
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 29. 10. 2018 

 
 

Uznesenie č. 56//2018 

OZ berie na vedomie 

- výročnú správu obce Istebné za rok 2017 

- správu audítora za rok 2017 

- informáciu o úspešnosti podanej žiadosti na „Zníženie energetickej náročnosti OcÚ  

   a kultúrneho domu v Istebnom“,  

- poďakovanie od občanov, ktorým bola poskytnutá zbierka potravín a finančný príspevok  

  z výťažku Dňa obce Istebné, 

 

Uznesenie č. 57/2018 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice p. Jaroslav Labda, p. Marián Madera  

- zapisovateľa p. Bohuslav Belica 

- navrhnutý program zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  za:  6  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 58/2018 

OZ schvaľuje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva z 13.08.2018, ktoré boli splnené. 

Hlasovanie:  za:  6  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 59/2018 

OZ  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6 

Hlasovanie:  za:  6  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 60/2018 

OZ schvaľuje Rozpočet obce Istebné na roky 2019 - 2021 

Hlasovanie:  za:  6  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 61/2018 

OZ schvaľuje predaj vlastníctva obce Istebné, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, t.j. 

pozemok C-KN par. č. 221/2 ostatné plochy, o výmere 394 m2  užívateľovi Jozefovi  
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Katreniakovi, ktorý tento pozemok rozhodnutím Okresného národného výboru v Dolnom 

Kubíne č. ÚP 610/82 z 25.05.1982 nadobudol ako stavebný pozemok na výstavbu rodinného 

domu na ulici Skalickej, na ktorom rodinný dom dodnes stojí a pozemok užívajú (stavebné 

povolenie: ÚP 420/1983-327/5-A/2). Dokumenty v tom čase neboli zavkladované na 

katastrálnom úrade Dolný Kubín, preto je pozemok vedený vo výlučnom vlastníctve Obce 

Istebné, ktorá dnes má za to, aby sa z dôvodu hodného osobitného zreteľa predal p. 

Katreniakovi vo výške všeobecnej hodnoty pozemku 3 900,- € (znalecký posudok č. 87/2018 

vypracovaný znalcom Ing. Michalom Mozolíkom, Severná 778/21 Dolný Kubín, dňa 

24.09.2018). 

Hlasovanie:  za:  6  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 62/2018 

OZ schvaľuje prevod častí nehnuteľností – pozemkov zámennou a kúpnou zmluvou v zmysle 

geometrického plánu č. 30216621-117/2018, ktorý vyhotovil Ing. Tibor Preťo a Ing. Peter 

Staš a autorizačne overil Ing. Tibor Preťo, GEODET, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný 

Kubín, IČO: 30216621 dňa 21.08.2018 a ktorý bol úradne overený Okresným úradom Dolný 

Kubín, katastrálnym odborom dňa 17.10.2018 pod č. 534/2018 (ďalej len „GP“), ktoré 

uzatvoria účastníci: 

 

1. Obec Istebné, IČO: 00314528, so sídlom Istebné 142, 027 53 Istebné, zast. Bc. Lýdiou 

Fačkovou, starostkou (ďalej aj „Účastník č. 1“) 

2. Ing. Jaroslav Šťastný, nar. 14.09.1937, r.č. 370914/958,bytom Istebné č. 153/6, 027 53 

Istebné (ďalej aj „Účastník č. 2“) 

3. Dušan Pakši, nar. 01.06.1970, r.č. 700601/7744, Istebné č. 186, 027 53 Istebné (ďalej aj 

„Účastník č. 3“) 

ohľadom nehnuteľností, ktoré sú zapísané na: 

- LV č. 471, pre okres: Dolný Kubín, obec: Istebné, k. ú. Istebné, parcela C-KN, parc. č. 

513/14, orná pôda o výmere 25 m2,  vlastník: Účastník č. 1, 

- LV č. 471, pre okres: Dolný Kubín, obec: Istebné, k. ú. Istebné, parcela C-KN, parc. č. 

513/13, ostatné plochy o výmere 25 m2, vlastník: Účastník č. 1,  

- LV č. 471, pre okres: Dolný Kubín, obec: Istebné, k. ú. Istebné, parcela C-KN, parc. č. 

513/25, ostatné plochy o výmere 25 m2, vlastník: Účastník č. 1,   
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- LV č. 471, pre okres: Dolný Kubín, obec: Istebné, k. ú. Istebné, parcela C-KN, parc. č. 

513/41, orná pôda o výmere 298 m2, vlastník: Účastník č. 1,    

- LV č. 471, pre okres: Dolný Kubín, obec: Istebné, k. ú. Istebné, parcela C-KN, parc. č. 

514/3, ostatná plocha o výmere 345 m2, vlastník: Účastník č. 1,     

- LV č. 926, pre okres: Dolný Kubín, obec: Istebné, k. ú. Istebné, parcela C-KN, parc. č. 

513/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, vlastník: Účastník č. 2,  

tak, že: 

 

Účastník č. 1 a Účastník č. 2 sa dohodli, že si navzájom zamieňajú a navzájom do vlastníctva 

prijímajú z nehnuteľností len tie časti nehnuteľností, ktoré sú v ich vlastníctve tak, že 

Účastník č. 1 sa stane výlučným vlastníkom tej časti nehnuteľnosti – pozemku CKN, parc. č. 

