
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 13.06.2016 

 
 
Uznesenie č. 30/2016 
 
OZ berie na vedomie 
 

- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Istebné za rok 2015. 

- Zápis zo stretnutia predstaviteľov spoločenských organizácií z obce so starostkou 

a zástupcom starostky dňa 18.04.2016. 

- Zápis zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu na OcÚ v Istebnom 21.04.2016. 

- Informácie ohľadom odvodňovacích kanálov na uliciach Hlboká, cesta pri 

Bystrických, Skalická, Vyšný koniec-dolina ako aj ďalšie lokality a problémové časti 

obce pri prívalových dažďoch. 

- Informácie ohľadom sťažností na p. Štítika Ondreja s p. Toiflovou Gabrielou ohľadom 

ich tzv. „čiernych stavieb“, stavieb bez ohlásení, či povolení. 

- Informácie ohľadom vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie zástupkyne 

riaditeľky školy pre Materskú školu v Istebnom, ktoré vyhlásila riaditeľka školy Mgr. 

Krónerová Nadežda. 

- Informácie ohľadom vyhodnotenia obce Istebné ako „Obec s predpokladom stabilného 

rozvoja“ na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej 

zodpovednosti. Počet obcí a miest, ktoré pozitívne vyšli z tohto hodnotenia 

predstavuje 37,7 %. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom 

a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest, čo im poslúži aj 

k preukazovaniu sa pri vyhotovovaní žiadostí z eurofondov a grantov. 

- Informácie ohľadom aktivačných pracovníkov.  

- Informácie ohľadom daňovníkov s miestnymi daňami (poplatok za psa), dane 

z nehnuteľností a poplatkom za odpady za rok 2016 vrátane prevodov z minulých 

rokov. 

- Informácie o úmrtí súdneho chránenca p. Čutku Miroslava a o majetkovom 

a finančnom vysporiadaní. 

- Informácie o stavebných povoleniach, drobných stavbách a ohláseniach v obci Istebné. 

- Informácie o usporiadaní Okresných športových hier seniorov a súťaže prvej pomoci 

dospelých a o výsledkoch týchto súťaží. 



 

Uznesenie č. 31/2016 

OZ schvaľuje        -   overovateľov zápisnice p. Pavol Katreniak, p. Jozef Tatarka 

- zapisovateľa p. Belica Bohuslav 

- program zasadnutia OZ 

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

 

Uznesenie č. 32/2016 

OZ schvaľuje plnenie uznesení z posledného zasadnutia OZ. Uznesenia boli splnené, 

uznesenie č. 28 bude realizované v mesiaci júl/2016 

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

 

Uznesenie č. 33/2016 

OZ schvaľuje VZN č. 4/2016 o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území obce 

Istebné. 

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

 

Uznesenie č. 34/2016 

OZ schvaľuje   

- Záverečný účet obce Istebné a celoročné hospodárenie obce Istebné za rok 2015 bez výhrad. 

- Použitie zostatku finančných operácií na vysporiadanie schodku hospodárenia  za rok 2015 

   vo výške 3 850,58 € a na tvorbu rezervného fondu v sume 11 685,42 €. 

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

 

Uznesenie č. 35/2016 

OZ schvaľuje prenájom priestorov v budove bývalého kina (67,37 m2) na skladové účely 

firme REINST s. r. o., Istebné 275 v cene 3,- €/m2/rok, od 15.06.2016. 

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

 

Uznesenie č. 36/2016 

OZ schvaľuje bezplatné poskytnutie priestorov futbalového ihriska s príslušenstvom pre  

Jednotu dôchodcov na Slovensku, okresnej organizácii Dolný Kubín za účelom usporiadania 

Okresných športových hier seniorov dňa 10.06.2016 

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



 

Uznesenie č. 37/2016 

OZ schvaľuje prevod častí nehnuteľností – pozemkov, zámennou a kúpnou zmluvou 

v zmysle geometrického plánu č. 30216621-081/2005, ktorý vyhotovil Ing. Tibor Preťo, 

Geodet Dolný Kubín, Obrancov Mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621 dňa 

28.02.2006 a ktorý bol úradne overený správou katastra Dolný Kubín dňa 21.03.2006 pod č. 

