
Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, 

ktoré sa konalo dňa 10.12.2018 v zasadačke OcÚ Istebné 
 

 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  –  9 poslancov 

 

Starostka obce Bc. Lýdia Fačková  privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie 

obecného zastupiteľstva o 17.00 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a 

týmto programom sa zastupiteľstvo riadilo. 

 

Program: 

1) Schválenie overovateľov zápisnice  (Ing. Jozef Labuda, Bc. Renata Pazúriková) 

2) Schválenie zapisovateľa  (Ing. Tibor Belica) 

3) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 

4) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

5) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6) Vystúpenie starostu 

7) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

8) Zriadenie obvodov 

9) Určenie platu starostu obce 

10) Diskusia 

11)  Návrh a schválenie uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ 

12) Záver 

 

K bodu č. 1 

     Za overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva boli navrhnutí 

a jednomyseľne schválení poslanci Ing. Jozef Labuda, Bc. Renata Pazúriková. 

 

 

K bodu č. 2 

      Schválenie zapisovateľa Ing. Tibor Belica. 

 

 

K bodu č. 3 

       Oznámenie výsledku volieb prečítal predseda miestnej volebnej komisie p. Juraj Leško. 

Zápisnica o výsledku volieb je prílohou zápisnice obecného zastupiteľstva v Istebnom. 

 

 

K bodu č. 4 

       V zmysle zákona o obecnom zriadení a zákona č. 180/2014  o voľbách, zložila 

predpísaný sľub novozvolená starostka obce p. Bc. Lýdia Fačková do rúk predsedu miestnej  
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volebnej komisie p. Juraja Lešku. Po zložení sľubu jej bolo odovzdané osvedčenie o zvolení 

za starostku Obce Istebné a insígnie obce. 

Sľub starostky potvrdený podpisom je prílohou zápisnice. 

 

 

K bodu č. 5 

       Do rúk novozvolenej starostky obce zložili sľub novozvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva v Istebnom: 

Ing. Tibor Belica, Bc. Lenka Katreniaková, Martin Kováčik, Ing. Erika Kunová, Jaroslav 

Labda, Ing. Jozef Labuda, Marián Madera, Štefan Magdalík, Bc. Renata Pazúriková. 

Sľub poslancov potvrdený ich podpismi je prílohou zápisnice. 

 

 

K bodu č. 6 

      V krátkom príhovore vystúpila novozvolená starostka obce Bc. Lýdia Fačková. 

 

 

K bodu č. 7 

      Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku 

 

Bc. Renata Pazúriková                 predseda komisie 

Marián Madera                             člen 

Bc. Lenka Katreniaková               člen 

 

Komisia finančno - sociálna  

 

Ing. Jozef Labuda                          predseda komisie 

Ing. Erika Kunová                         člen 

Ing. Tibor Belica                           člen 

 

Komisia stavebná 

 

Jaroslav Labda                               predseda komisie 

Martin Kováčik                              člen 

Štefan Magdalík                             člen 

 

Komisia školstva kultúry a športu 

 

Bc. Lenka Katreniaková                 predseda komisie 

Bc. Renata Pazúriková                   člen 

Ing. Erika Kunová                          člen 

Ing. Tibor Belica                            člen 
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Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií vo verejnom záujme 

 

Marián Madera                                predseda komisie 

Martin Kováčik                               člen 

Štefan Magdalík                              člen 

 

 

K bodu č. 8 

Zriadenie obvodov pre poslancov v obci. 

 

        

Ing. Jozef Labuda:        5, 7, 9, 11,  223 (Štítik Ondrej, pri Hovale), 230 (Marián Katrenčík), 

1 (rodina Imríšek-Sadovská) 

___________________________________________________________________________ 

Štefan Magdalík:           3, 4, 6, 8. 10 

___________________________________________________________________________ 

Ing. Erika Kunová:       146, 147, 148, 149, 150, 151 

___________________________________________________________________________ 

Bc. Lenka Katreniaková:  153, 155, 156, 157, 158 

___________________________________________________________________________ 

Ing. Tibor Belica:           145 (Janák Slavomír), 154, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 – 187, 

