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Zápisnica 
Z 39. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.12.2017 v KD Kysucký 

Lieskovec 

 

 

Rokovanie viedla :              starostka obce Mgr. Magdaléna Trubanová 

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

                                                          pani Viera Červienková,  Ing. Ján Konušík, 

                                                          Ing. Pavol Frišo,   p. Jozef Psota                                                  

                                                          p. Jozef Kurucár, p. Martin Jakubec,                             

                                                                                                                                                             

Tridsiatedeviate zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce  

Kysucký Lieskovec Mgr. Magdaléna Trubanová. Úvodom privítala na dnešnom zasadnutí  

právneho zástupcu obce .Skonštatovala, že je prítomných osem poslancov z deviatich  a  

zastupiteľstvo je uznášania schopné. Pán Kekely  svoju neúčasť na tridsiatomdeviatom  

zasadnutí obecného zastupiteľstva vopred ospravedlnil. 

          

Prítomní a hostia: viď. Prezenčná listina 

Pani starostka prečítala program 39.zasadnutia OZ, opýtala sa prítomných na doplňujúci  
príp.pozmeňujúci bod programu. Pán Konušík – procedurálny návrh presunúť bod Návrh  
Rozpočtu obce na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ako samostatný bod, 
nakoľko je pokročilý čas a program je obsiahly. Pani starostka poznamenala, že  
zastupiteľstvo o týždeň nebude môcť zvolať zo zdravotných dôvodov. Ing. Konušík  
poznamenal, že nikomu provizórium neublíži, navrhol dať hlasovať o preložení uvedeného  
bodu na január ako samostatný bod. 
Pani starostka vložila za bod   úverovú zmluvu 
Pani Červienková ešte doplnila do bodu sociálne výpomoce 
 
        U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 626/2017 z 39. zasadnutia OZ                   
zo dňa  13.12.2017 

 
Obecné zastupiteľstvo 
             
A/  SCHVAĽUJE 
 
Vypustenie bodov 8. a 9. návrhu programu 39. Zasadnutia obecného zastupiteľstva 
a presunutie na samostatné rokovanie zastupiteľstva v januári 2018 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
Zdržal sa 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

Jozef Psota 
ZA 
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B/  SCHVAĽUJE   PROGRAM  
 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Zmluva s Leasingovou spoločnosťou Unicredit Leasing Slovakia  
5. Zmena rozpočtu RO 16,17,18,19 / 2017 
6. Opísanie pohľadávok z účtovnej evidencie 
7. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2017 za Obec Kysucký Lieskovec a RO obce  ZŠ, MŠ, ZUŠ, 

CVČ 
8. Prenájom nebytových priestorov   
9. Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2018 
10. Správa o vykonanej kontrole č.11/2017 a č.13/2017 
11. 8 bj- dodávateľ montážnych prác voda,ÚK,plyn 
12. Žiadosti občanov 
       Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
       Návrh na vianočný príspevok pre starých a chorých nad 80 rokov 
13.  VZN o úhradách za krátkodobý a dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného    
       majetku obce Kysucký Lieskovec 
14.  Rôzne 
15.  Diskusia 
16.  Záver 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
Zdržal sa 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

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. 627/2017 z 39. zasadnutia OZ                   
zo dňa  13.12.2017 

 
Obecné zastupiteľstvo   
 VOLÍ 
  
 
Návrhovú komisiu v zložení: 

Ing. Ján Konušík 

Ing. Pavol Frišo 

Mgr. Dáša Hunčíková 

 

Overovateľov zápisnice:  

Ing. Lenka Mizerová 
Pani Viera Červienková 
 

Zapisovateľku zápisnice: 
p. Katarína Hmírová 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 
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        U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 628/2017 z 39. zasadnutia OZ                   

zo dňa  13.12.2017 
 
Obecné zastupiteľstvo 
             
SCHVAĽUJE 
 
Presunutie bodu 4 na ďalšie rokovanie obecného  zastupiteľstva s vyjadrením auditorky 
k druhu zmluvy a potreby posúdenia podmienok financovania hlavnou kontrolorkou obce 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
Zdržal sa 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 
Bod programu 3 kontrola plnenia uznesení: 
 
Pani starostka prečítala kontrolu plnenia uznesení v podobe ako bola predložená na 
zasadnutie: 
 
Uznesenie č.625/2017        ODPORÚČA  Na budúce OZ vypracovať cenovú ponuku na 
úpravu a odvodnenie cesty od pána Rapčana nahor k pánovi Masarykovi v plnení 