87/06 (ďalej len „GP“), ktorú uzatvoria účastníci:  
 
1. Obec Istebné, IČO: 00314528, so sídlom Istebné 142, 027 53 Istebné, zast. starostkou 

obce Bc. Lýdiou Fačkovou (ďalej aj „Účastník č. 1“), 

2. Jakub Pazúrik, rod. Pazúrik, nar. 8.1.1991, RČ 910108/7941, bytom Oravská Poruba č.86  

(ďalej aj „Účastník č. 2“), 

3. Peter Kutlík, rod. Kutlík, nar. 19.4.1968, RČ 680419/6245 a manželka Vlasta Kutlíková, 

rod. Blažencová, nar. 28.1.1971, RČ 715128/7748, obaja bytom Istebné č. 148 (ďalej aj 

„Účastníci č. 3“), 

4. Milan Nechala, rod. Nechala, nar. 6.2.1961, RČ 610206/6773 a manželka Mgr. Marta 

Nechalová, rod. Sedláková, nar. 10.5.1961, RČ 615510/6188, obaja bytom Istebné č. 155 

(ďalej aj „Účastníci č. 4“), 

5. Dušan Grofčík, rod. Grofčík, nar. 1.9.1982, RČ 820901/7696, bytom Istebné č. 10  (ďalej 

aj „Účastník č. 5“), 

6. Daniela Nogová, rod. Stašeková, nar. 13.10.1954, RČ 546013/3019,  bytom Istebné č. 3 

(ďalej aj „Účastníci č. 6“), 

7. Peter Záň, rod. Záň, nar. 14.6.1966, RČ 660614/6965 a manželka Mária Záňová, rod. 

Zaťková, nar. 20.3.1968, RČ 685320/6195, obaja bytom Istebné č. 8 (ďalej aj „Účastníci 

č. 7“), 

8. Vladimír Šenšel, rod. Šenšel, nar. 16.1.1959, RČ 590116/6216 a manželka Dana 

Šenšelová, rod. Bajčiová, nar. 14.1.1961, RČ 615114/6254, obaja bytom Istebné č. 148 

(ďalej aj „Účastníci č. 8“), 

9. Peter Šváby, rod. Šváby, nar. 22.7.1981, RČ 810722/7689, bytom Istebné č. 59 (ďalej aj 

„Účastník č. 9“), 

10. Pavol Noga, rod. Noga, nar. 19.5.1973, RČ 730519/7757, bytom Istebné č. 9 (ďalej aj 

„Účastník č. 10“)  

11. Jaroslav Šťastný, rod. Šťastný, nar. 14.9.1937, RČ 370914/958, bytom Istebné č. 153 

(ďalej aj „Účastník č. 11“) 



12. Ing. Peter Pagáčik, rod. Pagáčik, nar. 3.7.1954, RČ 540703/2411 a manželka Mgr. Júlia 

Pagáčiková, rod. Laurinčíková, nar. 22.1.1953, RČ 535122/244, obaja bytom Nová cesta 

363, 029 42 Bobrov  (ďalej aj „Účastníci č. 12“) 

13. Štefan Magdalík,  rod. Magdalík, nar. 7.3.1962, RČ 620307/7034 a manželka Zuzana 

Magdalíková, rod. Rošteková, nar. 20.8.1965, RČ 655820/6369, obaja bytom Istebné č. 7 

(ďalej aj „Účastníci č. 13“) 

14. Ivan Leško, rod. Leško, nar. 22.4.1966, RČ 660422/6464, bytom  Istebné č.96 a manželka 

Ľubica Lešková, rod. Nemčeková, nar. 3.1.1976, RČ 765103/7757,  bytom Ul. Dymácka 

I. č. 428, Žaškov  (ďalej aj „Účastníci č. 14“)  

15. Dušan Pakši, rod. Pakši, nar. 1.6.1970, RČ 700601/7744, bytom Istebné č. 186  (ďalej aj 

„Účastník č. 15“) 

ohľadom nehnuteľností, ktoré sú zapísané na LV č. 471, LV č. 836, LV č. 567, LV č. 834, LV 

č. 844, LV č. 837, LV č. 842, LV č. 841, LV č. 838, LV č. 902, LV č. 926, LV č. 863, LV č. 

