
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 28.01.2019 

 

Uznesenie č. 6/2019 

OZ berie na vedomie 
- zadanie územného plánu obce Istebné s pripomienkami a nezrovnalosťami, ktoré je potrebné 
odstrániť a následne schváliť na ďalšom zasadnutí OZ, 
- oboznámenie sa s havarijným stavom vykurovacích telies ZŠ s MŠ Istebné a s prácami 
vykonávajúcimi firmou ZENAX s.r.o., Žilina, ktoré sa započnú v mesiaci február 2019, 
- informáciu ohľadom voľnej wifi siete v obci,  
- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019, 
- informáciu ohľadom maloletých detí Jánosdeákových a náhradnou rodinnou starostlivosťou 
vykonávanou Simonou Jánosdeákovou, sestrou matky maloletých detí Ivany Jánosdákovej, 
- informáciu ohľadom uskutočňovaných prác na požiarnej zbrojnici Istebné, 
- územno-plánovaciu informáciu k pozemkom v areály OFZ – obaľovačka asfaltu-výstavba 
obaľovacej súpravy na parcelách v OFZ firmou Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. Bratislava. 
Poslanci OZ požadujú odprezentovať a predstaviť daný projekt obci (veľkosť zabratých 
pozemkov, technológiu zámeru, zásah do životného prostredia, možnosť zamestnanosti 
občanov obce Istebné a pod....), aby mohli zaujať k danému projektu firmy stanovisko. 
- informáciu ohľadom kaštieľa bývalého Detského doma v Istebnom. Je potrebné informovať 
sa na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, nakoľko sú vlastníkmi budovy, čo sa 
uvažuje s budovou ďalej, či je ponúknutá na predaj, ako sa idú ďalej starať o záhradu a celé 
okolie budovy, nakoľko stojí v centre obce, nie je dobrý pohľad a dojem na tak schátranú 
stavbu a jej okolie. 
 
Uznesenie č. 7/2019 
OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice p. Martin Kováčik , p. Marián Madera 

- zapisovateľa Ing. Tibor Belica 
- navrhnutý program zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 8/2019 
OZ schvaľuje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva z 10.12.2018 
Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 9/2019 
OZ  schvaľuje VZN č. 1/2019 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách 
a verejných priestranstvách v obci Istebné 
Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 10/2019 
OZ schvaľuje zrušenie obecnej knižnice z dôvodu nezáujmu čitateľov a stavu výpožičiek, 
nízkej návštevnosti a nevyhovujúcich priestorov. Návštevnosť knižnice za posledných 5  
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rokov bola: rok 2014-29 návštevníkov, rok 2015-62 návštevníkov, rok 2016-12 návštevníkov, 
rok 2017-32 návštevníkov, rok 2018-6 návštevníkov. 
Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 11/2019 
OZ schvaľuje harmonogram zasadnutí OZ vo volebnom období 2018 – 2022 každý druhý 
mesiac. V prípade naliehavého stavu, mimoriadnej situácie, či potrieb obce, bude zasadnutie 
OZ zvolané mimo harmonogramu zasadnutí. 
Hlasovanie:  za:  8   poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 12/2019 
OZ schvaľuje Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí a akcií v obci Istebné 
na rok 2019. 
Hlasovanie:  za:   8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 13/2019 
OZ schválilo vymenovať  na funkciu veliteľa DHZ obce Istebné  p. Mariána KYTASA nar. 
01.04.1980 trvale bytom Istebné 11, ktorý spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti podľa § 
40 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 24 
vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z.  o hasičských jednotkách. 
Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 14/2019 
OZ schválilo vymenovať  na funkciu zástupcu starostu obce p. Mariána MADERU nar. 
05.06.1974 trvale bytom Istebné 256 a to dňom 01. 02. 2019. 
Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa:  1 
 
Uznesenie č. 15/2019 
OZ schválilo budovanie voľnej wifi siete na detských ihriskách  zabezpečené a vykonané 
v jarných mesiacoch pánom Róbertom Papšom. Obec bola rozhodnutá žiadať na voľnú wifi 
sieť prostriedky z EÚ,  no po prekonzultovaní podmienok to  nie je možné, pretože obec 
nespadá do pólu rastu. Nakoľko obec sa nerozvíja, čo do počtu obyvateľstva, nie je možné sa 
o tieto financie uchádzať. 
Hlasovanie:    za:  8  poslancov                proti:  0                 zdržal sa:  0 
 
Uznesenie č. 16/2019 
OZ ruší prevádzku obecnej knižnice. Po zhodnotení všetkých okolností, ako sú nevyhovujúce 
priestory a nezáujem, či veľmi nízka návštevnosť knižnice, poslanci dospeli k záveru zrušenia 
knižnice. Návštevnosť knižnice od roku 2014 bola nasledovná:  rok 2014: 29 návštevníkov;  
rok 2015: 62 návštevníkov;  rok 2016: 12 návštevníkov;   rok 2017: 32 návštevníkov;    rok 
2018:  6 návštevníkov; 
Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 17/2019 
OZ poveruje starostku obce zvolať zasadnutie OZ k Zadaniu územného plánu Obce Istebné 
s kompetentnými spracovateľmi územného plánu hneď začiatkom februára z dôvodu 
pripomienkovania niektorých častí Zadania. 
 
 
Uznesenie č. 18/2019 
OZ poveruje starostku obce preveriť a informovať sa, resp. písomne upozorniť Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vlastníkov budovy Kaštieľa bývalého Detského domova, 
o stave budovy, zámer a účelné využitie, či zotrvanie v stave v akom sa nachádza doteraz, 
nakoľko tento stav budovy je rušivý, nebezpečný, chátra, ohrozuje obyvateľov obce, žiakov 
základnej školy s materskou školou pri denno-dennom navštevovaní ZŠ s MŠ. Záhrada, ktorá 
kaštieľu prináleží nie je riadne v letnom období upravovaná a kosená, navštevujú ju rôzni 
vandali, nie je dobrý pohľad a dojem na tak schátranú stavbu a jej okolie.  
 
Uznesenie č. 19/2019 
OZ poveruje starostku obce zapojiť sa do výzvy Podpora rozvoja športu na rok 2019 
 
Uznesenie č. 20/2019 
OZ poveruje starostku obce odpovedať členom DHZ Istebné na ich žiadosť o poskytnutie 
finančného príspevku na  zakúpenie športových dresov pre družstvo dievčat a mužov 
a poskytnutie  financií na zabezpečenie súťaží DHZ v roku 2019. Je potrebné bližšie 
špecifikovať zakúpenie dresov pre družstvá (množstvo, veľkosti, ceny....). Čo sa týka financií 
na zabezpečenie súťaží DHZ, obec Istebné každoročne prispieva na tieto akcie. 
 
 
Uznesenie č. 21/2019 
OZ ukladá finančnej komisii spracovať smernicu o nájme nebytových priestorov 
a prehodnotenie výšky nájmov prenajímaných obecných priestorov, nakoľko je to jeden zo 
zdrojov príjmov obce. 
Termín: 31.03.2019     zodpovedný: predseda finančnej komisie 
 
 
Uznesenie č. 22/2019 
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 8 poslancov a sú uznášania schopní. 
 
 
 
 
 Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                           starostka obce 


