
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 10.07.2017 

 
Uznesenie č. 40/2017 

 

OZ berie na vedomie 

- informáciu ohľadom dopravných a inžinierskych stavieb Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. 

oblastný závod Žilina (cestné, mostné, inžinierske, vodohospodárske a ekologické stavby)-

rozšírenie výroby v areály OFZ a. s.,  

- informáciu ohľadom odkúpenia pozemkov okolo štvordomkov pre občanov bývajúcich 

v bytových domoch 160-165. Majiteľom pozemkov je OFZ a. s. Istebné, je potrebné 

vysporiadanie priamo z OFZ na občanov, resp. cez Obec Istebné a následne pre občanov 

bývajúcich v štvordomkoch, 

- informácie ohľadom rekonštrukcie a výmeny hlavného potrubia plynovodu ako aj prípojok 

k domácnostiam v celej obci, 

- informácie ohľadom rekonštrukcie teplovodného potrubia v sídliskovej časti obce 

prevádzkovateľom a majiteľom OFZ a. s., 

- informácie o prevádzkovaní a návštevnosti obecnej knižnice k 30.06.2017. Keďže je 

návštevnosť stále nízka, je potrebné znížiť stav kníh (odpismi a vyradením) a premiestniť 

knižnicu do menšej miestnosti a terajšiu miestnosť využívať ako spoločenskú miestnosť pre 

občanov obce ako aj potreby obce a pre potreby jednoty dôchodcov. Po vyradení kníh sa bude 

miestnosť vyprázdňovať. 

- zápis zo stretnutia občanov obce a zástupcov obce – odvodnenie pozemku Žriedla“ ponad 

záhrady rodinných domov č. s. 55-64, 

- majetkové vysporiadanie miestnych komunikácií v obci Istebné pod miestnymi 

komunikáciami, chodníkmi a verejnými priestranstvami, ktoré sa užívajú a spĺňajú štatút 

miestnych komunikácií a chodníkov a boli postavené miestnym národným výborom a  

zaradené do kategórie verejnoprospešných stavieb, 

- informácie z futbalového turnaja prípravky U 11 o majstra Oravy, kde prípravka Istebného 

získala 3. miesto, 

- informácie zo 4. ročníka súťaže dospelých v poskytovaní prvej pomoci, na ktorej Miestny 

spolok SČK Istebné získal 1. miesto 
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Uznesenie č. 41/2017 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice Ing. Erika Kunová, p. Jaroslav Labda 

- zapisovateľa p. Bohuslav Belica 

- program zasadnutia OZ 

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

 

Uznesenie č. 42/2017 

OZ schvaľuje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva z  22.05.2017, ktoré sa plnia 

priebežne. 

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

 

Uznesenie č. 43/2017 

OZ schvaľuje vypracovanie územného plánu obce Istebné. 

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

 

Uznesenie č. 44/2017 

OZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský 

orgán „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v  obci Istebné“, 

kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19. 

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

 

Uznesenie č. 45/2017 

OZ schvaľuje výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

z celkových oprávnených výdavkov vo výške 5 %, čo predstavuje čiastku 29 480,04 € 

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

 

Uznesenie č. 46/2017 

OZ schvaľuje vyplácať jubilujúcim občanom, ktorí sa dožijú okrúhlych 90 a 95  rokov 

svojho veku 50,- € pri ich jubileu. 

Hlasovanie:  za:   7   poslancov                proti:  0       zdržal sa:  0 
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Uznesenie č. 47/2017 

OZ schvaľuje vykonať správu registratúry a vyraďovacie konanie v zmysle zákona č. 

