
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
 

v Istebnom z 15.05.2017 
 
 
Uznesenie č. 25/2017 

OZ berie na vedomie 

- rozbor rozpočtového hospodárenia obce Istebné za rok 2016, 

- rozpočtové opatrenie č. 2, 4, 5 a 7/2017, 

- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Istebné za rok 2016, 

- zaoberať sa kúpou pracovného úžitkového vozidla pre obec, nakoľko FORD má STK ešte na 

budúci rok, vynakladajú sa do opráv nemalé finančné prostriedky a je predpokladom, že 

ďalšou STK už neprejde, zahrnúť do rozpočtu obce pre budúci rok, 

- informácie ohľadom projektu na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 

a vybudovanie detského ihriska v sídliskovej časti obce, 

-   informáciu ohľadom projektu na výzvu cez SFZ na dofinancovanie šatní  OŠK, 

-  informáciu ohľadom zapojenia sa do výzvy zníženia energetickej náročnosti obecného 

úradu a kultúrneho domu v obci Istebné, 

- zmapovanie GPS-súradníc obce Istebné (všetky rodinné a bytové domy v obci), ktoré sú 

zaslané aj na záchranný a integračný systém Bratislava pre prípad výjazdov záchranných 

zložiek. Je potrebné sa prihlasovať cez www.registergps.sk. Potom zadať len názov obce 

a číslo domu, systém vygeneruje súradnice a záchranným zložkám sa dá hneď vykonať výjazd 

na určené miesto, 

- informáciu ohľadom ďalšieho zotrvania budovy Kaštieľa (bývalého Detského domova) vo 

vlastníctve MPSVaR Bratislava. Budova bola ponúknutá v zmysle predaja nehnuteľného 

majetku štátu v roku 2016 na predaj, ale následne sa predaj neuskutočnil a rozhodlo sa 

o ďalšom zotrvaní vo vlastníctve MPSVaR, 

- kosenie verejných priestranstiev v obci (bytové domy, ihriská, priestory školy, materskej 

školy, OcÚ, cintorín....) a ich ekonomické zhodnotenie – náklady na kosenie, ktoré sú značne 

vysoké, nakoľko obec má veľké plochy verejných priestranstiev, ktoré kosí. Poslanci OZ sa 

zhodli, že kosenie verejných priestranstiev sa bude vykonávať 2-krát ročne, nakoľko náklady 

na častejšie kosenie sa značne navyšujú (súčasné náklady na kosenie pri dvoch koseniach v 

roku sú 5 290,- €) 

http://www.registergps.sk/


-  ústnu žiadosť p. Karcola Jána ml. o odstúpenie z vykonávania funkcie člena v stavebnej 

komisie, doplneného z radu občanov, 

- zmenu predsedu OŠK Istebné. Činnosť ukončil p. Hrúzik Radoslav a novým predsedom sa 

stal 24.02.2017 na valnom zhromaždení p. Bednár Juraj,  

 

Uznesenie č. 26/2017 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice p. Marián Madera, p. Jozef Tatarka 

- zapisovateľa p. Bohuslav Belica 

- program zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  za:  7    poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 27/2017 

OZ schvaľuje  rozpočtové opatrenia č. 1, 3, 6/2017 

Hlasovanie:  za:   7   poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 28/2017 

OZ schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad. 

Hlasovanie:  za:   7   poslancov               proti: 0    zdržal sa:  0 

 

 

Uznesenie č. 29/2017 

OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 65 285,77 € na: 

a) vysporiadanie schodku finančných operácií v sume 17 342,49 € 

b) tvorbu rezervného fondu v sume 47 943,28 € 

Hlasovanie:  za:   7   poslancov                proti:  0                zdržal sa:  0 

 

 

Uznesenie č. 30/2017 

OZ schvaľuje prenájom pozemku parcela C KN 366/1 vo vlastníctve obce Istebné – 

s vyčlenením podľa geometrického plánu č. 17808391-21/2014 na par. č. 366/7 221 m2  po 

dobu 10 rokov, s ďalším možným predĺžením nájmu, za cenu 0,50 €/m2/rok pre p. Janáka 

Slavomíra. OZ prenecháva predmetné vlastníctvo nehnuteľného majetku obce Istebné do  
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nájmu v zmysle § 9 a) ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení, z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko prenajatá parcela bude nájomcom využitá ako 

skrášlenie okolia bytového domu č. s. 145, ktorého je vlastníkom a o ktorú sa bude riadne 

starať, udržiavať, kosiť a zveľaďovať ju. 

Hlasovanie:  za:  7    poslancov                proti:  0       zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 31/2017 

OZ schvaľuje zakúpenie prenosného ozvučenia na miestny cintorín v sume 500,- € 

Hlasovanie:  za:  7    poslancov                proti:  0       zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 32/2017 

OZ schvaľuje zakúpenie prípitkových pohárov a bielych obrusov do kultúrneho domu v sume 

500,- € 

Hlasovanie:  za:  7    poslancov                proti:  0       zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 33/2017 

OZ schvaľuje uznesenia obecného zastupiteľstva z 15.05.2017 

Hlasovanie:  za:  7   poslancov                proti:  0       zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 34/2017 

OZ poveruje starostku obce vyhotoviť zmluvu o nájme pozemku CKN 366/7 vo výmere 221 

m2 schváleného OZ na dnešnom zasadnutí a ďalšieho pozemku CKN 366/8 o výmere 468 m2 

schváleného uznesením OZ č. 3/B5/2009 z roku 2009 pre p. Janáka Slavomíra v zmysle 

geometrického plánu č. 17808391-21/2014. 

 

Uznesenie č. 35/2017 

OZ poveruje starostku obce zistiť možnosti nákupu pracovného úžitkového vozidla pre obec 

a zaradiť do rozpočtu obce pre budúci rok jeho nákup. 

 

Uznesenie č. 36/2017 

OZ zamieta odpredaj časti pozemku č. 366/1 o výmere 221 m2 vo vlastníctve obce Istebné 

pre p. Janáka Slavomíra, nakoľko pozemok sa nachádza v centre obce, pri materskej škole,  
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ktorý môže byť do budúcna využitý pre potreby obecné. OZ pozemok schválilo záujemcovi 

do prenájmu. 

 

Uznesenie č. 37/2017 

OZ poveruje starostku obce riešiť vysporiadanie pozemkov Zelinovcov v Gašovej rovni cez 

externú developérsku spoločnosť, pretože sa vysporiadanie pozemkov časovo predlžuje. OZ 

navrhlo odkúpiť celý pozemok (534 m2) Zelinovcov pod výstavbu (cesty, inžinierskych sietí 

ako aj rod.domov) a tak sa následne obecný stavebný pozemok odpredá záujemcom 

o výstavbu rodinných domov. 

 

Uznesenie č. 38/2017 

OZ poveruje starostku obce zahrnúť do rozpočtu obce pre budúci rok nákup ďalšieho 

posilňovacieho stroja do posilňovne obce. 

 

Uznesenie č. 39/2017 

konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 7 poslancov a sú uznášania schopní. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                        starostka obce 


