vybudovanie  prístrešku nad vchod, 

bezplatné použitie lešenia na dohotovenie zvyšnej časti objektu, sponzorský dar pre mladých hasičov 

– montérky 10ks 
 

Žumpa + osadenie: 

Betónové prevedenie, poklopy spevnené – plánované parkovisko 
 

Hromozvod: 

Pán Frišo: hrubý odhad cca 4.000€  

Pani starostka poznamenala, že je nutné urobiť zmenu projektu, podľa noriem 
 

Voda,  plyn: 

Pán Frišo:  zatiaľ nemáme podrobný rozpočet, v každej miestnosti  je dokončené niečo iné 

 
 
 
 
 
 
         U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 594/2017 z 36. zasadnutia OZ             
      zo dňa  19.07.2017 

Obecné zastupiteľstvo 
 SCHVAĽUJE 
 
1.   8 bj. Kysucký Lieskovec 

A/  Stavebné práce  .... firma STaS, s.r.o. Krásno nad Kysucou ..... v sume 79.050,00 € 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

B/  Žumpa + osadenie ... ................................................................ v sume 10.000,00 € 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

C/  Hromozvod ............................................................................... v sume  4.000,00 € 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 
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D/  Voda, plyn ................................................................................. v sume 15.000,00 € 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Na dokončenie 8 bj. v Kysuckom Lieskovci obecné zastupiteľstvo schválilo 108.050,00€ 

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

 

Opravu cesty za Lánom a Hôry žiadali občania ešte za bývalého vedenia. Cesta je v katastrofálnom 
stave,  je narušená a oprava je nevyhnutná.  Na  36. Zasadnutí OZ sú prítomní zástupcovia z takmer 
všetkých rodinných domov, ktoré sa nachádzajú v uvedených uličkách. 
Prítomní spoluobčania sa vyjadrili k stavu miestnych komunikácií. Aj pán Psota poznamenal, že ulička 
Hôry je jedna z najhorších ciest, dôležité bude odvodnenie. Pani Červienková uviedla, že po 
plynofikácií sa položil asfalt na pol cesty, s dokončením sa čakalo na odkanalizovanie.   
Pani Červienková – potreba spojenia s mostom na Lodno, čo sa bude opravovať – bude potrebné 
to ešte konzultovať.  Bolo by vhodné opraviť cestu aj na cintorín – začiatok hlavnej prístupovej cesty. 
Pani Čičalová doplnila, vhodnosť opravy aj cesty okolo p. Kekelyho. Pani Šutá poznamenala, že iné 
práce nemôžu ísť z rezervného fondu ... musia byť kapitálové výdavky suma nad 1.700€.  
Ing. Mizerová  sa opýtala na cestu okolo Biomasy – vstup do obce, na čo pani starostka odpovedala, 
že robí všetky kroky k tomu, aby uvedený úsek  cesty zobralo do  správy VÚC. 
 
 Ing. Pavol Šutý – Ekostav , Oščadnica ako bonus ponúka v prípade realizácie v mesiacoch júl – august   
opravu výtlkov miestnej komunikácie na ceste okolo Biomasy a opravu cesty na ihrisko 
asfaltoštrkodrťou so zavalcovaním  
         
           U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 594/2017 z 36. zasadnutia OZ             
      zo dňa  19.07.2017 

Obecné zastupiteľstvo 
 SCHVAĽUJE 
 
2.   Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

A/  Cesta za Lánom ......dodávateľ Ing.Pavol Šutý,Ekostav, Oščadnica .......v sume 16.690,00 € 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

B/  Cesta Hôry .............dodávateľ Ing.Pavol Šutý,Ekostav, Oščadnica .......v sume 15.050,00 € 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
Na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci kysucký Lieskovec obecné zastupiteľstvo schválilo 
sumu 31.740,00€ 
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ČOV  -  Dodávka  prevodovky  Aerátora č.1 
             Výmena spojky vstupných ložísk Aerátora č.2 
             Krytina strechy na ČOV – rekonštrukcia 
 

Ing. Mizerová: na  ČOV a na vodu máme živnosť – nemôže sa to platiť z rezervného fondu 
Pani starostka predložila návrh na nákup osobného automobilu Dacia Duster, ktorý by bol v správe 
pána Chupáča. Nakoľko obhospodaruje vodu a ČOV v obci, je nutné aby bol flexibilný, svojim 
prístupom šetrí peniaze za vodu, dôležitou súčasťou jeho práce je prístup k vodojemom aj v zimnom 
období,  taktiež nutnosť  bezpečnosti pri jazde. Pán Mlich sa vyjadril, že auto, ktoré momentálne 
používa má 17 rokov . Pán Frišo vyzdvihol potrebu osadenia ťažného zariadenia na auto. Pani 
Mizerová poznamenala,že sú dôležitejšie veci, ako nákup automobilu z rezervného fondu, ako príklad 
uviedla, že do vody nešli žiadne financie. Pani Červienková taktiež vyzdvihla prácu pána Chupáča, ale 
vyzvala prítomných, aby sa ešte zamysleli nad kúpou. Pani starostka poznamenala, že keď sa pokazí 
17 ročné auto, bude to veľký problém. Prípadne sa ešte skúsi požiadať PZ o pridelenie vyraďovaných 
áut, ale to nie je isté. 
           U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 598/2017 z 36. zasadnutia OZ              

      zo dňa  19.07.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

 BERIE NA VEDOMIE 

A/   Opravu strechy ČOV a výmenu Areátora č.2 a dodávky prevodovky Areátora č.1 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA  