 
Ing. Frišo: pred začiatkom OZ  rozdal prítomným  vypracovanú cenovú ponuku na cestu  
k pánovi Masarykovi, ak bude vôľa, bolo by vhodné zapracovať to do schvaľovaného  
rozpočtu. Starostka: v prvom rade bude nutné najskôr odvodniť vrch 
Ing.Frišo: táto varianta je s odvodnením a voda pôjde pomimo 
Starostka: bolo by potrebné dať to posúdiť viacerým 
Pani Červienková: dať tam nové vodovodné potrubie, naplánovať kanalizáciu, až potom robiť  
cesty. Popod Lán je voda v zlom stave, každú chvíľu tam preteká voda a bývajú tam  
poruchy. Je potrebné dať vodu do poriadku. Poprosila Ing.Frišu, aby dohliadol na stiahnutie  
vody. Pani starostka opätovne poznamenala, že je nutné to zvážiť, mať tam urobenú celú 
štúdiu 
 
Uznesenie č.615/2017  Odporúča dopracovať VZN o nájme o časť prenájmu všetkého 

nehnuteľného a hnuteľného majetku obce i v správe RO    splnené 

Uznesenie č.599/2017 Odporúča  Vykonať nápravu nedostatkov podľa odporúčaní hlavnej 

kontrolórky v zmysle Správy o výsledku vykonanej kontrole č.9  zo dňa 7.7.2017   v plnení 

 
Uznesenie č.596/2017   Schvaľuje Presun bodu 10-Výber verejného obstarávateľa do 
budúceho OZ          nesplnené 
 
Uznesenie č.584/2017   ODPORÚČA   Riaditeľom RO pravidelne štvrťročne kontrolovať 
a zosúlaďovať účtovníctvo RO a obce     úloha stála v plnení 
 
Uznesenie č.526/2017  ŽIADA    Pri rozbore hospodárenia predkladať aj zoznam neplatičov 
fyzických a právnických osôb za dane a poplatky                úloha stála v plnení 
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K uzneseniu č. 182/20015  vyjadrenie JUDr. Strýčka  k Rybníkom : 
Ak by sa malo niečo robiť, zastupiteľstvo sa musí uzniesť, že sa má podať t 
od zmluvy odstúpiť nie je problém, ale firma si bude nárokovať ušlý zisk a čo s tými  
navozenými kalmi. Musí to byť jednoznačne povedané, v prípade ušlého zisku, kto to bude  
znášať a kto bude za to zodpovedný. Momentálne máme vyhratý jeden spor, neuhradené  
faktúry za navážky, máme to súdom priznané celé, chceli si započítať právne služby  
a znalecký posudok, nakoniec by obec bola doplácala ešte 4.000€, súd to odmietol. 
Ak sa jednoznačne rozhodnete, podáme to, ale odporúčam počkať, ako to doriešia štátne  
orgány. Sú dôvody na vypovedanie, ale výsledok je nejasný. 
 
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.           Úloha stála v plnení 
 
Pani kontrolorka:  599/2017 je nesplnené, nebolo opravené VZN v tomto roku 
Starostka: nebolo splnené, nakoľko bola pracovníčka dlhodobo PN 
Pani kontrolorka : 526/2017 je nesplnené, nebol predložený zoznam neplatičov, pri rozbore 
neplatičov. 
Pani starostka vyzvala poslancov, aby zaviazali kontrolorku na vykonávanie kontroly plnenia  
uznesení, ako to robievala v predchádzajúcich obdobiach. 
 
       U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 642/2017 z 39. zasadnutia OZ                   
zo dňa  13.12.2017 

 
Obecné zastupiteľstvo 
             
KONŠTATUJE 
 
Kontrolu plnenia uznesení ako boli predložené na 39. OZ 
 
Uznesenie č.625/2017     v  plnení 
Uznesenie č.615/201    splnené  
Uznesenie č.599/201    nesplnené 
Uznesenie č.596/2017   nesplnené 
Uznesenie č.584/2017   úloha stála v plnení 
Uznesenie č.526/2017               pri rozbore hospodárenia za 3.štvrťrok - nesplnené 
Uznesenie č. 182/2015             v plnení 
Uznesenie č. 97/2015                úloha stála  v plnení  
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
Zdržal sa 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 
Vložený  bod rokovania  Zmluva s Leasingovou spoločnosťou Unicredit Leasing Slovakia 
  
Ing. Mizerová poznamenala, že podpísaním predloženej zmluvy bol porušený zákon, bez 
stanoviska hlavného kontrolora obce nemala byť podpísaný zmluva, podľa jej názoru nie je 
pre obec výhodná a navrhla uvedenú záležitosť prešetriť kontrolorkou obce. Na čo 
ekonomka obce podotkla, že zmluvu už preposlala auditorke na posúdenie. 
Následne bolo navrhnuté znenie uznesenia 
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 U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 628/2017 z 39. zasadnutia OZ                   

zo dňa  13.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo 
             
SCHVAĽUJE 
 
Presunutie bodu 4 na ďalšie rokovanie obecného  zastupiteľstva s vyjadrením auditorky 
k druhu zmluvy a potreby posúdenia podmienok financovania hlavnou kontrolorkou obce 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
Zdržal sa 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
Bod programu Zmena rozpočtu RO 16,17,18,19 / 2017 
 