840, LV č. 839, LV č. 685. Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa a vzhľadom na 

skutočnosť, že sa jedná o prevod nehnuteľností – pozemkov zastavaných stavbou vo 

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

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

138/1991 Zb. o majetku obcí. 

Tak, že:   

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

vlastníctva prijímajú z nehnuteľností popísaných v čl. I. tejto zmluvy, v zmysle čl. II. tejto 

zmluvy, len tie časti nehnuteľností, ktoré sú v ich vlastníctve tak, že Účastník č. 1 sa stane 

výlučným vlastníkom tej časti C-KN parc.č. 513/3 orná pôda vo výmere 25 m2, ktorá je v GP 

označená ako diel 61 a Účastník č. 2 sa stane výlučným vlastníkom tých častí C-KN parc.č. 

513/39 orná pôda vo výmere 135 m2 a C-KN parc.č. 513/38 orná pôda vo výmere 578 m2, 

ktoré sú v GP označené ako diely 1 a 3. 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. 

Účastník č. 1 a Účastníci č. 3 sa dohodli, že si navzájom zamieňajú a navzájom do 

vlastníctva prijímajú z nehnuteľností popísaných v čl. I. tejto zmluvy, v zmysle čl. II. tejto 

zmluvy, len tie časti nehnuteľností, ktoré sú v ich vlastníctve tak, že Účastník č. 1 sa stane 

výlučným vlastníkom tej časti C-KN parc.č. 513/4 orná pôda vo výmere 25 m2, ktorá je v GP 

označená ako diel 53 a Účastníci č. 3 sa stanú bezpodielovými spoluvlastníkmi tej časti C-KN 



parc.č. 513/38 orná pôda vo výmere 578 m2, ktorá je v GP označená ako diel 6. Účastník č. 1 

a Účastníci č. 3 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. 

Účastník č. 1 a Účastníci č. 4 sa dohodli, že si navzájom zamieňajú a navzájom do 

vlastníctva prijímajú z nehnuteľností popísaných v čl. I. tejto zmluvy, v zmysle čl. II. tejto 

zmluvy, len tie časti nehnuteľností, ktoré sú v ich vlastníctve tak, že Účastník č. 1 sa stane 

výlučným vlastníkom tej časti C-KN parc.č. 513/5 orná pôda vo výmere 25 m2, ktorá je v GP 

označená ako diel 54 a Účastníci č. 4 sa stanú bezpodielovými spoluvlastníkmi tej časti C-KN 

parc.č. 513/38 orná pôda vo výmere 578 m2, ktorá je v GP označená ako diel 9. Účastník č. 1 

a Účastníci č. 4 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. 

Účastník č. 1 a Účastník č. 5 sa dohodli, že si navzájom zamieňajú a navzájom do 

vlastníctva prijímajú z nehnuteľností popísaných v čl. I. tejto zmluvy, v zmysle čl. II. tejto 

zmluvy, len tie časti nehnuteľností, ktoré sú v ich vlastníctve tak, že Účastník č. 1 sa stane 

výlučným vlastníkom tej časti C-KN parc.č. 513/6 orná pôda vo výmere 25 m2, ktorá je v GP 

označená ako diel 55 a Účastník č. 5 sa stane výlučným vlastníkom tej časti C-KN parc.č. 

513/38 orná pôda vo výmere 578 m2, ktorá je v GP označená ako diel 12. Účastník č. 1 a 

Účastník č. 5 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. 

