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Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 03.12.2020 
 

Prítomní poslanci: 6 

Neprítomní:  1 

Ostatní: podľa prez. listiny (príloha) 

 

Rokovanie: 

 

Predsedajúci – starosta obce privítal o 18:20 hod. poslancov. Skonštatoval, že prítomných poslancov 

je nadpolovičná väčšina, obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 

Starosta určil za zapisovateľku Ing. Marcelu Síčovú, overovatelia zápisnice: Tomáš Ligas, Rastislav 

Gabaj. 

 

 

Program rokovania: 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Schválenie programu.  

3. Kontrola uznesení. 

4. Návrh VZN Obce Fačkov č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Fačkov. 
5. Návrh VZN Obce Fačkov č. 2/2020, ktorým ukladá miestny poplatok za komunálne odpady    

a drobné stavebné odpady.   

6. Návrh na dodatok č. 1 k VZN č. 1 /2019 Obce Fačkov o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Fačkov. 

7. Založenie Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov. 

8. Schvaľovanie monitorovacej správy za rok 2020. 

9. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správa k ďalším požiadavkám 

zákona a iných právnych predpisov k 31.12.2019 

10. Plán kontrolnej činnosti HKO obce Fačkov na 1. polrok 2021. 

11. Stanovisko HKO k rozpočtu obce na roky 2021, 2022, 2023. 

12. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023. 

13. Rozpočtové opatrenia. 

14. Voľby prísediacich Okresného súdu Žilina. 

15. Kontrola kroniky Obce Fačkov.  

16. Rôzne. 

17. Diskusia. 

18. Záver.  

 

    Starosta predniesol program rokovania a následne dal o ňom hlasovať. Poslanci program jednohlasne 

schválili. 

 

Návrh uznesenia OZ: 

OZ schvaľuje program rokovania OZ. 

       

Hlasovanie: 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Rastislav Gabaj 

Rastislav Hollý 

Tomáš Ligas 

Ing. Pavol Záň   

Ing.Miroslav Mikula 

Milan Michalec 

  

 

 Uznesenie BOLO schválené. 
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3. Kontrola uznesení. 

 

O plnení uznesení oboznámila poslancov hlavná kontrolórka obce p. Janigová. Skonštatovala, že 

všetky uznesenia boli splnené.  

Starosta - Uznesenie 59/2020  – nie je vyhotovený znalecký posudok, lebo katastrálny úrad Žilina 

zapísal pozemky 194/5, 194/4, 195/3 na parcely registra ,,C“ tento týždeň.. V najbližšom období sa 

dá vyhotoviť znalecký posudok. 

 

Návrh uznesenia OZ: 

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
 

 

4. Návrh VZN Obce Fačkov č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Fačkov. 

  

 

Starosta obce predniesol poslancom návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi.  

 

Návrh uznesenia OZ:  

prijíma VZN Obce Fačkov č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Fačkov. 

 

O návrhu VZN poslancov bližšie informoval starosta. O návrhu poslanci dlho diskutovali. Do návrhu 

VZN boli zapracované pripomienky poslancov a starostu: 

- paragraf 11 bod 5 – vývoz nie 2 krát mesačne ale raz za dva týždne, 

- vyčiarknuté body 6, 7 par. 14,  

- par. 15, bod 5, písm. b) IV a V – do plastov nepatria hračky, 

- par. 18, bod 3, písm. c) – doplnený názov parcely KN-E č. 3785, 3787 v k.ú. Fačkov – 

Horňanský potôčik. 

 

Hlasovanie: 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Rastislav Gabaj 

Rastislav Hollý 

Tomáš Ligas 

Ing. Pavol Záň   

Ing.Miroslav Mikula 

Milan Michalec 

  

 

 Uznesenie BOLO schválené. 

 

5. Návrh VZN Obce Fačkov č. 1/2020, ktorým ukladá miestny poplatok za komunálne odpady    

a drobné stavebné odpady. 

 

 

Následne starosta predniesol návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa ukladá miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci diskutovali o nákladoch na zber a zneškodnenie odpadov 

a o príjmoch na poplatkoch za KO a DSO. Skonštatovali, že obec je v strate a za rok 2020 sa 

doplácalo cca 3 000 Eur a to starosta pripomenul, že poplatky za skládkovanie odpadu do Enviro 

fondu podľa úrovne vytriedenia KO sa pre rok 2021 zvýšia pre našu obec o 7 Eur/ tona ak sa 

dostaneme s úrovňou vytriedenia 40 – 50%. Starosta ďalej poukázal aj na to, že skládka odpadu 

v Šuji má naplnenú kapacitu a v roku 2021 by sa mala využiť ako prekládková stanica, kým sa 

nevyrieši či nám povolia otvoriť nové kazety na ukladanie KO v Šuji, alebo budeme voziť KO do 

inej skládky čo by znova navýšilo financie z nášho rozpočtu. Poslanci  navrhli zvýšenie poplatku 
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a navrhli aj to aby sa mohol poplatok za KO zaplatiť v dvoch splátkach. Poslanci navrhli zmenu 

VZN  

- par. 2, bod 2, písm a) -  sadzbu poplatku vo výške 0,06302/deň/osobu. (23 €).  