Ekonomka obce odpovedala na otázky pani Červienkovej ohľadom geodetických prác, 
využitia vysávača lístia – cintorín a námestie. Pani Červienková požiadala o komplexné 
vyčíslenie nákladov na výstavbu prístrešku pod Ochodnicou. K čomu pani starostka podala 
informáciu, že obec dostala na výstavbu prístrešku od VÚC 500€ , boli to účelové finančné 
prostriedky, zvyšok obec doplácala a v nemalej miere prispeli aj sponzori: pán Psota, pán 
Truban, pán Tokarík, pán Kurucár, ktorým pani starostka poďakovala. V uvedenej lokalite je 
plánovaná výstavba cyklotrasy. 
Pani Červienková: ohľadom sumy na verejné osvetlenie. V zmysle koncesnej zmluvy je 
mesačný poplatok za VO 890€. Pani ekonomka: pôvodne to bolo na spotrebe elektrickej 
energie, teraz sú to všeobecné služby a môže sa upravovať len 1000€, z uvedeného dôvodu 
sa to robí na viac-krát. 
Pani Červienková – k zmene č.18 B3-trovy odvolania – pani ekonomka-ešte trovy pána 
Pijáka 
 U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 638/2017 z 39. zasadnutia OZ                   
zo dňa  13.12.2017 

Obecné zastupiteľstvo 
             
BERIE NA VEDOMIE 
 
A/  Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2017 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
B/  Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 17/2017 

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržala sa 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
C/  Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 18/2017 

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržala sa 

Jozef Psota 
ZA 
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D/  Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 19/2017 

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržala sa 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 
Bod programu Opísanie pohľadávok z účtovnej evidencie 
 
Na otázku pani Červienkovej, či predmetné faktúry boli vymáhané, pani ekonomka  
odpovedala, že firme boli zasielané upomienky aj výzvy, na čo právny zástupca poznamenal, 
že v prípade, ak prešli 4 roky – premlčacia doba, pohľadávka sa odpisuje. 
 
 U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 629/2017 z 39. zasadnutia OZ                   
zo dňa  13.12.2017 

Obecné zastupiteľstvo 
             
SCHVAĽUJE 
 
Odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie v zmysle návrhu vyraďovacej a likvidačnej 
komisie spoločnosti HM Group, s.r.o. v sume 12.119,40€ 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 
Bod programu:  Čerpanie rozpočtu k 30.9.2017 za Obec Kysucký Lieskovec a RO obce  ZŠ, 
MŠ, ZUŠ, CVČ 
 
V zmysle predložených materiálov za obec  a jednotlivé RO obce 
 
     U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 639/2017 z 39. zasadnutia OZ                   
zo dňa  13.12.2017 

Obecné zastupiteľstvo 
             
BERIE NA VEDOMIE 
 
A/ Čerpanie rozpočtu Obce Kysucký Lieskovec k 30.9.2017 

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 
B/ Čerpanie rozpočtu Základnej školy v Kysuckom Lieskovci k 30.9.2017 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 
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C/ Čerpanie rozpočtu Materskej školy v Kysuckom Lieskovci k 30.9.2017 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
D/ Čerpanie rozpočtu Základnej umeleckej školy v Kysuckom Lieskovci k 30.9.2017 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
E/ Čerpanie rozpočtu Centra voľného času v Kysuckom Lieskovci k 30.9.2017 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 
Bod programu: Prenájom nebytových priestorov  
 
V zmysle prijatej žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy  -  nájomná zmluva od 05.02.2015 
do 31.12.2017 o nájme nebytových priestorov  a o rozšírenie skladových priestorov v budove 
o 13,20 m2 bol zverejnený zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Kysucký Lieskovec 
na web-stránke obce a na úradnej tabuli obce od 28.11.2017. 
 
        U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 630/2017 z 39. zasadnutia OZ                   
zo dňa  13.12.2017 

Obecné zastupiteľstvo 
             
SCHVAĽUJE 
 
Prenájom nehnuteľného majetku obce Kysucký Lieskovec v budove č.33 na parcele č.471/4 
o výmere 60,98 m2 pre nájomcu Garden-Mix, zastúpený Mária Jopeková, Skalité 55, 023 14 
Skalité, IČO 47106212 predajňa krmivá, osivá, hnojivá a náradie na dobu neurčitú od 
1.1.2018 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 
 
Dňa 10.10.2017 uznesením č.620/2017 boli schválené osobitné  obchodné podmienky 
k Obchodnej verejnej súťaži č.4/2017. V zmysle uvedeného bolo zverejnené oznámenie 
o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na web-stránke obce a na informačnej tabuli obce. 