395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach externou firmou Archív Tatry Liptovský Mikuláš 

v sume 2 364,- € 

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

 

Uznesenie č. 48/2017 

OZ schvaľuje   prevod pozemkov kúpnou zmluvou, na základe ktorej na Obec Istebné 

previedli predávajúci: 

1. Jana Diežková, rod. Gregušková,  bytom Medzihradská 1367/4, 026 01 Dolný Kubín - 

Medzihradné, ( ďalej aj „Predávajúca č. 1“),  

časť nehnuteľnosti - pozemku zapísaného na  LV č. 769, pre k.ú. Istebné, pod A parcely 

registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc.č. 1203 orná pôda vo výmere 679 m2, 

pod B2 zapísané na meno Predávajúcej č. 1 v celku, ktorá bola zidentifikovaná 

geometrickým plánom č. 43740707-31/2013, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Hrabčák, 

Beňovolehtoská 2139/64, 026 01 Dolný Kubín. IČO: 43740707, dňa 17.09.2013, a ktorý 

bol úradne overený správou katastra Dolný Kubín, dňa 25.09.2013 pod č. 358/2013 ( 

ďalej len „GP“)  a ktorá je v ňom označená ako C-KN parc. č. 1203/9 zast. pl. vo výmere 

33 m2 (diel 4) a 

2. Slavomír Greguška, rod. Greguška,  bytom Istebné 66, 027 53 Istebné, ďalej aj („ 

Predávajúci č. 2“) 

3. Ondrej Greguška, rod. Geguška,  bytom Kováků 456/28, 150 00 Praha 5, (ďalej aj 

„Predávajúci č. 3“ a spolu s Predávajúcim č. 1 a 2  aj „Predávajúci“) 

v rozsahu svojich spoluvlastníckych podielov časť nehnuteľnosti - pozemku zapísaného 

na LV č. 183, pre k.ú. Istebné, pod A parcely registra „E“ evidované na mape určeného 

operátu, parc. č. 1208 orná pôda vo výmere 838 m2, pod B1zapísané na meno 

Predávajúceho č. 2 v podiele 4/6-tiny úč. v pomere k celku a pod B2 zapísané na meno 

Predávajúceho č. 3 v podiele 2/6-tiny úč. v pomere k celku , ktorá bola zidentifikovaná 

GP a ktorá je v ňom označená ako C-KN parc. č. 1417/73 zast. pl. vo výmere 41 m2 (diel 

8). 
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Kúpna cena prevádzaných nehnuteľností je 1.480,- € ( slovom tisícštyristoosmedesiat 

EUR). 

Kúpna cena bude vyplatená Obcou Istebné Predávajúcim do 15 dní odo dňa podpísania 

kúpnej zmluvy tak, že Obec Istebné vyplatí : Predávajúcej č. 1 čiastku 660,- €, 

Predávajúcemu č. 2 čiastku 546,67 € a Predávajúcemu č. 3 čiastku 273,33 €. 

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

 

Uznesenie č. 49/2017 

OZ schvaľuje  prevod pozemkov kúpnou zmluvou, na základe ktorej na Obec Istebné 

previedli predávajúci: 

1. Mária Krpalová, rod. Medvecká, bytom Vlčkova 26, 831 01 Bratislava, ( ďalej aj 

„Predávajúca č. 1“),  

2. Mgr. Emil Števonka, rod. Števonka, bytom Podháj 6139/53, 974 05 Banská Bystrica - 

Kráľová ( ďalej aj „Predávajúci č. 2“),  

3. Ing. Janka Števonková, rod. Števonková,  bytom Športovcov 1175/4, 026 01 Dolný Kubín 

(ďalej aj „Predávajúca č. 3 a spolu s Predávajúcimi č. 1 a 2 aj „Predávajúci“) 

v rozsahu svojich spoluvlastníckych podielov časť nehnuteľnosti - pozemku zapísaného 

na LV č. 795, pre k.ú. Istebné, pod A parcely registra „E“ evidované na mape určeného 

operátu, parc. č. 1206 orná pôda vo výmere 849 m2, pod B1zapísané na meno 

Predávajúcej č. 1 v podiele 2/3-tiny úč. v pomere k celku a pod B4 zapísané na meno 

Predávajúceho č. 2 v podiele 1/6-tiny úč. v pomere k celku a pod B5 zapísané na meno 

Predávajúcej č. 3 v podiele 1/6-tiny úč. v pomere k celku , ktorá bola zidentifikovaná GP 

a ktorá je v ňom označená ako C-KN parc. č. 1206/9 zast. pl. vo výmere 39 m2 (diel 7). 