Účastník č. 1 a Účastníci č. 6 sa dohodli, že si navzájom zamieňajú a navzájom do 

vlastníctva prijímajú z nehnuteľností popísaných v čl. I. tejto zmluvy, v zmysle čl. II. tejto 

zmluvy, len tie časti nehnuteľností, ktoré sú v ich vlastníctve tak, že Účastník č. 1 sa stane 

výlučným vlastníkom tej časti C-KN parc.č. 513/7 orná pôda vo výmere 25 m2, ktorá je v GP 

označená ako diel 56 a Účastníci č. 6 sa stanú bezpodielovými spoluvlastníkmi tej časti C-KN 

parc.č. 513/38 orná pôda vo výmere 578 m2, ktorá je v GP označená ako diel 15. Účastník č. 

1 a Účastníci č. 6 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. 

Účastník č. 1 a Účastníci č. 7 sa dohodli, že si navzájom zamieňajú a navzájom do 

vlastníctva prijímajú z nehnuteľností popísaných v čl. I. tejto zmluvy, v zmysle čl. II. tejto 

zmluvy, len tie časti nehnuteľností, ktoré sú v ich vlastníctve tak, že Účastník č. 1 sa stane 



výlučným vlastníkom tej časti C-KN parc.č. 513/8 orná pôda vo výmere 25 m2, ktorá je v GP 

označená ako diel 57 a Účastníci č. 7 sa stanú bezpodielovými spoluvlastníkmi tej časti C-KN 

parc.č. 513/38 orná pôda vo výmere 578 m2, ktorá je v GP označená ako diel 18. Účastník č. 

1 a Účastníci č. 7 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. 

Účastník č. 1 a Účastníci č. 8 sa dohodli, že si navzájom zamieňajú a navzájom do 

vlastníctva prijímajú z nehnuteľností popísaných v čl. I. tejto zmluvy, v zmysle čl. II. tejto 

zmluvy, len tie časti nehnuteľností, ktoré sú v ich vlastníctve tak, že Účastník č. 1 sa stane 

výlučným vlastníkom tej časti C-KN parc.č. 513/9 orná pôda vo výmere 25 m2, ktorá je GP 

označená ako diel 58 a Účastníci č. 8 sa stanú bezpodielovými spoluvlastníkmi tej časti C-KN 

parc.č. 513/38 orná pôda vo výmere 578 m2, ktorá je v GP označená ako diel 21. Účastník č. 

1 a Účastníci č. 8 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. 

Účastník č. 1 a Účastník č. 9 sa dohodli, že si navzájom zamieňajú a navzájom do 

vlastníctva prijímajú z nehnuteľností popísaných v čl. I. tejto zmluvy, v zmysle čl. II. tejto 

zmluvy, len tie časti nehnuteľností, ktoré sú v ich vlastníctve tak, že Účastník č. 1 sa stane 

výlučným vlastníkom tej časti C-KN parc.č. 513/10 orná pôda vo výmere 25 m2, ktorá je v 

GP označená ako diel 59 a Účastník č. 9 sa stane výlučným vlastníkom tej časti C-KN parc.č. 

513/38 orná pôda vo výmere 578 m2, ktorá je v GP označená ako diel 24. Účastník č. 1 a 

Účastník č. 9 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.  

Účastník č. 1 a Účastník č. 10 sa dohodli, že si navzájom zamieňajú a navzájom do 

vlastníctva prijímajú z nehnuteľností popísaných v čl. I. tejto zmluvy, v zmysle čl. II. tejto 

zmluvy, len tie časti nehnuteľností, ktoré sú v ich vlastníctve tak, že Účastník č. 1 sa stane 

výlučným vlastníkom tej časti C-KN parc.č. 513/11 ostatné plochy vo výmere 25 m2, ktorá je 

v GP označená ako diel 60 a Účastník č. 10 sa stane výlučným vlastníkom tej časti C-KN 

parc.č. 513/38 orná pôda vo výmere 578 m2, ktorá je v GP označená ako diel 27. Účastník č. 