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

B/   Nákup osobného automobilu 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA  

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
C/   Financovanie opravy zvonice na cintoríne 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA  

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
D/   Spoluúčasť na projekty 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA  

Ing. Lenka Mizerová 

neprítomná 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

Mgr.Hunčíková navrhla uvoľniť 2.000,00€ na geo-zameranie ihriska 

Pani starostka oboznámila prítomných s priebehom vyvlastňovania pozemkov pri starej škole, 
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bolo by vhodnejšie zamerať sa najskôr na to, v prípade ihriska zvolať stretnutie geodet, 

vodári, SPF – určiť, ktorá časť je čia. Mgr. Hunčíková: od SPF je možné pozemky odkúpiť 

Pani Červienková: pozemky nemožno vyvlastniť, môžu sa len delimitovať alebo odkúpiť od 

SPF.  

 

 

     U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 601/2017 z 36. zasadnutia OZ                   

zo dňa  19.07.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

ODPORÚČA 

 

Vypracovať cenovú ponuku na geometrické zameranie pozemku č.5000 (areál futbalového 

ihriska) 

do termínu: 30.9.2017 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

ZA 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA  

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
Deviaty bod programu:  Návrh na úpravu platu 

 
Návrh na úpravu platu starostky obce podal zástupca starostky obce pán Jozef Psota. Navrhol 

navýšiť plat o 30%, nakoľko súčasný plat starostky na počet obyvateľov patrí medzi najnižšie. Ing. 

Mizerová podotkla, že súčasne s úpravou platu, mala byť predložená aj úprava rozpočtu, na čo pani 

starostka odpovedala, že s navýšením cca 30% sa počítalo už pri schvaľovanom rozpočte. Pani 

Červienková poznamenala, že počas jej obdobia starostovania, v prípade, že chcela navýšiť plat, 

musela do obce priniesť peniaze. Taktiež uviedla, že práca sa nevykonáva systematicky, nie je 

viditeľný výsledok kvalitnej práce. 

Pán Psota oponoval pani Červienkovej, že súčasné vedenie obce nemôže za to, aké nereálne ciele jej 

dávali bývalí poslanci. Vyzdvihol prácu súčasnej starostky, projekty, ZŠ, Skládka TKO, revitalizácia, 

pokračovanie a dokončenie projektov aj napriek nemalým problémom. 

Pán Kekely: terajší plat starostky zodpovedá práci, ktorú vykonáva. 

Pani starostka uviedla, že hneď na začiatku sa bojovalo s nútenou správou, hrozila reálna hrozba vrátiť 

300.000€ ZŠ, taktiež Skádka TKO cca 167.000€. Premiestnil sa stlp z námestia, porobili sa veľké veci, 

aby sa obec pohla dopredu a starostka je na vykonanú prácu pyšná. Riešili sa problémy, v opačnom 

prípade by obec išla dolu vodou. Prebiehali jednania s rôznymi ľuďmi a firmami, pán zástupca vie 

o čom hovorím, vždy sa s ním všetko konzultovala má najlepší prehľad. 

Pán Psota uviedol, že vie, o čom pani starostka hovorí. K pani Červienkovej poznamenal, 

že za jej doby fungovala v obci miestna prevádzka, Skládka TKO. Ale netreba sa vracať späť. 

  

          U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 595/2017 z 36. zasadnutia OZ                   

zo dňa  19.07.2017 

 

Návrh pána Jozefa Psotu na zvýšenie platu starostky o 30% 

 

Obecné zastupiteľstvo 
 SCHVAĽUJE 

A/  Navýšenie platu starostke obce Mgr. Magdaléne Trubanovej  o 30% s účinnosťou od 1.8.2017 

      524,00€ + 1.806,00€ = 2.348,00€ 
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Viera Červienková 

Proti 

Ing. Pavol Frišo 

Proti 

Mgr. Dáša Hunčíková 

Zdržal sa 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Proti 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

Zdržal sa  

Ing. Lenka Mizerová 

Proti 

Jozef Psota 

ZA 

 

  

Nakoľko uvedené uznesenie neprešlo, návrh pána Kurucára 

   

 U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 595/2017 z 36. zasadnutia OZ                   

zo dňa  19.07.2017 

 
B/  Navýšenie platu starostke obce Mgr. Magdaléne Trubanovej o 20% s účinnosťou od 1.8.2017        

     362,00€ + 1.806,00€ = 2.168,00€ 
 

Viera Červienková 

Proti 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

Proti 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA  

Ing. Lenka Mizerová 

Proti 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
Bod programu 10 :   Výber verejného obstarávateľa 

 

Pani starostka: jedná sa o 22 bj., odpredaj bol schválený, bolo by vhodné rozhodnúť akým 

spôsobom prebehne odpredaj, či to zrealizuje obec alebo spoločnosť. Návrh pani starostky, 

dať spoločnosť z dôvodu odbornosti, suma na spoločnosť by bola súčasťou ceny. Znalecký 

posudok na 22 bj je cca 185.000€ aj s pozemkom. 

