
Uznesenia 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Obce Istebné zo dňa  10. 12. 2018 

 

 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

1.  Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

2.  Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie ich náplne práce, voľba 

     členov a predsedov komisií. 

3.  Zriadenie obvodov pre poslancov obce 

4.  Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

 

 

 

1)  Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

 

 

Uznesenie č. 1 

 

Obecné zastupiteľstvo v Obci Istebné 

 

A.  b e r i e    na    v e d o m i e 

 

1. výsledky voľby  starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

3. že Obec Istebné v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie 

    územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení neskorších predpisov a Vyhlášky  

    Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 59/2014 Z z podá žiadosť 

    o poskytnutie dotácie na spracovanie Územného plánu Obce Istebné. 

 

 

B.  k o n š t a t u j e,    že 

 

1. novozvolená starostka obce Bc. Lýdia Fačková, zložila zákonom predpísaný sľub starostu 

    obce, 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca  

    obecného zastupiteľstva: 

     Ing. Tibor Belica, Bc. Lenka Katreniaková, Martin Kováčik, Ing. Erika Kunová, Jaroslav    

    Labda, Ing. Jozef Labuda, Marián Madera, Štefan Magdalík, Bc. Renata Pazúriková 

    Sľub poslancov potvrdený ich podpismi je prílohou zápisnice. 
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2)  Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie ich náplne práce, 

     voľba členov a predsedov komisií 

 

 

Uznesenie č. 2 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Obci Istebné 

 

 

A.  z r i a ď u j e 

 

Komisiu na ochranu verejného poriadku 

Komisiu finančno – sociálnu 

Komisiu stavebnú 

Komisiu školstva kultúry a športu 

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií vo verejnom záujme 

Volebné obvody pre poslancov obce, ktoré tvoria prílohu. 

 

 

B.  u r č u j e 

 

Náplne práce jednotlivých komisií, ktoré sú prílohou zápisnice. 

  

 

C.  v o l í 

 

Komisiu na ochranu verejného poriadku 

 

Bc. Renáta Pazúriková                 predseda komisie 

Marián Madera                             člen 

Bc. Lenka Katreniaková               člen 

 

 

Komisiu finančno - sociálna  

 

Ing. Jozef Labuda                          predseda komisie 

Ing. Erika Kunová                         člen 

Ing. Tibor Belica                           člen 

 

 

Komisiu stavebná 

 

Jaroslav Labda                               predseda komisie 

Martin Kováčik                             člen 

Štefan Magdalík                            člen 
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Komisiu školstva kultúry a športu 

 

Bc. Lenka Katreniaková                 predseda komisie 

Bc. Renata Pazúriková                   člen 

Ing. Erika Kunová                          člen 

Ing. Tibor Belica                            člen 

 

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií vo verejnom záujme 

 

Marián Madera                                predseda komisie 

Martin Kováčik                               člen 

Štefan Magdalík                              člen 

 

 

 

4)   Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

 

Uznesenie č. 3 

 

Obecné zastupiteľstvo v Obci Istebné 

 

u r č u j e 

 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z.  o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostky Bc. 

Lýdie Fačkovej vo výške 2 414,- €  

 

 

 

Uznesenie č. 4 

 

Obecné zastupiteľstvo v Obci Istebné 

 

s c h v a ľ u j e 

 

a)   Proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán  

      Obce Istebné potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie s  

      Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Obcou Istebné. 

 

Hlasovanie:       za:   9                              proti:   0                               zdržal sa:  0 

 

 b)   Zástupcov do rady školy Základnej školy s materskou školou v Istebnom na volebné  

       obdobie 2018 – 2022 v zložení: Ing. Jozef Labuda, Bc. Renáta Pazúriková, Bc. Lenka 

       Katreniaková, p. Martin Kováčik. 

 

Hlasovanie:       za:   9                              proti:   0                               zdržal sa:  0 
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c)   Zásady odmeňovania poslancov, ktoré sú prílohou zápisnice.  

 

Hlasovanie:       za:   9                              proti:   0                               zdržal sa:  0 

 

 

d)   Jednorázový finančný príspevok vo výške 150,- € pre maloleté deti Fabiána Jánosdeáka 

a Thomas Zubaja na nákup základných potravín a hygieny v období sviatkov, nakoľko boli 

deti zverené do náhradnej starostlivosti Simone Jánosdeákovej, Istebné č. 4, sestre matky 

Ivany Jánosdeákovej, ktorá aj so svojim druhom deti riadne nevychovávali a nestarali sa o ne. 

Okresný súd v Dolnom Kubíne určil náhradnú starostlivosť u sestry Simony. Nakoľko do 

dnešného dňa neboli vysporiadané finančné nároky pre Simonu Jánosdeákovú ohľadom 

maloletých detí, rodina nemá z čoho zakúpiť ani základné potraviny, obrátili sa na obec 

Istebné o jednorázovú výpomoc na preklenutie tejto finančne náročnej situácie. 

 

Hlasovanie:       za:   9                              proti:   0                               zdržal sa:  0 

 

 

  

 

 

Uznesenie č. 5 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Istebné 

 

z a m i e t a  

 

žiadosť p. Jarmily Jánosdeákovej o predvolanie a prešetrenie  Zuzany Hrklovej z bytového 

domu č. 4 z dôvodu neslušného správania, osočovania, nadávok a porušovania domového 

poriadku jej osoby ako aj osoby pani Zuzany Grísovej. OZ túto sťažnosť zamieta, nebude 

predmetom komisie na ochranu verejného poriadku, pretože vzniknutú situáciu je potrebné 

riešiť občiansko-právne na Okresnom súde v Dolnom Kubíne, alebo podaním trestného 

oznámenia na ORPZ Dolný Kubín a porušovanie domového poriadku v rámci bytového 

spoločenstva č. 4. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Bc. Lýdia Fačková 

  starostka obce 


