
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 15.02.2016 

 
 
Uznesenie č. 1/2016 
 
OZ berie na vedomie 
  

- Správu o činnosti DHZ Istebné za rok 2015 
- Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Istebné za rok 2015 
- Informácie ohľadom príprav osláv 700-ročnice obce Istebné 
- Informácie ohľadom prác na šatniach OŠK 
- Informácie ohľadom multifunkčného ihriska v obci 
- Informácie ohľadom detského dreveného ihriska, preliezok, hojdačiek, pieskoviska, 

ktoré je v dezolátnom stave a je potrebné ho zrekonštruovať alebo odstrániť 
- Informácie zo stretnutia a rokovania s Ing. Klocokom Vladimírom, generálnym 

riaditeľom OFZ a. s. Istebné 
- Informácie o žiadaní dotácie z Ministerstva hospodárstva SR na náter strechy na dome 

kultúry a výmena časti okien 
- Informácie o žiadaní finančných prostriedkov na oslavy 700-ročnice obce Istebné 

(VÚC, predseda vlády SR, Dom Matice slovenskej, nadácia Pontis, ministerstvo 
kultúry..) 

- Informácie o Národnom projekte-podpora opatrovateľskej služby 
- Ohlásenie stavebných úprav navrhovateľa Veronika Mindová a Marek Kott, Istebné 

195 
- Oznámenie  žiadateľovi ANGUS AGRO s. r. o. Vyšný Kubín, že ohlásenie stavebných 

úprav podľa § 57 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a podľa § 5 Vyhlášky č. 453/2000 
Z. z. podlieha stavebnému povoleniu 

- Informácie ohľadom odpredávania majetku VÚC-internát, športová hala, škola-bývalé 
SOU Istebné 

- Vypracovanie štúdie na výstavbu parkovísk pri bytových domoch 5-11, ktoré sa budú 
uskutočňovať svojpomocne na jar tohto roku 
 
 

Uznesenie č. 2/2016 
 
OZ schvaľuje        -   overovateľov zápisnice  

- zapisovateľa p. Belica Bohuslav 
- program zasadnutia OZ 

 
Hlasovanie:  za:  9   poslancov                proti:  0 zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 3/2016 
 
OZ schvaľuje plnenie uznesení z posledného zasadnutia OZ. Uznesenia sa plnia priebežne. 
 
Hlasovanie:  za:   9  poslancov                 proti: 0 zdržal sa: 0 
 



Uznesenie č. 4/2016 
 
OZ schvaľuje vypracovanie energetického auditu na budovu Požiarnej zbrojnice, potrebného 
na zapojenie sa do projektu – zateplenie verejných budov,  následne podanie žiadosti 
o zateplenie a vypracovanie projektovej dokumentácie, stavebného povolenia... 
 
Hlasovanie:  za:   9  poslancov              proti:  0 zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 5/2016 
 
OZ schvaľuje Kalendár kultúrno-športových a spoločenských podujatí v obci Istebné pre rok 
2016.  
 
Hlasovanie:  za:  9   poslancov                proti:  0 zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 6/2016 
 
OZ schvaľuje zapojiť sa do projektu vybudovania telocvične pre ZŠ s MŠ a obec Istebné 
 
Hlasovanie:  za:    9    poslancov    proti:  0 zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 7/2016 
 
OZ schvaľuje poskytnutie transferu pre OŠK Istebné vo výške 10 000,- € pre rok 2016 na 
činnosť klubu v súlade s VZN č. 4/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 
 
Hlasovanie:  za:  9     poslancov     proti:  0 zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 8/2016 
 
OZ schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016  
 
Hlasovanie:  za:  9     poslancov     proti:  0 zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 9/2016 
 
OZ schvaľuje Žiadosť DHZ - Istebné o zakúpenie požiarnych potrieb, zásahových odevov, 
prílb v zmysle zmluvy č. 26026 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorenej 
v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka s DPO SR Bratislava a Obcou Istebné. Obec Istebné 
pridelenú dotáciu poskytne DHZ Istebné. 
 
Hlasovanie:  za:   9  poslancov               proti:  0 zdržal sa: 0 
 
 
 



Uznesenie č. 10/2016 
 
OZ zamieta ponuku osobitného ponukového konania Ústredia práce, sociálnych vecí 
a rodiny, odbor všeobecnej správy Bratislava na odkúpenie nehnuteľného majetku budova 
detského domova-kaštieľ č. s. 144 postaveného na parc. čísle 363/4 v k. ú. obce Istebné za 
nižšiu než primeranú cenu  formou kúpnej zmluvy (minimálne 10 % z ceny primeranej, na 
základe znaleckého posudku), nakoľko obec bude musieť v zmysle zákona tento nehnuteľný 
majetok  vo svojom mene využívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb alebo na 
výstavbu verejnoprospešných stavieb a začať s výkonom poskytovania spomínaných služieb 
do 2 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva (čo sa ihneď oznamuje aj 
predávajúcemu) a kupujúci (obec) je povinný ďalej dodržať dohodnutý účel najmenej počas 5 
rokov odo dňa začatia poskytovania verejnoprospešných služieb. 
 
Uznesenie č. 11/2016 
 
OZ poveruje starostku obce odpovedať p. Markovi Koedamovi na žiadosť o prenájom časti-
miestnosti v bývalom kine, že priestor sa poskytne za podmienky vybudovania si na vlastné 
náklady pripojenie elektrickej energie, nakoľko budova je už od roku 2008 odpojená od 
energií. 
 
Uznesenie č. 12/2016 
 
OZ poveruje starostku obce v prípade opakovaného osobitného ponukového konania 
ÚPSVaR-predaj budovy detského domova a to znižovaním ceny až do 5. kola, kedy môže 
nastať situácia bezodplatnej ponuky pre obec, na ktorej území sa majetok nachádza, uzatvoriť 
darovaciu zmluvu bez podmienok. 
 
Uznesenie č. 13/2016 
 
OZ poveruje starostku obce v rámci ochrany majetku občanov pred povodňami v lokalite od 
čísla domov 55-63 riešiť protipovodňovú situáciu, nakoľko zo strání a dolín značne zatápa 
záhrady a rodinné domy v spomínanej lokalite. 
 
Uznesenie č. 14/2016 
 
OZ poveruje starostku obce jednať s predsedom Jednoty dôchodcov v Istebnom vo veci 
spravovania  multifunkčného ihriska v obci. 
 
 
Uznesenie č. 15/2016 
 
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo  9   poslancov a sú uznášania schopní. 
 
 
 
 
                                                                                 Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                    starostka obce 