- ostatné paragrafy zostali oproti návrhu nezmenené. 

 

 

Návrh uznesenia OZ:  

prijíma VZN Obce Fačkov č. 1/2020, ktorým ukladá miestny poplatok za komunálne odpady    

a drobné stavebné odpady. 

 

Hlasovanie: 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Rastislav Gabaj 

Rastislav Hollý 

Tomáš Ligas 

Ing. Pavol Záň   

Ing.Miroslav Mikula 

Milan Michalec 

  

 

 Uznesenie BOLO schválené. 

 

 

6.  Návrh na dodatok č. 1 k VZN č. 1 /2019 Obce Fačkov o určení výšky príspevku a spôsobe 

jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Fačkov. 

 

 

Starosta poslancom predostrel návrh na dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku 

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Návrhom 

dodatku sa zvyšuje poplatok za školský klub detí na 7 €. 

V priebehu rokovania sa poslanci dohodli na zmene – prijíma sa nie dodatkom č. 1 ale VZN č. 

3/2020. 

 

Návrh uznesenia OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo prijíma VZN č. 3/2020 Obce Fačkov o určení výšky príspevku a spôsobe 

jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Fačkov. 

 

Hlasovanie: 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Rastislav Gabaj 

Rastislav Hollý 

Tomáš Ligas 

Ing. Pavol Záň   

Ing.Miroslav Mikula 

Milan Michalec 

  

 

 Uznesenie BOLO schválené. 
 

7.  Založenie Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov. 

 

 

O založení združenia starosta predniesol dôvodovú správu. 

 

 

Dôvodová správa : 

 

Projekt s názvom ,,Vybudovanie kompostárne Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie 

odpadov“ bude zameraný na vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 
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komunálneho odpadu ,,BRKO“ – zelený odpad (tráva, lístie, konáre) a kuchynského odpadu z 

domácností prostredníctvom vybudovania kompostárne a nákupu hnuteľných vecí súvisiacich so 

zhodnocovaním BRKO. Samotná realizácia projektu bude pozostávať z nasledovných činností : 

výstavba kompostárne; nákup techniky,  prístrojov, nástrojov, náradia na zhodnocovanie BRKO. 

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania BRKO na území katastra obcí 

Rajec, Fačkov, Kľače, Čičmany, Šuja, Rajecké Teplice, Rajecká Lesná, Veľká Čierna, 

Domaniža za účelom znižovania množstva BRKO zneškodňovaných skládkovaním. Realizáciou 

projektu sa dosiahne riešenie nakladania s odpadom v súlade s aktuálnymi predpismi a stanovenými 

cieľmi v rámci programu odpadového hospodárstva, ako aj úspora nákladov za zneškodnenie 

odpadov skládkovaním, zníženie množstva odpadu a následné zníženie zaťaženia životného 

prostredia odpadmi. 

 

Povinnosť obcí podľa § 81 ods. 7 zákona  č. 79/2015 Z. z., o odpadoch v znení neskorších 

predpisov: 

- Zabezpečiť zavedenie a vykonávať triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov zo 

záhrad a  parkov vrátane cintorínov 

 

Povinnosť obcí podľa § 14 ods. 8 až 13 vyhlášky MŽP SR  č. 371/2015, Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov: 

 

Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 

7 písm. b) tretieho bodu zákona obec zabezpečí: 

 

a) ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, aby každá domácnosť mala: 

 

1. kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný 

biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo 

 

2. zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob 

musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí 

byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november,  

 

b) ak ide o komplexnú bytovú výstavbu s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo 

vlastníctve vlastníka bytového domu alebo bytu, na požiadanie vlastníka alebo správcu, aby 

každá komplexná bytová výstavba alebo domácnosť mala.  

 

1. kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný 

biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo  

 

2. zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob 

musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí 

byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november, a  

 

Obec taktiež musí zabezpečiť  v obci aj: 

 

- kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu najmenej dvakrát 

do roka, a to v jarnom a jesennom období a 

-  zber biologicky rozložiteľného odpadu aj z verejných priestranstiev. 