 

Kúpna cena prevádzaných nehnuteľností je 429,- € ( slovom štyristodvadsaťdevät EUR). 

Kúpna cena bude vyplatená Obcou Istebné Predávajúcim do 15 dní odo dňa podpísania 

kúpnej zmluvy tak, že Obec Istebné vyplatí : Predávajúcej č. 1 čiastku 286,- €, 

Predávajúcemu č. 2 čiastku 71,50 € a Predávajúcemu č. 3 čiastku 71,50 €. 

Hlasovanie:  za:  7    poslancov                proti:  0       zdržal sa:  0 
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Uznesenie č. 50/2017 

OZ schvaľuje   prevod pozemkov kúpnou zmluvou, na základe ktorej na Obec Istebné 

previedli predávajúci: 

1. Zdena Svorenčíková, rod. Kováčiková,  bytom Istebné 53, 027 53 Istebné (ďalej aj 

„Predávajúca č.1“) 

časť nehnuteľnosti - pozemku zapísaného na  LV č. 518, pre k.ú. Istebné, pod A parcely 

registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc.č. 1202 orná pôda vo výmere 752 m2, 

pod B1 zapísané na meno Predávajúcej č. 1 v celku, ktorá bola zidentifikovaná 

geometrickým plánom č. 43740707-31/2013, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Hrabčák, 

Beňovolehtoská 2139/64, 026 01 Dolný Kubín. IČO: 43740707, dňa 17.09.2013, a ktorý 

bol úradne overený správou katastra Dolný Kubín, dňa 25.09.2013 pod č. 358/2013 ( 

ďalej len „GP“)  a ktorá je v ňom označená ako C-KN parc. č. 692/12 zast. pl. vo výmere 

4 m2 (diel 2)  

časť nehnuteľnosti - pozemku zapísaného na  LV č. 1046, pre k.ú. Istebné, pod A parcely 

registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc.č. 1202/1 trvalé trávne porasty vo 

výmere 41 m2, pod B1 zapísané na meno Predávajúcej č. 1 v celku, ktorá bola 

zidentifikovaná geometrickým plánom č. 43740707-31/2013, ktorý vyhotovil Ing. Jozef 

Hrabčák, Beňovolehtoská 2139/64, 026 01 Dolný Kubín. IČO: 43740707, dňa 

17.09.2013, a ktorý bol úradne overený správou katastra Dolný Kubín, dňa 25.09.2013 

pod č. 358/2013 ( ďalej len „GP“)  a ktorá je v ňom označená ako C-KN parc. č. 1202/6 

zast. pl. vo výmere 23 m2 (diel 3)  

2. Janka Trebatická, rod. Štefaničiaková,  bytom Istebné 62, 027 53 Istebné 

časť nehnuteľnosti - pozemku zapísaného na  LV č. 1052, pre k.ú. Istebné, pod A parcely 

registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc.č. 1205 orná pôda vo výmere 567 m2, 

pod B1 zapísané na meno Predávajúcej č. 2 v celku, ktorá bola zidentifikovaná 

geometrickým plánom č. 43740707-31/2013, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Hrabčák, 

Beňovolehtoská 2139/64, 026 01 Dolný Kubín. IČO: 43740707, dňa 17.09.2013, a ktorý 

bol úradne overený správou katastra Dolný Kubín, dňa 25.09.2013 pod č. 358/2013 ( 

ďalej len „GP“)  a ktorá je v ňom označená ako C-KN parc. č. 1206/8 zast. pl. vo výmere 

28 m2 (diel 6)  

3. Ľudmila Zaťková, rod. Ferančíková,  bytom Istebné 97, 027 53 Istebné 

 

 

 



- 6 - 

časť nehnuteľnosti - pozemku zapísaného na  LV č. 524, pre k.ú. Istebné, pod A parcely 

registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc.č. 1209/1 orná pôda vo výmere 669 m2, 

pod B1 zapísané na meno Predávajúcej č. 3 v celku, ktorá bola zidentifikovaná 

geometrickým plánom č. 43740707-31/2013, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Hrabčák, 

