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ZÁPISNICA 

Z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 konaného dňa  21.12.2018 o 17:00 hod v kultúrnom dome 

 

Prítomní:  
Starosta obce:        Milan Králik 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

                              Jana Čičalová, Bc. Adriana Hofericová,  František Kováčik, 

                              Milan Králik,  Jozef Kurucár, Vladimír Lašo, Ing. Marián Masaryk,  

                              Ing. Lenka Mizerová, Ing. Štefan Mrenka 

Hlavný kontrolór obce :   Mgr.Jarmila Šutá 

                   

Prvé  zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  a viedol starosta obce Kysucký Lieskovec Milan Králik. 

Vyjadril sa k pánovi poslancovi, ktorý nahrával zastupiteľstvo, aby nahrávka nebola zostrihaná a zneužitá. 

Privítal prítomných a skonštatoval, že je prítomných deväť poslancov z deviatich a zastupiteľstvo  

je uznášania schopné. 

    

Program spolu s pozvánkou a materiálmi na zastupiteľstvo prítomní obdržali     

Pán starosta prečítal program dnešného rokovania 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   7 /2018 z 1.zasadnutia OZ 

zo dňa  21.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE 

A/ Program 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3.   Zmena rozpočtu RO č.20/2018 

4.   Dodatok č.1 k Zmluve o dielo  

5.   Žiadosť o predlženie zmluvy o nájme 

6.   Postúpenie nájmu 

7.   Petícia 

8.   Ponuka na odkúpenie polyfunkčného priestoru 

9.   Žiadosti  

      Vydanie súhlasu -  stávková kancelária 

      Preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

      Poskytnutie jednorazovej dávky 

10. Diskusia 

      VZN - prenájom 

11. Záver 

Jana Čičalová 

ZA 
Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

Návrh poslankyňa Mizerová 

B/ Presun bodu programu 2/ Kontrola plnenia uznesení na ďalšie zasadnutie OZ 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 
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Poslankyňa Čičalová navrhla  presunúť bod 5 / do ďalšieho OZ, z dôvodu, že nebol čas na preštudovanie. 

Poslanec Mrenka poznamenal, že je zbytočné o tom rokovať, nakoľko  v dodatku je definované, že to je 

jednostranný úkon. 

Pán starosta: do bodu programu to bolo zaradené z dôvodu, že bývalá starostka poslala spoločnosti vyjadrenie, 

že predlženie zmluvy bude predmetom rokovania. 

 

C/ Vypustiť bod 5/ Žiadosť o predlženie zmluvy o nájme 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   8 /2018 z 1.zasadnutia OZ 

zo dňa  21.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

VOLÍ 

A/  Návrhová komisiu v zložení: 

Ing. Lenka Mizerová 

Vladimír Lašo 

Milan Králik 

Jana Čičalová 

ZA 
Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

B/  Overovatelia zápisnice : 

Bc. Adriana Hofericová 

Jozef Kurucár 

Jana Čičalová 

ZA 
Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

C/  Zapisovateľka zápisnice:  Katarína Hmírová 

 

Bod programu 2 bol presunutý do ďalšieho zastupiteľstva 

Bod programu:  Zmena rozpočtu RO č.20/2018 

Pani ekonomka: týka sa to hlavne vody, je to problém dlhodobý, upraviť rozpočet – z hlavnej činnosti presunúť 

na živnosť, nakoľko je potrebné uhradiť faktúry, elektrická energia čerpačka vody, ČOV, pitná voda zo 

SEVAKu, rozbory pitnej vody. Upozornila prítomných, že týmto presunom sa porušuje zákon, živnosť je 

dlhodobo stratová, faktúry, ktoré obec vystavuje za vodné a stočné, nepostačujú na úhradu nákladov. 

Keď je na živnosti strata, mala by sa zrušiť. Návrh na úpravu odstupného, to je zo zákona. Bod 2/ sa týka aj 

dodatku za okapové rúry, dodatok. 