 

Od 29.12.2019 je platný zákon  č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z  

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Od 1.1.2021 nadobudne účinnosť  § 81 odsek 21 zákona o odpadoch 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-81.odsek-7.pismeno-b.bod-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-81.odsek-7.pismeno-b.bod-3


5 z 9 

 

Znenie § 81 ods. 21 

„(21) Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu 

pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá   

a)má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov 

činnosťou R1  

b)preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad alebo 

c)preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách 

miest a v riedko osídlených oblastiach.“. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak si obec nevie uplatniť ani jednu výnimku, musí v obci 

zabezpečovať od 1.1.2021 zber kuchynského odpadu z domácností. 

Združenie obcí (Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov) ako oprávneného 

žiadateľa je nevyhnutné vytvoriť ako združenie obcí s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikne na 

základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov alebo na základe § 

20f až §21 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka za účelom realizácie projektu zameraného 

na vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V 

zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musia mať takéto združenia zároveň v 

Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky v rámci druhu vlastníctva 

evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“. 

 

Záverečné zhrnutie:  

 

Obec zakúpením techniky na zber a zhodnocovanie BRKO a výstavby kompostárne zabezpečí 

povinnosti obce vyplývajúce zo zákona o odpadoch a tiež zníži poplatky za uloženie zmesového 

komunálneho odpadu, nakoľko čím viac zložiek komunálneho odpadu obec vytriedi, tým bude nižšia 

sadzba za jeho uloženie. 

 

Združenie obcí (Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov) je oprávneným 

žiadateľom a zámer ,, Vybudovanie kompostárne Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie 

odpadov“ je oprávneným projektom. Združenie obcí môže požiadaľ o NFP s intenzitou financovania 

95% z ERDF a štátneho rozpočtu. Termín realizácie diela bude závisieť od schválenia žiadosti 

o NFP, s predpokladom 03/2022 – 02/2023. Konkrétny rozpočet projektu a jeho spolufinancovanie 

bude predmetom rokovania zastupiteľstva v marci 2021. 

 

 

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva : 
 

Obecné zastupiteľstvo  

 

A) Prerokovalo  

1. Založenie Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov - združenia obcí s 

výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikne na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov alebo na základe § 20f až §21 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka za účelom realizácie projektu zameraného na vybudovanie zariadenia 

na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 

2. Možnosť predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: ,,Vybudovanie 

kompostárne Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov“ v rámci výzvy 

z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a 

podpora predchádzania vzniku odpadov; Aktivita B. Príprava na opätovné použite a 

zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory 
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systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 

 

B) Schvaľuje 

1. založenie Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov - združenia obcí s 

výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikne na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov alebo na základe § 20f až §21 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka za účelom realizácie projektu zameraného na vybudovanie zariadenia 

na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, 

2. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: ,,Vybudovanie kompostárne 

Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov“ v rámci výzvy z Operačného 

programu Kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania 

odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora 

predchádzania vzniku odpadov; Aktivita B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so 

zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného 

zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov, 

3. vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, 

4. vypracovanie projektovej žiadosti o NFP a realizácie verejného obstarávania na oprávnené 

výdavky v projekte. 

 

 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Rastislav Gabaj 

Rastislav Hollý 

Tomáš Ligas 

Ing. Pavol Záň   

Ing.Miroslav Mikula 

Milan Michalec 

  

 

 

Uznesenie BOLO schválené. 

 

 

8. Schvaľovanie monitorovacej správy za rok 2020. 

 

K monitorovacej správe k 30.06.2020 sa bližšie vyjadrila účtovníčka obce M. Síčová. Následne 

hlavná kontrolórka obce Fačkov predniesla poslancom stanovisko, ku ktorému poslanci nemali 

námietky. Následne dal starosta hlasovať o schválení monitorovacej správy. 

 

Návrh uznesenia:  

a) OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Fačkov k monitorovacej 

správe k 30.06.2020. 
 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje monitorovaciu správu obce Fačkov k 30.06.2020. 
 

Hlasovanie: 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Rastislav Gabaj 

Rastislav Hollý 

Tomáš Ligas 

Ing. Pavol Záň   

Ing.Miroslav Mikula 

Milan Michalec 

  

 

 Uznesenie BOLO schválené. 

 

 

9. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správa k ďalším požiadavkám zákona 

a iných právnych predpisov k 31.12.2019 
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Starosta predniesol poslancom správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správu 

k ďalším požiadavkám zákona a iných právnych predpisov k 31.12.2019. Poslanci správu zobrali na 

vedomie. 