Pani kontrolorka poznamenala, že táto suma je nízka. V roku 2013 bol posudok cca 230.000€ 

len na budovu bez pozemku. 

Pani starostka vysvetlila, že znalec, ktorý urobil posudok sa presne držal tabuliek. Toto je 

aktuálny reálny znalecký posudok. 

Ing.Mizerová nevieme, čo máme schváliť, nemáme podklady, už tu mala byť cenová ponuka,  

a zmena rozpočtu na úhradu. V uznesení to bolo presne schválené akou formou sa bude 

odpredaj realizovať. 

 

 

      U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 596/2017 z 36. zasadnutia OZ                   

zo dňa  19.07.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

   

 SCHVAĽUJE 

 

Presun bodu 10 -  Výber verejného obstarávateľa do budúceho OZ 

 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

neprítomný 

Jozef Kurucár 

ZA  

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 

O 21.00hod odišiel pán Kekely 
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Bod programu 11 :     Žiadosti 
 

Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy – pán Paršo 

 Na základe podpísanej Zámennej zmluvy 

 

 Žiadosť o zateplenie obvodového plášťa budovy č.p.776 – firma Trustacom 
 

Žiadosť za firmu Trustacom, ktorá sídli v priestoroch za kultúrnym domom v Kysuckom 

Lieskovci predniesol  Ing. Milan Truban. 

Ing. Mizerová hneď na úvod poznamenala, že spolu so žiadosťou mala byť predložená zmena 

rozpočtu, nakoľko sa poníži rozpočet v prijímovej a výdavkovej časti. Vy žiadate od obce 

4.850€, to musí obec ponížiť – upraviť vo výdavkovej časti rozpočtu obce. 

Pán Truban: keď schválite žiadosť, potom sa upraví. Ing.Mizerová: už tu mala byť zmena 

rozpočtu. Pani Červienková pripomenula prítomným, že zmluva so spoločnosťou Trustacom 

bola podpísaná v roku 2010. Všetko sa komplet prerobilo, bolo to pôvodne skladisko. Firma 

platí prenájom mesačne  cca 200,00 €. Taktiež spomenula nemalú vstupnú investíciu obce, za 

ktorú obec priestory prerobila a kedy bude návratnosť do obce. Čo obec ušetrí zateplením..? 

Pani starostka: ide zveľadiť obecný majetok. Pani Červienková: sú iné priestory, ktoré by bolo 

vhodné zveľadiť, keď terajšie priestory ponúkneme na prenájom, kdokoľvek to zoberie a za 

iný nájom... Pán Truban uviedol, že zo strany obce sa jednalo o čiastku milionsedemstotisíc 

korún. Firma Trustacom zaplatila cca 20.000€  za 8 rokov na prenájme , je to jediná budova 

v obci, ktorá zarába peniaze. Pani starostka poznamenala, že nebola spokojná, keď jej manžel 

so svojou firmou tieto priestory zobral do prenájmu.. 

 

Dostavil sa Ing. Masaryk. 

Nasledovala diskusia medzi prítomnými. 

Pán Psota odišiel.   

Hlasovanie ohľadom   Žiadosti o zateplenie obvodového plášťa budovy č.p.776    neprebehlo. 

 

Ing. Masaryk najskôr oboznámil prítomných s priebehom škodovej udalosti, ktorá sa mu 

prihodila pri budove hasičskej zbrojnice. Vyzval pána Mlicha, ktorý potvrdil, že 13.1.2017 

spadol sneh zo strechy na auto pána Masaryka, poistnú udalosť pán Masaryk nahlásil 

16.1.2017. Pán Masaryk pripomenul, že osobne 8.2.2017 informoval pani starostku, pani 

starostka odpovedala, že neprivolal obec, zástupcu obce, to by mohol prísť každý. 

Následne Ing. Masaryk informoval, že podal na prešetrenie Koncesnú zmluvu so 

spoločnosťou TES elektro, že poslanci dostali nepravdivé informácie          

Nasledovala diskusia medzi prítomnými, ktorú pani starostka ukončila o 21.30hod 

 

Zvuková nahrávka z 36.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec 

je zverejnená na web-stránke obce Kysucký Lieskovec s odkazom na YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=YXkIH2C9CsI 

 

V Kysuckom Lieskovci, 26.7.2017 

Mgr. Magdaléna Trubanová 

Starostka obce 

 

Overovatelia: 

 

Pani Viera Červienková 

Pán Jozef Kurucár 
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Zápisnica z 36.zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.07.2017 

V KD Kysucký Lieskovec   

bola podpísaná starostkou  obce  Mgr. Magdalénou Trubanovou 

 a overovateľmi   pani Viera Červienková  a  pán Jozef Kurucár 
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