V stanovenej lehote  do 30.11.2017 do 12.00hod  nebola na obec Kysucký Lieskovec 
doručená žiadna ponuka od uchádzača. Pani starostka uviedla, že po ukončení OVS dňa 
12.12.2017 bola na obec doručená žiadosť o prenájom uvedených priestorov od spoločnosti 
Kvety Vera, je to na zváženie, je to obecná budova, je nutné to opraviť, možno potom využiť 
pre potreby obce. 
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 U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 640/2017 z 39. zasadnutia OZ                   

zo dňa  13.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo 
             
BERIE NA VEDOMIE 
 
Informáciu o neúspešnej obchodnej verejnej súťaži č. 4/2017 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 
 
Bod programu : Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2018 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec na I. polrok 2018 

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §18f Úlohy hlavného kontrolóra, odst. 

1a): Hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu 

kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve 

zverejnený spôsobom v obci obvyklým. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 bol zverejnený na 
úradnej tabuli obce a na stránke obce dňa 23. 11. 2017 
Pani kontrolorka prečítala prítomným Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2018 
K uvedenému plánu Ing. Mizerová navrhla doplniť do bodu A3 – kontrolu DPH za 12/2016  
Nakoľko si dala poslať stanovisko z finančnej správy a toto sa nezhodovalo so stanovisko, 
ktoré k danej problematike podala pani starostka. 
Pani Červienková: požiadala pani kontrolorku preveriť rekultiváciu malej skládky, nech sa to 
jasne podá na obecné zastupiteľstvo, navážka zeminy na skládku. Starostka poznamenala, 
že obec touto navážkou získala veľké výhody, môžeme ďakovať firme, že máme hlinu 
a dovoz zdarma. 
Následne prebehla diskusia ohľadom skládky TKO 
Starostka: bola skolaudovaná len dolná časť, obec postupuje v zmysle rozhodnutia IŽP,  
Pani Červienková: malá kazeta bola plánovaná na uskladnenie pre našu obec na 50 rokov. ý 
Pani starostka  požiadala  pani Červienkovú aj ostatných poslancov, aby prišli na úrad, kde 
im predloží celú dokumentáciu. Pani starostka oboznámila prítomných, že bola udaná 
bývalým starostom, skládka je riešená kriminálkou, preverila to aj inšpekcia životného 
prostredia. Pán Kurucár poznamenal, že keď nastúpila pani starostka do funkcie, nebolo na 
skládke dokončených cca 70%, prebehlo rokovanie aj s T+T, ale zákony sa zmenili. Pani 
starostka opätovne prítomným  ozrejmila, že je predpísaný presný typ zeminy a kameniva, 
ak sa nedodržia termíny, môžeme dostať pokutu 150000€.Pani Červienková poznamenala, 
že keď sa niečo naváža do obce, má to byť schválené aj finančne . Starostka môžeme byť 
radi, že nám to vozia a mali by sme im za to platiť. Pani starostka poznamenala, že obecné 
zastupiteľstvo priebežne informuje o prácach, ktoré sa vykonávajú na skládke. Pani Mizerová 
poznamenala, že by na návoz zeminy mala byť uzatvorená zmluva, zverejnená, predložená 
na zastupiteľstvo. Ing.Frišo – možnosť kompenzácie pre občanov, ktorí bývajú cestou na 
skládku. Starostka poznamenala, že vozia aj drevo, obecná cesta je po pána Zelinu, ďalej sú 
rôzni vlastníci. Pani Červienková poznamenala, že nakoľko cesta nie je vo vlastníctve obce, 
nebude možné ju financovať z prostriedkov obce. 
Pán Kurucár: za bývalého vedenia sa tam navozilo toľko neporiadku až strach.  
Pani kontrolorka: ja som tam bola, hovorila som so šoférom, nechcel povedať ktorá firma tam 
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zeminu naváža, za uloženie si firma určite účtuje. 
Pani starostka: ak máte návrh, prosím povedzte, ja návoz zastavím a budúci rok zoženiete 
hlinu vy. Pán Strýček: v projekte je presne určené koľko hliny je potrebné, pre obec je to 
jednoznačne prínos, darovacia zmluva, napísať presný účel, či si firma účtuje, to sú 
domienky, ak by to mala obec kupovať boli by to veľké náklady 
 
Návrh Ing. Mizerovej 
doplniť do bodu A3 – kontrolu DPH za 12/2016 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
Zdržal sa 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
proti 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
Zdržal sa 

Jozef Kurucár 
Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
Zdržal sa 

 

 
        U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 643/2017 z 39. zasadnutia OZ                   
zo dňa  13.12.2017 

Obecné zastupiteľstvo 
             
ODPORÚČA 
 
Predložiť na nasledujúce obecné  zastupiteľstvo po rozpočte zmluvu a doklady k navážke 
zeminy na skládku k rekultivácii 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
Zdržal sa 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

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. 631/2017 z 39. zasadnutia OZ                   
zo dňa  13.12.2017 