 

Návrh uznesenia:  

OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správu k ďalším 

požiadavkám zákona a iných právnych predpisov k 31.12.2019. 

 

10. Plán kontrolnej činnosti HKO obce Fačkov na 1. polrok 2021. 

 

Plán kontrolnej činnosti HKO obce Fačkov na 1. polrok 2021 poslancom predstavila hlavná 

kontrolórka. Poslanci k návrhu nemali pripomienky. Starosta dal následne hlasovať. 

 

Návrh uznesenia:  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti HKO obce Fačkov na 1. polrok 2021. 
 

Hlasovanie: 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Rastislav Gabaj 

Rastislav Hollý 

Tomáš Ligas 

Ing. Pavol Záň   

Ing.Miroslav Mikula 

Milan Michalec 

  

 

 Uznesenie BOLO schválené. 
 

 

11. Stanovisko HKO k rozpočtu obce na roky 2021, 2022, 2023. 

 

Stanovisko k rozpočtu predložila poslancom hlavná kontrolórka obce Fačkov p. Janigová. Poslanci 

k stanovisku nemali pripomienky a zobrali ho na vedomie.  

 

Návrh uznesenia:  

OZ berie na vedomie stanovisko HKO k rozpočtu obce na roky 2021, 2022, 2023. 
 

 

12. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023. 

 

Pracovníčka obce M. Síčová oboznámila poslancov s návrhom programového rozpočtu na roky 

2021, 2022, 2022. Skonštatovala, že zmena v programovej štruktúre je v programe č. 10, ktorý bol 

doplnené o prvok 01 – bytový dom č. 240 – 6 b.j. a prvok 02 – Bytový dom č. 262 – 10 b.j. 

Návrh rozpočtu sa upravuje o sumu 653 € z dôvodu zvýšenia príjmov za poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, znižuje sa v príjmovej časti Výnos dane z príjmov FO o 653 €. 

 

Návrh uznesenia:  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje programovú štruktúru na rok 2021. 
 

Hlasovanie: 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Rastislav Gabaj 

Rastislav Hollý 

Tomáš Ligas 

Ing. Pavol Záň   

Ing.Miroslav Mikula 

Milan Michalec 
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 Uznesenie BOLO schválené. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtový harmonogram na rok 2021. 
 

Hlasovanie: 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Rastislav Gabaj 

Rastislav Hollý 

Tomáš Ligas 

Ing. Pavol Záň   

Ing.Miroslav Mikula 

Milan Michalec 

  

 

 Uznesenie BOLO schválené. 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Fačkov na rok 2021 vrátane programov a 

podprogramov. 
 

Hlasovanie: 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Rastislav Gabaj 

Rastislav Hollý 

Tomáš Ligas 

Ing. Pavol Záň   

Ing.Miroslav Mikula 

Milan Michalec 

  

 

 Uznesenie BOLO schválené. 
 

 

Návrh uznesenia:  

OZ berie na vedomie návrh viacročného rozpočtu obce Fačkov na roky 2022 a 2023 vrátane 

programov a podprogramov. 
 

 

13. Rozpočtové opatrenia. 

 

K rozpočtovým opatreniam č. 17/2020 a 18/2020 sa vyjadrila M. Síčová. 

 

Návrh uznesenia OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 17 a 18/2020. 
 

 

14. Voľby prísediacich Okresného súdu Žilina. 

 

Starosta informoval poslancov o žiadosti Okresného súdu v Žiline o zabezpečenie volieb prísediacich 

Okresného súdu Žilina v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení 

na obdobie rokov od 01.01.2021 do 31.12.2024. Obec túto žiadosť zverejnila na úradnej tabuli obce, 

webovom sídle a tiež informovala občanov prostredníctvom obecného rozhlasu. Nikto z občanov 

neprejavil záujem. Obec podá na Okresný súd v Žiline odpoveď. 

 

Návrh uznesenia OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného 

súdu Žilina 
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15. Kontrola kroniky Obce Fačkov. 

 

Poslanci obce si prezreli obecnú kroniku.  

 

 

16. Rôzne 

 

- Starosta informoval poslancov o ďalšom spracovaní JPÚ. 

 

 

 

 

17. Diskusia. 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

  

18. Záver. 

 

 

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť – OZ ukončené o 21.45 hod.  

 

Overovatelia zápisnice: Tomáš Ligas 

 

       Rastislav Gabaj 

                                        

                                        

  

 

 

Miroslav Čerňanec 

                                                                                                            starosta obce, v.r. 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Síčová   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