 

Poslanec Mrenka poznamenal, že je vhodné najskôr sa vyjadriť k bodu  4/ Dodatok č.1 k zmluve o dielo, 

nakoľko zmena rozpočtu v bode 2/ sa týka úhrady odkapových rúr na KD 
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Pán starosta prešiel k bodu 4/ - prečítal znenie dodatku č.1 k zmluve o dielo, poznamenal, že práce, ktoré sú 

predmetom dodatku boli vykonané a prevzaté bývalou starostkou. 

Poslanec Mrenka podotkol, že je vhodné oboznámiť sa so zmluvou , ku ktorej sa má schváliť dodatok 

a cenovými ponukami. 

Hosť pán Psota: pani starostka vychádzala z projektu, ktorý bol urobený za predchádzajúceho vedenia, 

v ňom bolo uvedené, že sa žľaby len vyčistia a staré nahodia späť.  

Poslanec Mrenka: celý kultúrny dom prešiel rekonštrukciou za mňa, všetko sa nedá urobiť naraz. 

Určite dnes za to ruku nezdvihnem. 

Poslanec Lašo: ťarcha z minulého obdobia, to je dodatok, ktorý sa mal schváliť v minulosti. 

Poslanec Masaryk: celá súťaž, výberové konanie, nebola zverejnená, podlimitná zákazka 

Tento dodatok, položka nátery hákov ...85 m2  ak by bolo na kultúrnom dome... 100 hákov... cca .. 2,4 m2,  

nech to prerobí. neschválim to, Je to podvod, dodatok je troška scesný, malo byť napísané koľko hákov bolo. 

Poslanec Mrenka: sme tu za občanov, prešlo to na nás, musíme to riešiť 

Poslankyňa Mizerová: bývalá starostka porušila zákon, ak chcela prác navyše, mal byť podpísaný a vyvesený 

dopredu, ale ak to teraz nevyplatíme, zaťaží sa rozpočet v budúcom období.  

Poslanec Kováčik: tie nátery vylúčiť, posunúť ich do budúceho roku 

Starosta: teraz schvaľujeme kompletný dodatok 

Poslanec Mrenka uviedol, že za dodatok ruku nezdvihne, hlasovať o niečom, čo je už urobené. 

Posl.Mizerová poznamenala, že každý hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia, navrhla uvedený dodatok 

zobrať na vedomie a presunúť na rokovanie do budúceho OZ. 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   16 /2018 z 1.zasadnutia OZ 

zo dňa  21.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

BERIE NA VEDOMIE 

Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Zvýšenie energetickej efektívnosti KD Kysucký Lieskovec – zateplenie fasády    

- zhotoviteľ STAVOB.SK Turzovka  

Jana Čičalová 

ZA 
Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

Následne sa prítomní vrátili ku schvaľovaniu zmeny rozpočtu RO č.20/2018 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   9 /2018 z 1.zasadnutia OZ 

zo dňa  21.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE 

A/  Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.20/2018 v bode 1/ 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

Posl.Masaryk poznamenal, že finančné prostriedky sa berú  z dotácie na FK 

Posl.Mrenka uviedol, že ušetrené financie sa presúvajú 

 

B/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.20/2018 v bode 2/ 

     v sume 400,00€ na Štefanský stolnotenisový turnaj 

Jana Čičalová 

ZA 
Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 
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C/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.20/2018 v bode 2/ 

     v sume 200,00€ kultúrna akcia – Silvester 2018 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

Poslanec Mrenka oboznámil prítomných s futbalovým turnajom, ktorý sa bude konať 29.12.2018 v telocvični 

Základnej školy, poznamenal, že je potrebné podporovať mladých ľudí v športovaní, navrhol prispieť na túto 

športovú akciu vo výške 150€. Poslanec Masaryk navrhol čiastku 200€. 

Starosta poznamenal, že táto športová akcia je pre skupinu ľudí a v minulosti prebehla formou sponzorských 

príspevkov. 

Hosť pán Vnuk oboznámil prítomných s priebehom minuloročného futbalového turnaja. 

Poslanec Masaryk: minulý ročník to bol charitatívny športový turnaj, mal úspech. Žiadali sme o zapožičanie 

jedálne. Minulý rok sme zaplatili prenájom telocvične 120€, tento rok sme chceli prenájom zdarma.  