1 a Účastník č. 10 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. 

 



Účastníci č. 12 predávajú Účastníkovi č. 1 z nehnuteľností popísaných v čl. I. tejto 

zmluvy, v zmysle čl. II. tejto zmluvy, len tie časti C-KN parc.č. 513/16 orná pôda vo výmere 

25 m2 a parc.č. 513/17 orná pôda vo výmere 25 m2, ktoré sú v GP označené ako diely 47 a 48 

a Účastník č. 1 z nehnuteľností popísaných v čl. I. tejto zmluvy, v zmysle čl. II. tejto zmluvy, 

časti C-KN parc.č. 513/16 orná pôda vo výmere 25 m2 a parc.č. 513/17 orná pôda vo výmere 

25 m2, ktoré sú v GP označené ako diely 47 a 48 do svojho výlučného vlastníctva kupuje. 

Kúpna cena prevádzaných nehnuteľností je 0,03 € (slovom tri centy) a Účastníci č. 12 a 

Účastník č. 1 túto dohodli s tým, že dohodnutá kúpna cena bude zaplatená Účastníkom č. 1 k 

rukám Účastníkov č. 12 pri podpise tejto zmluvy.  

 

Účastníci č. 13 predávajú Účastníkovi č. 1 z nehnuteľností popísaných v čl. I. tejto 

zmluvy, v zmysle čl. II. tejto zmluvy, len tie časti C-KN parc.č. 513/18 orná pôda vo výmere 

25 m2 a parc.č. 513/19 orná pôda vo výmere 25 m2, ktoré sú v GP označené ako diely 49 a 50 

a Účastník č. 1 z nehnuteľností popísaných v čl. I. tejto zmluvy, v zmysle čl. II. tejto zmluvy, 

časti C-KN parc.č. 513/18 orná pôda vo výmere 25 m2 a parc.č. 513/19 orná pôda vo výmere 

25 m2, ktoré sú v GP označené ako diely 49 a 50 do svojho výlučného vlastníctva kupuje. 

Kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti je 0,03 € (slovom tri centy) a Účastníci č. 13 a 

Účastník č. 1 túto dohodli s tým, že dohodnutá kúpna cena bude zaplatená Účastníkom č. 1 k 

rukám Účastníkov č. 13 pri podpise tejto zmluvy.  

 

Účastník č. 1 a Účastníci č. 14 sa dohodli, že si navzájom zamieňajú a navzájom do 

vlastníctva prijímajú z nehnuteľností popísaných v čl. I. tejto zmluvy, v zmysle čl. II. tejto 

zmluvy, len tie časti nehnuteľností, ktoré sú v ich vlastníctve tak, že Účastník č. 1 sa stane 

výlučným vlastníkom tej časti C-KN parc.č. 513/20 orná pôda vo výmere 25 m2, ktorá je v 

GP označená ako diel 51  a Účastníci č. 14 sa stanú bezpodielovými vlastníkmi tých časti C-

KN parc.č. 513/41 orná pôda vo výmere 359 m2, ktoré sú v GP označené ako diely 39 a 41. 

Účastník č. 1 a Účastníci č. 14 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.  

 

Účastník č. 1 predáva Účastníkovi č. 15 z nehnuteľností popísaných v čl. I. tejto 

zmluvy, v zmysle čl. II. tejto zmluvy, len tie časti C-KN parc.č. 513/41 orná pôda vo výmere 

359 m2, ktoré sú v GP označené ako diely 43 a 45 a Účastník č. 15 z nehnuteľností 

popísaných v čl. I. tejto zmluvy, v zmysle čl. II. tejto zmluvy, časti C-KN parc.č. 513/41 orná 



pôda vo výmere 359 m2, ktoré sú v GP označené ako diely 43 a 45 do svojho výlučného 

vlastníctva kupuje. Kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti je 0,03 € (slovom tri centy) a 

Účastník č. 1 a Účastník č. 15 túto dohodli s tým, že dohodnutá kúpna cena bude zaplatená 

Účastníkom č. 15 k rukám Účastníka č. 1 pri podpise tejto zmluvy.  