Beňovolehtoská 2139/64, 026 01 Dolný Kubín. IČO: 43740707, dňa 17.09.2013, a ktorý 

bol úradne overený správou katastra Dolný Kubín, dňa 25.09.2013 pod č. 358/2013 ( 

ďalej len „GP“)  a ktorá je v ňom označená ako C-KN parc. č. 1417/74 zast. pl. vo 

výmere 68 m2 (diel 9)  

4. Milada Javoreková, rod. Mičudová,  bytom Okruźná 2061/4, 026 01 Dolný Kubín 

časť nehnuteľnosti - pozemku zapísaného na  LV č. 105, pre k.ú. Istebné, pod A parcely 

registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc.č. 1232 orná pôda vo výmere 501 m2, 

pod B1 zapísané na meno Predávajúcej č. 4 v celku, ktorá bola zidentifikovaná 

geometrickým plánom č. 43740707-31/2013, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Hrabčák, 

Beňovolehtoská 2139/64, 026 01 Dolný Kubín. IČO: 43740707, dňa 17.09.2013, a ktorý 

bol úradne overený správou katastra Dolný Kubín, dňa 25.09.2013 pod č. 358/2013 ( 

ďalej len „GP“)  a ktorá je v ňom označená ako C-KN parc. č. 1417/77 zast. pl. vo 

výmere 21 m2 (diel 16)  

Kúpna cena prevádzaných nehnuteľností je 1584,- € ( slovom tisícpäťstoosemdesiatštyri 

EUR). 

Kúpna cena bude vyplatená Obcou Istebné Predávajúcim do 15 dní odo dňa podpísania 

kúpnej zmluvy tak, že Obec Istebné vyplatí : Predávajúcej č. 1 čiastku 297,- €, 

Predávajúcej č. 2 čiastku 308 € a Predávajúcej č. 3 čiastku 748 € a Predávajúcej č. 4 

čiastku 231,- €. 

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

 

Uznesenie č. 51/2017 

OZ zamieta poskytnutie jednorazového príspevku pre Ľubomíra Kytasa Istebné č. 11 pre 

maloletú Lauru na úhradu nákladov na letný evanjelický tábor, nakoľko obec nemá vyčlenené 

finančné prostriedky v rozpočte obce na tieto účely. 

Hlasovanie:  za:  7    poslancov                proti:  0       zdržal sa:  0 
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Uznesenie č. 52/2017 

OZ poveruje starostku obce osloviť minimálne tri firmy na vykonanie prác na dome smútku 

a v hospodárskom pavilóne na sanáciu budov - vlhkosť muriva, omietok a odvodnenia. Tieto 

úpravy na budovách je potrebné vykonať, finančne obec v rozpočte peniaze má, čo preverila 

aj finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 07.07.2017. Konečné rozhodnutie a posúdenie 

prác urobí starostka obce, zástupca starostky a hlavný kontrolór obce, resp. na ďalšom 

riadnom zasadnutí OZ. 

 

Uznesenie č. 53/2017 

OZ poveruje starostku obce prezistiť podmienky a začať s realizáciou vypracovania 

Územného plánu obce Istebné. 

 

Uznesenie č. 54/2017 

OZ poveruje starostku obce riešiť a jednať s Oravskou vodárenskou spoločnosťou ohľadom 

budovania-rozšírenia vodovodu k novovybudovaným rodinným domom v Gašovej rovni, 

prípadne začať s realizáciou aj na vlastné náklady obce. 

 

Uznesenie č. 55/2017 

OZ poveruje starostku obce a zástupcu starostu zvolať predsedov bytových domov 160-165 

a bytového domu 154 a poskytnúť im bližšie informácie ohľadom odpredaja pozemkov pod 

bytovými domami a verejné priestranstvá, ktoré má záujem OFZ a. s. odpredať. Obec Istebné 

bude sprostredkovateľom pri rokovaniach s majiteľom pozemkov (OFZ a. s.) a predsedami 

spoločenstiev bytových domov a poskytne priestory na rokovania.  

 

Uznesenie č. 56/2017 

 

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

 

 

 

                                                                                          Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                              starostka obce 