Od obce 200€ v spolupráci s obcou. Poslankyňa Mizerová: zatiaľ je to súkromná akcia, obec nemôže poskytnúť 

financie, obec môže dať vecnú cenu, ak ste občianske združenie, môžete požiadať o dotáciu v zmysle VZN. 

Poslanec Masaryk poznamenal, že nakoľko je to charitatívna akcia, môžu požiadať o odpustenie nájmu.  

Aby sa rozhodli, či to bude akcia v spolupráci s obcou. Poslanec Mrenka objasnil, že priestory poskytuje 

základná škola, v dobe, keď zastával funkciu starostu, poskytol financie z repre fondu starostu.  Kontrolorka 

obce: o repre fonde rozhoduje starosta 

Poslankyňa Hofericová: charitatívna zumba, tiež mala odpustený nájom 

Na otázku poslanca Masaryka, kam má žiadosť o odpustenie nájmu adresovať, upresnila poslankyňa Hofericová, 

podať žiadosť na školu. Poslankyňa Mizerová poznamenala, že základná škola má voľno, ale pani riaditeľka by 

mohla žiadosť prijať. 

Na otázku hosťa pána Vnuka, či bude telocvičňa, jedáleň a priestory CVČ zadarmo, posl. Hofericová 

poznamenala, že v prípade konania charitatívnej zumby žiadali o opustenie poplatku za nájom cca mesiac 

vopred. Ich žiadosti bolo vyhovené.  Poslanec Mrenka: je to na organizátorovi a starostovi, je to na vôli starostu. 

Poslankyňa Čičalová navrhla príspevok na dychovku vo výške 500€, nakoľko reprezentujú obec, a aktívne 

sa podieľajú hudobným vystúpením na kultúrnych akciách obce. 

Poslankyňa Mizerová poznamenala, že je vysoký dátum a financie sa nestihnú minúť na požadovaný účel. 

 

Bod programu 5/ bol uznesením vypustený 

 

Pán starosta oboznámil prítomných s bodom Postúpenie nájmu 

 

Z dôvodu nástupu do funkcie starostu som ukončil dňa 20.12.2018 podnikanie, v zmysle zákona o obecnom 

zriadení  a ustanovení  ústavného zákona. Z uvedeného dôvodu žiadam o súhlas s postúpením práv a povinností 

z Nájomnej zmluvy na pána Mareka Chilého, v záujme zachovania a zabezpečenia služieb pre obyvateľov. 

Na otázku poslanca Masaryka, či má súčasný nájomca vysporiadané  financie investované do prenajímaných 

priestorov, pani ekonomka odpovedala, že cca polovicu. 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 10 /2018 z 1.zasadnutia OZ 

zo dňa  21.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE 

Postúpenie    práv a  povinností  z  nájomnej zmluvy   č.340/2012 a dodatku č.1 zo dňa 10.1.2018  

na pána M.Chilého, bytom Krásno nad Kysucou a následné uzavretie nájomnej zmluvy za dodržania  

všetkých podmienok, čo do vzájomných práv, povinností a  lehôt vyplývajúcich z nájomnej zmluvy  

č.340/2012 a dodatku č.1 

Jana Čičalová 

Zdržala sa 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

Zdržala sa 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 
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Bod programu: Petícia 

 

Pán starosta: Vzhľadom na to, že nie sme vo funkciách ani dva týždne, chcem Vás požiadať o predlženie lehoty 

na dostatočné posúdenie tejto  problematiky. Týmto Vás žiadam o schválenie predlženia lehoty k vyjadreniu sa 

o dobu 60 dní. 

Poslanec Masaryk poznamenal, že na 48.zasadnutí obecného zasadnutia poslankyňa Mizerová navrhla zrušenie 

predmetných uznesení ohľadom odpredaja. Nakoľko uznesenia starostka obce podpísala, petícia je 

bezpredmetná. Komisia, ktorá preverovala petíciu porušila zákon, ubrali mu ako predsedovi právo byť prítomný 

pri preverovaní,  požiadal pána Kurucára o vyjadrenie, nakoľko tiež bol členom komisie. Členmi komisie boli 

bývalí poslanci: Konušík, Hunčíková, Psota, Kurucár. 