                                          235 (Janigová Božena), 243 (Štítik Ján JADA) 

___________________________________________________________________________ 

Madera Marián:              13 – 44, 46 – 59, 255 (Bystrický), 283 (Janiga Milan),  

                                           284 (Vaterka Anton), 285 (Kubiš Ivan) 

___________________________________________________________________________ 

Labda Jaroslav:                60 – 77,  110, 111 

___________________________________________________________________________ 

Bc. Pazúriková Renáta:    78 – 109,  253 (Fačko Miroslav), 256 (Madera Marián),  

                                             278 (Štrifler Vladimír), 282 (Šimek Peter), 286 (Maretta Pavol) 

___________________________________________________________________________ 
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Kováčik Martin:                 117 – 140, 189 – 222, 236 – 240, 254 (Furinda Juraj),  

                                              266 (Katreniak Pavol), 270 (Dutková Alena),  

                                              274 (Katreniak Ján), 275 (Nehaj Jozef), 

      281 (Kováčik Martin) 

 

K bodu č. 9 

      Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom. 

Poslanci navrhli v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

mesačný plat starostky Bc. Lýdie Fačkovej  vo výške 2 414.- €  

 

Hlasovanie:       za:    8             proti:   1             zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 10 

 

      Diskusia       

        

1/ V prvom bode diskusie oboznámila starostka obce poslancov o spracovávaní územného 

plánu pre obec. V zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 59/2014 Z. z. je potrebné podať žiadosť 

o dotáciu už v budúcom roku a to od 15. januára do 28. februára. OZ sa s týmto oboznámilo 

a zobralo na vedomie.  

OZ tiež schválilo proces obstarávania a schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie-

územný plán, ktorý potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie 

s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Obcou Istebné. 

 

2/ V druhom bode OZ rozoberalo žiadosť Simony Jánosdeákovej, ktorá požiadala Obec 

Istebné o jednorázový finančný príspevok na deti Fabiána Jánosdeáka a Thomasa Zubaja, 

ktoré jej boli zverené do náhradnej starostlivosti. Tento príspevok chce využiť na stravu 

a ošatenie zverených detí, nakoľko jej ešte neboli vyplatené financie na ich výchovu, 

starostlivosť, stravovanie a zabezpečenie predškolskej výchovy z úradu práce. 

 

3/ V ďalšom bode bolo potrebné navrhnúť z poslancov OZ a schváliť členov do Rady školy 

ZŠ s MŠ v Istebnom. OZ navrhlo a schválilo do Rady školy týchto poslancov: Ing. Jozef 

Labuda, Bc. Renata Pazúriková, Bc. Lenka Katreniaková, Martin Kováčik. 

 

4/ Zásady odmeňovania si poslanci OZ preštudovali, prehodnotili a schválili. Sú prílohou 

zápisnice. 
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5/ Žiadosť p. Jánosdeákovej Jarmily a Grísovej Boženy o predvolanie na obecný úrad, resp. 

komisiu na ochranu verejného poriadku Hrklovú Zuzanu pre jej neslušné správanie 

a osočovanie ich osôb na verejnosti, ako aj porušovanie domového poriadku. OZ túto 

sťažnosť nebude riešiť, nakoľko je to predmetom okresného súdu, orgánov činných 

v trestnom konaní a spoločenstva bytového domu č. 4. 

 

 

 

K bodu č. 11 

         Návrh a schválenie uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:         za:  9             proti: 0           zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 12 

Záver 

Starostka poďakovala všetkým prítomným, poslancom, a po vyčerpaní všetkých bodov 

rokovanie  obecného  zastupiteľstvo  ukončila o 21, 50 hod. 

 

 

 

  

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

Bc. Lýdia Fačková, starostka obce                              ...............................................................  

                       

Overovatelia zápisnice 

  

Ing. Jozef Labuda                                                        ...............................................................                                        

 

Bc. Renata Pazúriková                                                ............................................................... 

 

          

Zapísal: 

Ing. Tibor Belica                                                         ...............................................................                            

 