 
Obecné zastupiteľstvo 
             
SCHVAĽUJE 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolora Obce Kysucký Lieskovec na I. polrok 2018 
v predloženom znení 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 
 
Správa o vykonanej kontrole č.11/2017 a č.13/2017 
 
Prečítala kontrolorka obce: kontrola nebola vykonaná, nakoľko jej neboli predložené doklady 
Pani starostka poznamenala, že jej nemala kam doklady doručiť, nakoľko nemá určenú 
pracovnú dobu, na obci sú všetky doklady, všetky sú zverejnené.  
Následne  JUDr. Strýček poznamenal, že pod rozsah jej kontroly právne služby nespadajú. 
Nemôže predkladať požadované pozvánky, nakoľko príde len jedna, potom sa  určuje termín 
na súde, je zodpovedný za archiváciu, nie všetko môže ukázať, pani kontrolorka môže prísť, 
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taktiež môže chodiť častejšie na zastupiteľstva, informovať poslancov. 
Pani Červienková: OZ chcelo vedieť koľko sporov je živých, koľko obec ušetrila, ake náklady 
obec mala. 
JUDr. Strýček: trestné nebolo ani jedno ukončené, pán Birka zobral žalobu späť. 
Štatistiku Vám môžem vypracovať. FA sú vystavované podľa zmluvy, cestovné, strata času 
Pani starostka poďakovala aj touto cestou JUDr. Strýčkovi, ktorý robí pre našu obec 
podstatne viac, ako bolo dohodnuté. 
Pani kontrolorka: na úrade mám zamykateľnú skrinku, nie je problém mi doklady dať. 
Pani starostka: nech si pani kontrolorka ustanoví hodiny, kedy bude na úrade. 
Ing. Mizerová: asi je problém medzi Vami pani starostka a pani kontrolorkou. 
Ing. Konušík podotkol nutnosť dohody medzi starostkou a kontrolorkou aj ohľadom pracovnej 
doby a predkladania dokladov, aby sa v budúcnosti neopakovala takáto situácia. Aby sa 
v budúcnosti táto situácia neopakovala. Ing.Mizerová s pani Červienkovou poznamenali, 
že pani starostka má právo nepodpísať uznesenie a dať ho na prehodnotenie na ďalšie 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pani Červienková poukázala na potrebu zabezpečenia 
pracovných podmienok pre pani kontrolorku, čo je úlohou vedúceho pracovníka – starostky 
obce. JUDr. Strýček podmienky výkonu funkcie kontrolorky určuje obecné zastupiteľstvo 
v spolupráci so štatutárom obce. 
 
      U  Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 641/2017 z 39. zasadnutia OZ                   
zo dňa  13.12.2017 

Obecné zastupiteľstvo 
             
BERIE NA VEDOMIE 
 
Správu o výsledku vykonaných kontrol č.11 a č.13 hlavného kontrolóra obce 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 
Bod programu  :  8 bj- dodávateľ montážnych prác voda,ÚK,plyn 
 
Pani starostka: na 8bj sa rieši plynofikácia a voda, bola schválená firma pána Zajaca, pán 
Zajac nechcel podpísať pripravenú zmluvu, vadili mu záruky a taktiež vopred požadoval 
zálohu. Ing. Frišo: išlo aj o nižšiu cenu, a v predchádzajúcom rozpočte boli opomenuté 
dymovody, disponujú materiálom a do konca roka to vedia urobiť. 
Ing. Mizerová: najskôr zrušiť uznesenie a potom sa môže schváliť táto firma. 
Pán Psota: Firma pána Zajaca nemôže dať dlhšiu záruku, maximálnu záruku 3 roky 
a nechce zodpovedať za práce, ktoré už boli vykonané. Pán Kurucár: pán Zajac asi už pozná 
obec   Kysucký Lieskovec, preto chce zálohu. Pani starostka: potrebujeme, aby to bolo 
urobené, so všetkým aj s revíznymi správami, sú ukončené stavebné práce,  elektrika.  
Pán právnik poznamenal, že je vhodné do uznesenia zakomponovať aj poveriť starostku 
podpísaním zmluvy. 
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        U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 632/2017 z 39. zasadnutia OZ                   

zo dňa  13.12.2017 
 
Obecné zastupiteľstvo 
             
A/    SCHVAĽUJE 
 
Dodávateľa montážnych prác  VODO-Ú.K-Plyn, Jozef Záň ,  Kunerad 233, pre montáž 
ústredné vykurovanie, zdravotechnika, plynoinštalácia pre stavbu 8 bj. Kysucký Lieskovec 
a poveruje starostku obce podpísaním zmluvy v sume podľa  predloženej cenovej ponuky 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 
B/   RUŠÍ 
 
Uznesenie č. 621/2017 v bode B/ 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
        
Pani starostka: nad obchodom bol polystyren zvetraný, upustil z vyššej sumy na 890€. 
Ing.Frišo: keď to pozerali, nemohli vedieť, že to bude zvetrané, až keď do toho ťukli. 
Pani starostka: porobilo sa čo bolo treba.  
 
