
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 

obce Lopušné Pažite, ktoré sa uskutoční dňa 

 

6. júla 2020 (pondelok) o 17:00 hodine 

v sále kultúrneho domu obce Lopušné Pažite 
 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Ďalšie prerokovanie žiadosti p. Jany Jánošovej rod. Harcekovej a p. Miroslava 

Jánoša o odkúpenie pozemku, vytvoreného z obecného pozemku parcelné číslo 

KN-E 157/1, k. ú. Lopušné Pažite (Stará cesta okolo Vadičovky) 

5. Žiadosť p. Jaroslava Minára a p. Emílie Minárovej o súhlas obce Lopušné Pažite, 

ako vlastníka pozemku parcelné číslo KN-E 157/1, k. ú. Lopušné Pažite, so 

zápisom geometrického plánu č. 23/2019 do katastra nehnuteľností 

6. Žiadosť p. Petra Janeka a Bc. Dariny Janekovej o súhlasné stanovisko obce 

Lopušné Pažite s umiestnením vodovodnej prípojky na pozemku vo vlastníctve 

obce parcelné číslo KN-C 92, k. ú. Lopušné Pažite 

7. Žiadosť združenia obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín o dotáciu pri 

budovaní Kysuckej cyklotrasy 

8. Upravený návrh Regionálneho vydavateľstva – Alena Jaššová, s.r.o., Mojzesovo 

na vydanie druhej publikácie o Dolných Kysuciach (po roku 1989 až podnes) 

9. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce 

Lopušné Pažite za rok 2019, schválenie Záverečného účtu obce a celoročného 

hospodárenia za rok 2019 a schválenie použitia prebytku rozpočtového 

hospodárenia 



10. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie roka 2019 v obci Lopušné 

Pažite 

11. Správy z kontrol č. 1/2020 a č. 2/2020 

12. Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky pre obec Lopušné Pažite na 

2. polrok 2020 

13. Schválenie spôsobu prefinancovania projektu „Obecný kamerový systém“ na 

dobu do preplatenia projektu Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 

14. Možnosť riešenia dočasnej opravy cesty okolo cintorína Lopušná 

asfaltoštrkodrťou 

15. Stav vypracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a ďalší 

postup 

16. Úprava plánu kultúrno-spoločenských akcií na rok 2020 

17. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2020 

18. Rôzne 

19. Diskusia 

20. Záver 

 

 

V Lopušných Pažitiach dňa 03.07.2020 

 

 

 Ing. Peter Harcek 

 starosta obce 


