
OBEC  LOPUŠNÉ PAŽITE 
Lopušné Pažite 102, 023 36 Radoľa 

_______________________________________________________________ 
 

 
 

P O Z V Á N K A 
 
V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 
 

15. decembra 2015 (utorok) o 17:00 hodine 
v zasadačke obecného úradu 

 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Správa nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Lopušné Pažite 

z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2014 
5. Informácia hlavnej kontrolórky obce o vykonanej následnej finančnej kontrole 

č. 4/2015 
6. Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky obce Lopušné Pažite na obdobie 

1. polroka 2016 
7. Žiadosť Lesného pozemkového spoločenstva Pažite o oslobodenie dane 

z nehnuteľnosti za holiny vzniknuté núteným výrubom 
8. Žiadosť Zariadenia pre seniorov a DSS pre dospelých v Kysuckom Novom 

Meste o príspevok pre občanov našej obce žijúcich v tomto zariadení 
9. Žiadosť Futsalového klubu FC LP 2011 Lopušné Pažite o preplatenie štartovného 

na sezónu 2015/2016 
10. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) obce Lopušné Pažite k 

dočasnému obmedzeniu alebo zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je 
nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci počas jej 
nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu 
žúmp na území obce Lopušné Pažite 



11. VZN obce Lopušné Pažite o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 
kampane na území obce Lopušné Pažite 

12. Dodatok č. 1 k VZN obce Lopušné Pažite č. 1/2012 z 15.12.2012 o dani 
z nehnuteľnosti od 01.01.2013 

13. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  

14. Dodatok č. 1 k VZN obce o miestnych daniach č. 3/2012 z 15.12.2012 
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Lopušné 
Pažite 

15. Obhospodarovanie lesných pozemkov v majetku obce Lopušné Pažite 
16. Projekt a žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV na 

vybudovanie obecného kamerového systému 
17. Spracovanie geometrických plánov a usporiadanie vlastníckych vzťahov na 

pozemky vo vlastníctve obce – miestne komunikácie 
18. Projekt a žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV na 

vybudovanie cesty na cintorín a okolo cintorína v časti obce Lopušná 
19. Zosúladenie dokumentácie Dobrovoľného hasičského zboru obce so zmenenými 

právnymi predpismi, personálne, materiálne a technické podmienky   
20. Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva 
21. Rôzne 
22. Úprava rozpočtu obce Lopušné Pažite rozpočtovým opatrením číslo 3/2015 
23. Diskusia 
24. Záver 
 
 
V Lopušných Pažitiach dňa 11.12.2015 
 
 Ing. Peter Harcek 
 starosta obce 