  U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 633/2017 z 39. zasadnutia OZ                   
zo dňa  13.12.2017 

Obecné zastupiteľstvo 
             
SCHVAĽUJE 
 
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 31/07/17 so zhotoviteľom STaS spol. s.r.o., č.1957, 023 02 
Krásno nad Kysucou 
 

Viera Červienková 
Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
Neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
Zdržala sa 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 
 Bod programu :  Žiadosti občanov 
 
K žiadostiam sa vyjadrila za sociálnu komisiu  pani Červienková  

1. Poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi 

     2. Návrh na vianočný príspevok pre starých a chorých nad 80 rokov 
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A/  Ján Kavčiak, KL  249, žiadosť č.816/2017 zo dňa 10.11.2017 
      V sume .................................. 170,00€ 
 
B/ Viera Mintachová, KL 569, žiadosť č.828/2017 zo dňa 15.11.2017 
      V sume .................................. 130,00€ v nepeňažnej forme 
 
    Vianočný  príspevok pre starých a chorých nad 80rokov 
    V hodnote 20,00€ na osobu – rok 2017 
1. Šurabová Štefánia 

2. Chupáč Štefan 

3. Paršová Vilma 

Pani Červienková predložila návrh sociálnej komisie, ktorý konzultovala s detskou lekárkou 

na poskytnutie príspevku 200,00€  v nepeňažnej forme pre maloletého syna po zomrelej pani 

A.Mlichovej, ktorý je umiestnený v Detskom domove. Taktiež navrhla poskytnúť 300€ na 

zakúpenie poškodenej šmýkačky na detskom ihrisku pri základnej škole, schádzajú sa tam 

všetky deti z obce, využívajú to aj deti zo škôlky, z hľadiska bezpečnosti je nutné to riešiť. 

Pani kontrolorka: záruka na ihrisko padla, už je viac ako 2 roky, kontaktovala som firmu, 

vysvetlili, že je to mechanické poškodenie. Malo by to byť originál, aby to bolo certifikované. 

Pani Čičalová: keď Vám zostali peniaze, treba podporiť návrh pani Červienkovej. 

Ing. Konušík: občianskemu združeniu nemôžeme dať dotáciu. Na návrh právneho zástupcu 

sa môže potrebná suma  previesť na položku programu šport. 

        
        U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 634/2017 z 39. zasadnutia OZ                   
zo dňa  13.12.2017 

 
Obecné zastupiteľstvo 
             
SCHVAĽUJE 
 
1.   Poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi 
 
A/  Pani Viere Mintachovej, bytom Kys.Lieskovec 569 v sume 130,00€ v nepeňažnej forme 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
B/  Pánovi Jánovi Kavčiakovi, bytom Kys.Lieskovec 249 v sume 170,00€ 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 
2.  Vianočný príspevok pre starých a chorých nad 80 rokov v hodnote 20,00€ /osoba 
      pre pani Štefániu Šurabovú, pána Štefana Chupáča a pani Vilmu Paršovú 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 
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3. Príspevok pre žiaka Miroslava Mlicha v ústavnej starostlivosti v Hornom Kelčove  
    v sume   200,00€  v nepeňažnej forme 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

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. 635/2017 z 39. zasadnutia OZ                   
zo dňa  13.12.2017 

 
Obecné zastupiteľstvo 
             
SCHVAĽUJE 
 
A/  Presun sumy 10,00€ z časti rodina a deti pre VZN č.37/2011 na časť starí a chorí 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
B/  Presun sumy 290,00€  z  časti rodina a deti VZN č.37/2011 na položku rozpočtu 
programu 12 šport  633 006 všeobecný materiál na účel zakúpenia šmýkačky pre detské 
ihrisko v ZŠ 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
K žiadosti pána Hucku o bezodkladné riešenie situácie na miestnej komunikácii –  
Od obecného úradu smerom k Biomase 
Pani starostka pripomenula, že pred cca 3 rokmi navrhovala urobiť chodník popri plote pána 
Hucku, od úradu popri vrbe 3schodíky, odvodniť, kamenivo. Pán Jakubec rozobral situáciu s 
pánom Huckom a vyjadril jeho ochotu pristúpiť na navrhované riešenie vybudovať chodník. 
Pani starostka vyjadrila spokojnosť so súhlasom. Pani Červienková navrhla na podnet 
občanov umiestniť značku STOP ku hlavnej ceste – chodník pod Ochodnicou. Ing. Frišo: je 
tam značka daj prednosť vjazde. 
 
