
Zápisnica 
z  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v Istebnom, ktoré 

sa  konalo  dňa  11.4. 2019  v zasadačke  OcÚ  Istebné. 
 

Prítomní:     podľa  prezenčnej  listiny  - 8 poslancov 
Starostka  obce  Bc. Lýdia  Fačková  privítala  prítomných  poslancov  a otvorila  zasadnutie  
obecného zastupiteľstva  o 18,00  hod. Program  obecného  zastupiteľstva  bol  schválený  
a týmto  programom  sa  zastupiteľstvo  riadilo. 
 
Program: 
1) Schválenie  overovateľov  zápisnice  p. Martin Kováčik, Bc. Renáta  Pazúriková 
2) Schválenie  zapisovateľa  p. Marián  Madera 
3) Návrh a schválenie  programu  zasadnutia 
4) Kontrola  plnenia  uznesenia  z  posledných  dvoch  zasadnutí   OZ 
5) Schválenie internej smernice o určovaní výšky ceny za nájom nebytových priestorov    
    v obci 
6) Rôzne 
7) Interpelácie poslancov 
8) Návrh  a  schválenie  uznesenia  zo  zasadnutia  OZ 
9) Záver 
 
 
K  bodu  č. 1 
Schválenie  overovateľov  zápisnice  p. Martin Kováčik , Bc. Renáta  Pazúriková 
za  hlasovalo -   8 poslancov 
 
K  bodu  č. 2 
Schválenie  zapisovateľa  p. Marián  Madera 
za  hlasovalo -  8  poslancov 
 
K  bodu č. 3 
Schválenie  programu  rokovania. Program  bol  poslancami  OZ  schválený. 
za  hlasovalo -  8 poslancov 
 
K bodu č. 4 
Kontrola plnenia  uznesenia  z posledných dvoch zasadnutí  OZ. 
Uznesenie obecného zastupiteľstva  prečítala  starostka  Bc. Lýdia Fačková. Obecné  
zastupiteľstvo konštatuje, že  uznesenia boli splnené. 
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K bodu č. 5 
Schválenie  internej  smernice  o  určovaní  výšky  ceny  za  nájom  nebytových  priestorov 
 
Obec  Istebné  v  súlade  so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme  a  podnájme 
nebytových  priestorov  v  zmysle  Zásad  hospodárenia  a  § 9 zákona   Slovenskej 
národnej  rady  č. 138/1991 Zb.  o majetku  obcí  v  znení   neskorších  predpisov 
vydáva internú smernicu o určovaní výšky ceny za nájom nebytových priestorov, ktorú na 
dnešnom zasadnutí OZ schvaľuje a je platná od 01.07.2019 
Za  hlasovalo -  8 poslancov 
 
K  bodu č. 6 
Rôzne 
 
Obec  Istebné  vyhlasuje  výberové  konanie na  funkciu  Hlavný kontrolór obce Istebné. 
Výberové  konanie  sa  uskutoční  27.5.2019 o 17.00 hodine  v zasadačke  OcÚ  v  Istebnom 
na konaní  obecného  zastupiteľstva. Kandidát  na  funkciu  hlavného  kontrolóra  obce 
Istebné zašle  alebo  odovzdá  písomnú  prihlášku  s predpísanými  náležitosťami  do 10.mája 
2019 na adresu: Obecný  úrad  Istebné  č.142, 02753 Istebné  v  uzavretej  obálke označenej 
„Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať!“  Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované. 
 
Starostka obce informovala poslancov o sťažnosti pána Ľubomíra Maderu o nadmernej 
a hlučnej premávke poľnohospodárskych strojov PD Veličná cez ulicu Skalickú (popri jeho 
rodinnom dome, ktorý sa otriasa a ničí sa tým aj obecná komunikácia) smer na Revišné. 
Žiada, aby sa upozornilo PD Veličná na túto skutočnosť a poľnohospodárske stroje 
prechádzali riadne miestnou komunikáciou na hlavnú cestu smerom na Veličnú. 
 
Starostka obce informovala poslancov o začatých prácach na teplovodoch a plynovodoch 
v obci, o podaných projektoch a výzvach na rok 2019, o aktivačných pracovníkoch a ich práci 
v obci, o vyspravení a dobudovaní parkovísk v okolí potravín Koruna, bytového domu č. 151 
a hospodárskeho pavilónu po ukončení výkopov teplovodov. Ďalej informovala o kultúrno-
spoločenských aktivitách, ako deň Zeme a stavanie Mája. 
 
V zmysle zákona o odpadoch je potrebné zamýšľať sa o vybudovaní, zriadení 
a prevádzkovaní malej kompostárne v obci. Poslanci tento zámer prediskutovali a došli 
k zámeru, že nemáme vhodný pozemok na túto kompostáreň. Podľa zváženia je potrebné 
osloviť poľnohospodárske družstvo Veličná o prenájom, resp. poskytnutie priestoru na dvore 
v Istebnom (tzv. silážna jama, ktorá v súčasnosti nie je využívaná). Až tak môžeme uvažovať 
o ďalších krokoch zriadenia malej kompostárne pre obec. Tiež informovala poslancov 
o percentuálnej miere triedenia odpadov v obci a o možnom zvýšení poplatku za odpad 
v ďalšom roku, nakoľko obci stúpne poplatok za uskladnenie a zneškodnenie odpadov.  Je 
potrebné neustále upozorňovať a viesť občanov k  separovaniu odpadov, hlavne v bytových 



domoch, možnosť vytriedeného odpadu z bytových a rodinných domov priviesť každú stredu 
do 17,00 hod. na zberný dvor- 
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čistička odpadových vôd a nie sústreďovať pred domy, kedy komu a ako vyhovuje. Máme 
predsa na to určené dni. Po rozdaní kompostérov pre rodinné domy a časť záhradkárov, je 
potrebné všetok biologicky rozložiteľný odpad kompostovať. 
 
K  bodu č. 7 
Interpelácie poslancov 
 
Ing. Tibor Belica predniesol  návrh od viacerých rodičov detí, ktorí žiadajú na detskom  
ihrisku v hornej  časti  obce  o oplotenie  zábradlia  pri  potoku, nakoľko  tam hrozí  
nebezpečenstvo úrazu. 
 
K  bodu č. 8 
Návrh  na  schválenie  uznesenia  zo zasadnutia  OZ. 
 
Návrh  uznesenia  prečítala  starostka  obce  a  tento  bol  poslancami  schválený. 
Odsúhlasené – za  8 poslancov 
 
K  bodu č. 9 
Záver 
 
Starostka  poďakovala  poslancom  a po  vyčerpaní  všetkých  bodov  rokovanie  OZ  ukončila  
o 21,10 hod. 
 
 
Zápisnica  prečítaná  a  podpísaná: 
 
Bc. Lýdia  Fačková , starostka  obce                                    ---------------------------------------- 
 
 
 
Overovatelia  zápisnice: 
 
Bc. Renáta  Pazúriková                                                        ---------------------------------------- 
 
Martin  Kováčik                                                                   ---------------------------------------- 
 
 
 
Zapísal: 
 
Marián  Madera                                                                    --------------------------------------- 
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