Poslanec Mrenka: pán starosta dal návrh odložiť prerokovanie petície. 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  11 /2018 z 1.zasadnutia OZ 

zo dňa  21.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE 

Odložiť  Petíciu občanov proti odpredaju rozostavaných sociálnych bytov so súpisným číslom 576,  

postavených nad požiarnou zbrojnicou na pozemku parcele registra CKN č. 238/4 v k.ú. obce Kysucký  

Lieskovec, evidovanej na LV č.3572 ako aj rozostavanej 22bytovky na pozemku parcele  CKN 1519/228  

a 1519/6 v kat.území Kysucký Lieskovec evidovanej  na LV č.815  o 90 dní 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

Zdržal sa 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

Osmy bod programu : Ponuka na odkúpenie polyfunkčného priestoru za účelom zriadenia POŠTY v  Kysuckom 

Lieskovci 

 

Pán starosta predložil prítomným ponuku, ktorá bola dňa 12.12.2018  doručená na obec Kysucký Lieskovec od 

spoločnosti Kurativa medika, s.r.o. na odkúpenie administratívno-obchodného priestoru v Kysuckom Lieskovci 

časť Liesky. Uvedený priestor bol naprojektovaný a postavený ako budúca Pošta, čomu zodpovedá aj dispozičné 

riešenie  /situácia bola súčasťou materiálov/. Súčasné umiestnenie Pošty nezodpovedá potrebám obyvateľov, 

nesplňa bezbariérový prístup. Pre potreby obecného úradu by bolo vhodné rozšírenie priestorov. 

Poslankyňa Mizerová nakoľko na obec, nebola doručená žiadosť od Sl.pošty, že jej nevyhovujú súčasné , nie sú 

dôvody to riešiť.  Poslanec Kováčik poznamenal, že prenájom, odkúpenie by bolo vhodné riešiť priamo so 

Sl.poštou. Poslanec Mrenka prejavil ľútosť za budovou pána Rajteka, ktorú mohla obec odkúpiť. Vyjadril sa, že 

je bonus zvyšovať hodnotu obecného majetku, ale pre obec by bolo lepšie postaviť budovu obecného úradu, kde 

by sa nachádzali aj priestory pre poštu, na ktorú už boli pripravené projekty. Zvyšovať hodnotu majetku je dobré. 

Pán starosta sa vyjadril, že je dobré investovať do majetku obce, a takto investované financie sa obci vrátia na 

nájme. Poslanec Mrenka záleží na starostovi ako nastaví rozpočet, súhlasil s vyjadrením pána starostu ohľadom 

investície do majetku obce, Je lepšie financie investovať do majetku ako ich prejesť. 

Poslanec Králik: tam nemusí byť len pošta, môže sa to prenajať. 

Poslanec Mrenka: a by som to zobral na vedomie, zaoberať sa stým budúci rok, keď to predá tak to predá 

Poslanec Masaryk: má lekáreň kolaudačné rozhodnutie? Odporučil spoločnosti Kuratíva, aby si dala doporiadku  

dokumentáciu   na čo pán starosta uviedol, že on  platí dane 25rokov a nehnuteľnosť a tiež to nebolo zapísané  

naporiadok. Poslankyňa Mizerová poznamenala, že prístavba lekárne je zakreslená. 

