
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Istebnom zo 16.02.2015 
 
 
Uznesenie č. 2/2015 
 
OZ berie na vedomie  
 

• stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014 
 

• Rozbor rozpočtového hospodárenia za rok 2014 
 
 
Uznesenie č. 3/2015 
 
OZ schválilo overovateľov zápisnice Ing. Labudu Jozefa, p. Katreniaka Pavla. 
Zapisovateľa p. Belicu Bohuslava 
Program zasadnutia OZ 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 4/2015 
 
OZ schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 5/2015 
 
OZ schválilo použitie zostatku finančných operácií na vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 
2014 vo výške 21.044,62 € a na tvorbu rezervného fondu v sume 2.505,52 € 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 6/2015 
 
OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2015 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 7/2015 
 
OZ schválilo zásady odmeňovania poslancov OZ v Istebnom 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 8/2015 
 
OZ schválilo poskytnutie transferu pre OŠK Istebné vo výške 10 000,- € pre rok 2015 na činnosť 
klubu v súlade s VZN č. 4/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
 



Uznesenie č. 9/2015 
 
OZ schválilo poskytnutie transferu na rekonštrukciu a obnovu kultúrnej pamiatky pre ECAV Istebné 
vo výške 1 650,- € pre rok 2015 v súlade s § 14 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov. 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 10/2015 
 
OZ schválilo žiadosť p. Jánosdeákovej Jarmily  na poskytnutie finančnej výpomoci pre jej rodinu vo 
výške 100,- € s tým, že finančný príspevok bude použitý na splátku nedoplatku na poplatku za 
komunálny odpad. 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 11/2015 
 
OZ schválilo kúpu pozemku na parc. KN-C č.525/16 v katastrálnom území Istebné, zastavané 
plochy o výmere 118 m2  od predávajúceho Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 
011 09 Žilina, IČO: 37 808 427. 
OZ schválilo zriadenie vecného bremena na pozemok parc. KN-C č. 525/17 (prístupová 
komunikácia)  
Hlasovanie:              Ing. Labuda Jozef  za 
   Belica Bohuslav  za 
   Katreniak Pavol  za 
   Tatarka Jozef   za 
   Ing. Kunová Erika  za 
   Bc. Pazúriková Renata za 
   Ďurišová Slávka  za 
 
 
Uznesenie č. 12/2015 
 
OZ schválilo dobrovoľnému hasičskému zboru v Istebnom zakúpenie motorovej píly v sume 200,- € 
pre potreby zásahov v prípade požiarov a pri odstraňovaní drevín pri čistení vodného koryta za 
podmienky, že na držanie motorovej píly má v hasičskom zbore niektorý z členov oprávnenie. 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 13/2015 
 
OZ schválilo Nájomnú zmluvu č. 1/2015 medzi prenajímateľom Obec Istebné a nájomcom Základná 
organizácia Jednoty dôchodcov v Istebnom na obdobie od 17.02.2015 – 31.12.2015. Nájomná cena 
bola stanovená na 1,- € ročne. 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 14/2015 
 
OZ prejednávalo žiadosť Poľnohospodárskeho družstva vo Veličnej na poskytnutie úľavy na dani 
z nehnuteľností – ostatných plôch s kódom spôsobu využívania pozemku 37 (jedná sa o vysoké medze 
s krovím, kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok – krovie, skaly, štrk, kamenie a iné). 
OZ tejto žiadosti vyhovie s podmienkou, že si PD Veličná vyrovná nedoplatok na dani z nehnuteľnosti 
za roky 2013 a 2014. V opačnom prípade sa žiadosť zamieta. 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 15/2015 
 
OZ sa uznáša na VZN č. 1/2015 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v katastri obce Istebné 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 16/2015 
 
OZ sa uznáša na Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové 
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Obce Istebné a v centrách voľného času 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 17/2015 
 
OZ prejednávalo Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2014 medzi 
prenajímateľom Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín a nájomcom Obec Istebné, ktorej 
predmetom nájmu je Športová hala v Istebnom. OZ neuvažuje s predĺžením zmluvy o nájme na ďalšie 
obdobie, nakoľko zamýšľa pre Obecný športový klub v Istebnom s výstavbou šatní pri futbalovom 
ihrisku. V takomto prípade nie je  potrebné ďalej uzatvárať nájom na športovú halu. Sezónu jeseň-
zima 2014-2015 futbalisti odohrajú ešte v športovej hale do 31.03.2015 (po dobu nájmu). Po tomto 
termíne im je k dispozícii futbalové ihrisko a provizórne šatne, ktoré sa budú prestavovať. Je potrebné 
riešiť tento problém s funkcionármi OŠK. 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 18/2015 
 

• OZ poverilo starostku obce prepracovať VZN č. 2/2009 o službách poskytovaných obcou. 
• OZ poverilo starostku obce jednať s OŠK Istebné o nájme športovej haly v Istebnom 

a príprave na stavbe šatní v tomto roku. 
• OZ poverilo starostku obce jednať s členmi stolnotenisového oddielu v Istebnom 

a dobrovoľným hasičským zborom v Istebnom o výmene podlahovej krytiny v požiarnej 
zbrojnici, nakoľko miestnosť v požiarnej zbrojnici je všestranne využitá, je potrebné zvážiť 
o výmene kvalitnej a účelovej podlahovej krytiny. 
 
 
 

 
 
 



Uznesenie č. 19/2015 
 
OZ zamieta zakúpenie požiarnych vakov a komunikačných vysielačiek pre Dobrovoľný hasičský zbor 
v Istebnom. 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 20/2015 
 
OZ konštatuje,  že na zasadnutí  sa zúčastnilo z celkového počtu 9 poslancov,  7 poslancov,  čím bolo 
rokovanie  a schvaľovanie jednotlivých bodov uznesenia OZ právoplatné a OZ bolo uznášania 
schopné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                              starostka obce 