 Bod programu :  VZN o úhradách za krátkodobý a dlhodobý prenájom hnuteľného  
                            a nehnuteľného   majetku obce Kysucký Lieskovec 
 
Ing. Konušík prečítal prítomným znenie navrhovanej VZN 
Spája sa jednotka s dvojkou. V bode c-d doplniť maximálne 12hodín, detto bod e-f 
Pán Jakubec: poznamenal, že predajcovia, ktorí si prenajímajú kultúrny dom zaobchádzajú 
nešetrne s majetkom, nevážia si to. Pani kontrolorka: zadarmo využívajú naše stoly 
a stoličky, keby z toho nemali zisk, nechodili by 
Ing. Konušík: do bodov a až j by sa muselo dať samostatne prenájom zariadenia 
Pán právnik poznamenal, že je uvedené v prípade poškodenia – zaplatiť. 
Ing. Mizerová: musel by byť pracovník, ktorý by to preberal, odovzdával a kontroloval. 
Ing. Konušík: zvýšiť poplatok za prenájom na predajnú akciu 
Pán právnik: treba to navýšiť rozumne, aby obec neprišla o nájomcov 



14 
 

Ing. Konušík: v bode A je sála aj prísalie, v bode 2 za sumy max.12hodín. Ktoré obecné 
zložky, máme aj občianske združenie – neziskovky, pôsobiace v našej obci, takže obecné 
zložky a neziskovým OZ pôsobiacim v obci. Ide o prenájom priestorov v Pekle. Na sálu 
a prísalie si  musia podať žiadosť. 
Nakoľko  sa vyberá za upratovanie, po svadbách a zábavách to trvá upratovačke cca 4-5 
hodín. Z uvedeného dôvodu navrhnuté zvýšenie poplatku za upratovanie 
Inzercia na stránke obce -navýšenie. 
Celá vitrína na námestí a na autobusovej zastávke 10€/mesiac 
Vitríny pred Jednotou zostávajú len pre obecné zložky a to bezplatne. 
Vyzvať politické strany, aby si odstránili plagáty. 
Mgr. Hunčíková poznamenala, že treba upozorniť na odstraňovanie lepidla a lepiek 
z plagátov. Prenájom tribúny – zostáva, napríklad na organizovanie gulášov. Poriadok  
pri prenájme tribúny si robí nájomca sám po sebe.  
Ing. Konušík: najskôr navrhol stiahnuť paragraf 5, nakoľko v zmysle Platných zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kysucký Lieskovec Čl.5 Postup prenechávania 
majetku obce do nájmu PO alebo FO odstavec 2/ "Rozpočtové organizácie obce môžu 
uzatvárať nájomné zmluvy na majetok obce prostredníctvom štatutárneho zástupcu, na dobu 
určitú, najviac na 1rok. Na platnosť zmluvy je potrebný písomný súhlas starostu obce"   a 
základná škola má svoju smernicu vypracovanú, ale na základe návrhu pána právnika je 
vhodné nechať to, aby boli stanovené presné pravidlá. Aj pre informovanosť obyvateľstva.  
Paragraf 8 – nebude sa dopĺňať poplatok za prenájom ihriska pri Lieskach, nakoľko je to 
stanovené uznesením platia na základe nájomnej zmluvy 
Rozčlenenie pozemkov na prenájom intravilán a extravilán. Je to dobré rozčleniť podľa 
veľkosti pozemku. Ďalej sú doplnenia podľa návrhu právneho zástupcu obce. 
V súčasnosti platné zmluvy – dodatky do 3 mesiacov od účinnosti VZN. 
Slovenská pošta – nesúhlasila so zvýšením nájomného, platí rovnaký nájom od r.2008.  
Podľa navrhovanej VZN bude Pošta platiť za rok o cca 300€ viac. 
 

      U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 636/2017 z 39. zasadnutia OZ                   

zo dňa  13.12.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

             

SCHVAĽUJE 

 

VZN č. 7/2017 o úhradách za krátkodobý a dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného 

majetku obce Kysucký Lieskovec 

 

Viera Červienková 

Zdržala sa 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
 

Pani starostka vyzvala prítomnú pani Chupáčovú, ktorá má sťažnosť na Biopel, hlučnosť, 

prašnosť, poznamenala, že skutočne má pravdu, riešila  to spolu s ňou boli na stretnutí, 

rokovaní v spoločnosti Biopel. V zmysle dohody zaslali vyjadrenie, že štiepkovač počas 

víkendu je odstavený, v týždni maximálne do 17hod. 