Hlasovanie: Ing. Labuda Jozef        za   

  Labda Jaroslav   za   

  Belica Bohuslav   za   

  Katreniak Pavol   za   

  Tatarka Jozef   za   

  Ing. Kunová Erika   neprítomná-ospravedlnená 

  Bc. Pazúriková Renáta  za   

  Ďurišová Slávka   neprítomná-ospravedlnená 

  Sabol Dušan    neprítomný-ospravedlnený 

   

 Uznesenie č. 38/2016 

OZ schvaľuje Nájomnú zmluvu uzatvorenú v zmysle §§ 663 a nasledovných zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení medzi OFZ a. s. Istebné a Obcou Istebné na 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. obce Istebné, zapísanú na LV č. 811 a to pozemok 

parcelného čísla 589 o výmere 2148 m2 ostatné plochy, ktorú vlastní OFZ a. s. Istebné,  pre 

účel oddychovej zóny (detské ihrisko) v obci Istebné pre Obec Istebné za odplatu 10,- € za 

celú nehnuteľnosť a 1 kalendárny rok. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 4 roky odo 

dňa jej podpisu. 

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

 

Uznesenie č. 39/2016 

OZ schvaľuje rozšírenie kamerového systému (sledovať športové ihriská, garáže a hlavnú 

cestu – vstup do obce, obecný úrad a miestny cintorín) zakúpením nových a kvalitnejších 

kamier na základe cenovej ponuky od firmy ELVIS DK s. r. o. Veličná 

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

 

Uznesenie č. 40/2016 

OZ poveruje starostku obce uzatvoriť nájomnú zmluvu  s firmou REINST s. r. o., Istebné 275 

a to priestor bývalého kina na skladové účely. 

 



Uznesenie č. 41/2016 

OZ poveruje starostku obce  písomne upozorniť predsedov bytových spoločenstiev 3-11 

a 146-158 ohľadom kosenia verejných priestranstiev pracovníkmi obce, ktorí túto prácu 

vykonávajú a nenesú zodpovednosť za rôzne prekážky, ktoré sú im kladené na verejných 

priestranstvách od občanov bytových domov (záhradné skalky, okrasné stromy, kvetináče, 

lavičky...) ako aj nepreparkované automobily z parkovísk aj napriek upozorneniu obecným 

úradom. 

 

Uznesenie č. 42/2016 

OZ poveruje starostku obce zistiť cenu pozemku pri futbalovom ihrisku na Hrádku, ktorého 

vlastníkom je VÚC Žilina, či by bolo rentabilné uvažovať o odkúpení týchto pozemkov, 

nakoľko priestory okolo  ihriska nie sú v našom vlastníctve, no i napriek tomu ich využívame 

na parkovanie automobilov počas futbalových zápasov.   

 

Uznesenie č. 43/2016 

OZ ukladá stavebnej komisii prešetriť kritické záplavové miesta a časti ulíc, pozemkov 

a kanálov a predložiť stanovisko obecnému zastupiteľstvu, ktoré a v akom poradí čo do 

naliehavosti je potrebné a dôležité postupne vykonať, upraviť, vyčistiť, prípadne opraviť 

a následne aj udržiavať občanmi a pracovníkmi obce. Jedná sa o tieto lokality: ulica Hlboká 

(odvodňovacie kanály a vpusty), cesta na ul. Hlboká pri Bystrických, ulica Skalická 

(odvodňovacie a zberné kanály), Vyšný koniec – dolina (kanál pri družstve), odvodňovacie 

kanále ponad štvordomky a bytové domy 3-11. 

 

Termín: zasadnutie OZ august/2016    zodpovedný: Belica Bohuslav ml. 

 

Uznesenie č. 44/2016 

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

 

 

                         

                                                                                          Bc. Lýdia Fačková 

                                                                                             starostka obce 