513/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, ktorá je v GP označená ako diel 11 

o výmere 6 m2 a Účastník č. 2 sa stane výlučným vlastníkom tej časti nehnuteľnosti – 

pozemku CKN, parc. č. 513/14, orná pôda o výmere 25 m2, ktorá je v GP označená ako diel 4 

o výmere 1 m2. Účastník č. 1 a Účastník č. 2 prehlasujú, že zamieňané nehnuteľnosti majú 

rovnakú hodnotu a z toho dôvodu si za zamieňané nehnuteľnosti nič nedoplácajú a zároveň 

prehlasujú, že týmto sú ich vzájomné nároky k predmetným nehnuteľnostiam vysporiadané. 

 

Obec Istebné, IČO: 00314528, so sídlom Istebné 142, 027 53 Istebné, zast. Bc. Lýdiou 

Fačkovou, starostkou a Ing. Jaroslav Šťastný, nar. 14.09.1937, r.č. 370914/958, bytom Istebné 

č. 153/6, 027 53 Istebné sa dohodli, že Obec Istebné predáva Ing. Jaroslavovi Šťastnému do 

jeho výlučného vlastníctva diel označený v GP ako diel 1 o výmere 1 m2, tvoriaci časť 

novovytvoreného pozemku CKN, parc. č. 513/14, ostatné plochy o výmere 24 m2, ktorý bol 

odčlenený od pozemku CKN, parc. č. 513/13, ostatná plocha o výmere 25 m2, diel označený 

v GP ako diel 2 o výmere 16 m2, tvoriaci časť novovytvoreného pozemku CKN, parc. č. 

513/14, ostatné plochy o výmere 24 m2 a diel označený v GP ako diel 3 o výmere 7 m2, 

tvoriaci časť novovytvoreného pozemku CKN, parc. č. 513/14, ostatné plochy o výmere 24 

m2, ktorý bol odčlenený od pozemku CKN, parc. č. 513/25 ostatná plocha o výmere 25 m2, za 

kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 94/2018 zo dňa 26.10.2018, ktorý vypracoval 

Ing. Michal Mozolík, znalec (ev. číslo znalca: 914936) vo výške 268,32 €. 

Obec Istebné, IČO: 00314528, so sídlom Istebné 142, 027 53 Istebné, zast. Bc. Lýdiou 

Fačkovou, starostkou a Dušan Pakši, nar. 01.06.1970, r.č. 700601/7744, Istebné č. 186, 027 

53 Istebné sa dohodli, že Obec Istebné predáva Dušanovi Pakšimu do jeho výlučného  
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vlastníctva diel označený v GP ako diel 8 o výmere 1 m2, tvoriaci časť novovytvoreného 

pozemku CKN, parc. č. 513/24, ostatné plochy o výmere 26 m2, ktorý bol odčlenený od 

pozemku CKN, parc. č. 513/25, ostatná plocha o výmere 25 m2, diel označený v GP ako diel 

9 o výmere 3 m2, tvoriaci časť novovytvoreného pozemku CKN, parc. č. 513/24, ostatné 

plochy o výmere 26 m2, ktorý bol odčlenený od pozemku CKN, parc. č. 513/41 orná pôda 

o výmere 298 m2 a diel označený v GP ako diel 10 o výmere 4 m2, tvoriaci časť 

novovytvoreného pozemku CKN, parc. č. 513/24, ostatné plochy o výmere 26 m2, ktorý bol 

odčlenený od pozemku CKN, parc. č. 514/3 ostatná plocha o výmere 345 m2, za kúpnu cenu 

určenú znaleckým posudkom č. 94/2018 zo dňa 26.10.2018, ktorý vypracoval Ing. Michal 

Mozolík, znalec (ev. číslo znalca: 914936) vo výške 89,44 €.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Istebné na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 29.10.2018 

schválilo uznesením č. 62/2018 uvedený prevod nehnuteľností počtom hlasov 6 z celkového 

počtu hlasov 9 a jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že 

uvedenou zámennou zmluvou a kúpnymi zmluvami sa predíde možným sporom ohľadom 

vlastníctva predmetných nehnuteľností a jedná sa o usporiadanie vlastníckych práv 

k predmetným nehnuteľnostiam, ktoré je v záujme účastníkov zmlúv, ale aj vo verejnom 

záujme, ktorým je transparentnosť vlastníckych práv, pretože ide o zjednotenie skutočného 

stavu s právnym (aby vlastník garáže mal garáž postavenú na svojom pozemku) a vzhľadom 

na to, že sa jedná o prevod nehnuteľností – pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) a e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí na uvedený prevod sa nevzťahujú ustanovenia § 9a ods. 1 – 7 zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí.  

Hlasovanie:  za:  6  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 63/2018 

OZ  zamieta žiadosť  pani Sylvie Emríšek Sadovskej z Istebné č. 1 o prenájom obecného 

priestoru pri pošte,  pre administratívne služby a poradenskú činnosť z dôvodu rekonštrukcie -

zatepľovania kultúrneho domu a obecného úradu v budúcom roku a tiež o zamýšľanom 

využití uvedeného priestoru pre potreby obce (knižnica). 
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Uznesenie č. 64/2018 

OZ poveruje starostku obce spojiť sa so zástupcami OŠK Istebné – futbalový oddiel 

a napomenúť ich o plnení si povinností voči obci, nakoľko je potrebné informovať obec, ktorá 

OŠK dotuje, o činnosti a výsledkoch klubu, keď sú o to požiadaní. 

 

Uznesenie č. 65/2018 

OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 6  poslancov a sú uznášania schopní. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Bc. Lýdia Fačková 
  starostka obce 