Pani Chupáčová: boli sme tam 30.11., 7.12. som im poslala list, budem to riešiť inou cestou, 

zaujíma ma, čo s tým robí obec. Nikto tu neriešil prašnosť aj napriek viacerým sťažnostiam, 

Obec má právomoc zastaviť to, štiepkovač im nemohli povoliť, nikto nič nemeral. Neviem, 

prečo nemajú protihlukovú zábranu. Všetko to má sledovať obec, čo sa tu deje. V lete sa 

zozberá z parapety hrsť pilín. Navrhla som, že zaplatím monitoring hlučnosti a prašnosti, ale 
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žiadosť musí ísť z obce. Pani starostka: začalo sa to riešiť. Pani Chupáčova: mala si okamžite 

zakročiť, má vôbec schválenú technológiu? Ing. Frišo: určite majú ako firma povinné 

merania, ale dokážu to ovplyvniť. Pani kontrolorka: pamätám si ešte za Biomasy, keď bolo 

meranie, išli na menší výkon a všetko bolo v poriadku. Pani Chupáčová: budem žalovať aj 

obec, keď nevyužije svoje právomoci. Prebehla diskusia medzi prítomnými ohľadom 

hlučnosti, ktorá je skutočne strašná. Pán Psota: najskôr musíme mať dôkazy  

a kompetentnú osobu. Skutočne ten hluk nie je sranda.  Pani Červienková: v záujme našich 

občanov ich musíme upozorniť. Pani Chupáčová: to sa mám cez týždeň odsťahovať a chodiť 

domov len na víkend? Určite to nie je to povolené na voľnom priestranstve v okolí rodinných 

domov. Pani Mizerová: obec ich môže vyzvať, či majú všetko v poriadku, skontrolovať to. 

Pani Červienková: zavolať ich na zastupiteľstvo a dohodnúť podmienky. Pani Chupáčová 

poznamenala, že nie kontrolovať stavbu ale technológiu, ktorú používajú, vyjadrenie 

verejného zdravotníctva, posudok hygienika. Ruší nás to a obmedzuje v osobnom živote. 

Táto štiepačka je tam cca 2týždne. Pani Červienková: treba zápis a riešiť to, počula som to 

až domov. Pán Kurucár: ja to počujem  až pod Ochodnicou v Záhradnom centre 

 

       U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 644/2017 z 39. zasadnutia OZ                   

zo dňa  13.12.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

             

ŽIADA 
 

Vyhľadať a predložiť dokumentáciu od spoločnosti Biopel a Biomasa so sídlom v Kysuckom 

Lieskovci . Na základe žiadosti občanov vykonať kontrolu stavebným úradom 

 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 

 

 
Pani Chupáčová: že by sa odsúhlasil aj ten monitoring. Ing.Frišo: keď to uvidia, tak to 
odstavia a meranie nebude presné. Pán Psota poznamenal, že také monštrum musí mať 
podkladovú patku.  
 

 U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 637/2017 z 39. zasadnutia OZ                   

zo dňa  13.12.2017 

Obecné zastupiteľstvo 

             

SCHVAĽUJE 

 

Vykonanie merania a monitoringu hlučnosti, prašnosti a vibrácie prevádzky Biomasa a Biopel  

v Kysuckom Lieskovci súkromnou spoločnosťou a zapracovať náklady na merania do 

rozpočtu obce na rok 2018 

 

Viera Červienková 

ZA 

Ing. Pavol Frišo 

ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 

ZA 

Martin Jakubec 

ZA 

Jaroslav Kekely 

neprítomný 

Ing. Ján Konušík 

ZA 

Jozef Kurucár 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Jozef Psota 

ZA 
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Pani starostka vyzvala pána Šutého, ktorý chcel riešenie ohľadom cesty. Pán Šutý trvá na 
vyvlastnení, s panelmi nesúhlasí, chce zámkovú cestu a oddrenážovanie. Mohli prijať panely, 
už to mohlo byť urobené. Už v minulosti bol pokus o vyvlastnenie, zostalo to stáť na jednom 
človeku. Odpoveď na list bola zaslaná z obce. 
 
Bod programu: Rôzne 
 
Pani Červienková: keď napadol sneh nebol odhrnutý, bolo šmykľavo okolo kostola, ľudia sa 
sťažujú, ohľadom áut, aby si ich ľudia dávali do dvorov, nenechávali v uličkách. A zabezpečiť 
22bytovku, upozornila na to aj pani doktorka, aby tam nedošlo k úrazu. 
Pán Jakubec: na rozpočet na šport je 20.000€, chceme rozbehnúť futbalový klub, ak by patril 
pod obec, bolo by to komplikované, bolo by vhodnejšie občianske združenie a príspevok dať 
ako hasičom, formou dotácie. Do rozpočtu to išlo z dôvodu, či s tým budete súhlasiť a či sa 
do toho pôjde. Ing. Mizerová poznamenala, že na to idú z opačnej strany. Pán Jakubec chcel 
aspoň vyjadrenie, či s tým OZ bude súhlasiť. Ing. Mizerová: nemôžete ísť z opačného konca, 
vo VZN je určené, že to musí byť presne rozčlenené na čo financie pôjdu, ale môže to podať 
len občianske združenie. Ak do toho pôjdete, budete musieť zháňať aj iné financie.  
 
 
 
Po krátkej diskusii pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila  39.zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Magdaléna Trubanová 
Starostka obce 

 
 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Lenka Mizerová 
Pani Viera Červienková 
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