Poslankyňa Hofericová – vyjadrenie k umiestneniu pošty z pozície zdravotníka, pre účely pošty je potrebný 

bezbariérový prístup pre návštevníkov pošty. Poslanec Mrenka poznamenal, že pošta je súkromná inštitúcia, 

pošty si priestory väčšinou prenajímajú. 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.   17 /2018 z 1.zasadnutia OZ 

zo dňa  21.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

BERIE NA VEDOMIE 

Ponuku na odkúpenie polyfunkčného priestoru 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 
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Vladimír Lašo 

ZA 
Ing. Marián Masaryk 

Zdržal sa 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

Deviaty  bod programu : Žiadosti 

 

Vydanie súhlasu na umiestnenie stávkovej kancelárie pre ORION TIP, s.r.o. Poprad 

 na prevádzke Piváreň na rohu, Kysucký Lieskovec  246, 023 34  Kysucký Lieskovec  na jeden rok 

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 12  /2018 z 1.zasadnutia OZ 

zo dňa  21.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE      

Vydanie  súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie spoločnosti ORION TIP, s.r.o. Poprad 

na prevádzke Piváreň na rohu, Kysucký Lieskovec  246, 023 34  Kysucký Lieskovec  na jeden rok 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 
Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

 

bývalá starostka Mgr. M.Trubanová požiadala o preplatenie nevyčerpanej dovolenky v počte 15,5 dňa. 

Poslanec Mrenka sa vyjadril, nakoľko jemu ako odchádzajúcemu starostovi tiež nebola preplatená nevyčerpaná 

dovolenka, je proti preplateniu dovolenky Mgr. Trubanovej . 

Návrh na uznesenie:  Zamieta preplatenie 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  15 /2018 z 1.zasadnutia OZ 

zo dňa  21.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

ZAMIETA    

Vyplatenie náhrady platu  bývalej starostke obce Mgr. M. Trubanovej za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

 

Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre pána Jána Kavčiaka 

 

Uvedená žiadosť bola postúpená na posúdenie komisii. Predsedkyňa komisie pani Hofericová informovala 

prítomných o výsledku posúdenia, v zmysle platnej VZN komisia predložila návrh OZ vyplatiť  žiadateľovi 

jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 170,00€ . 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  13 /2018 z 1.zasadnutia OZ 

zo dňa  21.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE      

Poskytnutie jednorazovej dávku v hmotnej núdzi vo výške 170,00€ pre pána Jána Kavčiaka, bytom Kysucký 

Lieskovec  v peňažnej forme 

Jana Čičalová 

ZA 
Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 
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Po schválení uznesenia prebehla medzi prítomnými diskusia ohľadom turnaja, kde poslanec Mrenka prisľúbil, 

že to ako predseda komisie zastreší.  Pán starosta vyzval organizátorov, aby prišli na obecný úrad, na čo poslanec 

Mrenka poznamenal, že to je v kompetencii starostu, a podpísať hmotnú zodpovednosť. Poslankyňa Mizerová: 

netreba to riešiť na zastupiteľstve.  Poslanec Mrenka požiadal, aby boli sprístupnené VZN pre potrebu 

oboznámenia sa poslancov s ich znením. Do budúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva navrhol pozrieť si veci, 

dokumenty ohľadom skládky TKO,  protokoly, zmenka , zámková dlažba a ďalšie veci, ktoré bývalé 

zastupiteľstvo len bralo na vedomie. Na tieto veci sa treba pozrieť spätne. 

Pán starosta uviedol, že sa s týmito skutočnosťami tiež rád oboznámi. 

Poslanec Mrenka: ak došlo k pochybeniu, bude potrebné konať na ďalších OZ. 

Na otázku poslanca Masaryka, či si dal urobiť audit, odpovedal starosta, že nie. 

Poslanec Masaryk: ohľadom inventarizácie, chýbajúceho majetku, poslankyňa Mizerová odpovedala, 

že chýbajúci majetok sa odpísal, teraz je v poriadku. 

Poslanec Masaryk poznamenal, že má tiež veľa bodov, na ktoré chce poukázať. 

Skládka TKO, Revitalizácia, verejné osvetlenie, v akom stave sú podané trestné oznámenia 

Podnety za obec. Vyzval kontrolorku obce, ako sa postaví k vyjadreniu UVO ohľadom verejného osvetlenia. 

Podozrenie, že sa finančné prostriedky z rezervného fondu míňali netransparentne, marenie výkonu vo verejnom 

záujme, vedenie stavebného denníka, míňanie FP na skládke TKO – prieskum, kde je zapravený makadam,  

8bj-dokončenie. Cca 130tisíc € IR konkurzy, 170tisíc € na dostavbu. Celkový rozpočet bol cca 260tis.€ 

Poslanec Masaryk – v rozpočte riešiť finančné prostriedky na dokončenie 8bj 

Skládka TKO – pán starosta: po Novom roku pojdem na inšpekciu životného prostredia 

Poslanec Mrenka: skládka TKO boli 2 kazety.  

1.kazeta bola uzatvorená cca 180tis.€ , prvá etapa,  druhá etapa 1.kazety mohla ešte slúžiť pre potreby občanov. 

Treba riešiť, či obec  mala príjem z navážania. 8 bj. treba dokončiť, ak sa tu dali takéto peniaze, mohlo to už 

slúžiť. Poslanec Kurucár: bol som 5x na životnom prostredí, 3x na ministerstve ŽP, dnes sa k tomu nebudem 

vyjadrovať, chcem mať pokojné vianoce. Poslanec Mrenka: ak mám zdvihnúť ruku, musím vedieť za čo. 

Poslankyňa Mizerová navrhla, aby sa prítomní dohodli, ktoré stavby budú riešiť ako prvé. 

Návrh poslanca Mrenku: ako prvú revitalizácia obce. Poslankyňa Mizerová navrhla dohodnúť sa po jednom na 

každé zasadnutie OZ. Poslankyňa Čičalová navrhla celú 8bj. 

Poslanec Masaryk: chcem vedieť v akom stave sú trestné oznámenia, hrozia nám aj nejaké pokuty. Ako sa 

vysporiadame s predraženým verejným obstarávaním verejného osvetlenia a vyvodiť trestno-právnu 

zodpovednosť, koľko áut bolo navezených na skládku TKO. 

Poslanec Mrenka poznamenal, že keď sa stratí z obecného, je to horšie ako zo štátneho. 

Poslanec Masaryk vyzval pani kontrolorku, aby informovala, ako dopadla kontrola v CVČ, 

Nebol dodržaný súpis prác na projekte základnej školy, prečo neboli dorobené veci. 

Návrh, aby stavby preverili predseda a členovia komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcií, nakoľko títo zastupujú politické strany a nezávislých  

 

U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  14 /2018 z 1.zasadnutia OZ 

zo dňa  21.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci 

SCHVAĽUJE      

Preverenie stavieb 8 bj. a Revitalizácia centra obce Kysucký Lieskovec predsedom a členmi  Komisie o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov       v termíne  90 dní 

Jana Čičalová 

ZA 

Bc. Adriana Hofericová 

ZA 

František Kováčik 

ZA 

Milan Králik 

ZA 

Jozef  Kurucár 

ZA 

Vladimír Lašo 

ZA 

Ing. Marián Masaryk 

ZA 

Ing. Lenka Mizerová 

ZA 

Ing. Štefan Mrenka 

ZA 

 

 

 

Diskusia 

V diskusii vystúpil hosť pán Vnuk, kde prítomných oboznámil, že na prenájom stolnotenisového klubu dala 

obec financie priamo na základnú školu. Zmluva im končí 31.12., nevieme čo bude ďalej. Dostali sme od obce  

2 nové stoly a loptičky.   

Návrh nájom odpustiť športovým klubom, ktoré reprezentujú obec, v súčasnosti platia 7€/hodina/skupina 

Poslanec Masaryk,  každý športový klub potrebuje financie, je potrebné ho finančne podporiť. 
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Poslanec Mrenka poznamenal, že sa musíme riadiť platným VZN o prenájme 

Poslanec Lašo navrhol, urobiť zmluvu s riaditeľkou školy a požiadať o odpustenie nájmu. 

Po krátkej diskusii starosta obce poďakoval prítomným za účasť, poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov 

a ukončil 1.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec. 

 

 

 

V Kysuckom Lieskovci, 27.12.2018 

 

Milan Králik – starosta obce 

 

 

Bc. Adriana Hofericová 

Jozef Kurucár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnicu napísala: Hmírová 

Zápisnica podpísaná starostom obce a overovateľmi 


