
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré                                     

sa konalo dňa 27. 5. 2019 v zasadačke OcÚ v Istebnom 

 

 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny – 7 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. Erika Kunová, Štefan Magdalík) 
2. Schválenie zapisovateľa ( Marián Madera) 
3. Návrh a schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. 
5. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Istebné a následné schválenie 
6. Rozpočtové opatrenie č.1,2 
7. Záverečný účet obce za rok 2018 
8. Rôzne 
9. Interpelácie poslancov 
10. Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 
11. Záver 
 
 
K bodu č. 1 
Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Erika Kunová, Štefan Magdalík 
za hlasovalo  – 7 poslancov 
 
K bodu č. 2 
Schválenie zapisovateľa  p. Marián Madera 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
K bodu č. 3 
Návrh a schválenie programu rokovania. Navrhnutý program bol poslancami OZ schválený. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
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K bodu č. 4 
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Uznesenie obecného zastupiteľstva  prečítal  p. Marián Madera. Obecné zastupiteľstvo 
konštatuje, že uznesenie bolo splnené. 
 
 
K bodu č. 5 
Výberové konanie  na funkciu hlavného kontrolóra obce Istebné a jeho následné schválenie. 
 
Dňa 27.5. 2019 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ Istebné sa konalo výberové konanie na 
hlavného kontrolóra obce Istebné.  Posledný termín na zaslanie písomnej prihlášky 
s predpísanými náležitosťami bol 10.5.2019. Do stanoveného termínu bola na OcÚ Istebné 
zaevidovaná žiadosť jedného kandidáta, ktorú predložil Ing. Martin Kahan. 
Komisia v zložení: Bc. Renáta Pazúriková, Ing. Jozef Labuda a p. Marián Madera 
skontrolovali žiadosť s predpísanými dokumentmi a skonštatovali , že  Ing. Martin Kahan 
spĺňa všetky zákonom stanovené  podmienky pre vykonávanie tejto funkcie pre funkčné 
obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2025. OZ schvaľuje Ing. Martina Kahana na funkciu 
hlavného kontrolóra obce Istebné na ďalšie volebné obdobie. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
 
K bodu č. 6 
Rozpočtové opatrenia č. 1, 2. 
Návrhy  rozpočtových opatrení č. 1, 2 boli poslancom zaslané elektronickou poštou na 
pripomienkovanie a podrobnejšie ho s poslancami prešla hlavná ekonómka obce Ing. Janka 
Maťugová. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
 
K bodu č. 7 
Záverečný účet obce za rok 2018 
Záverečný účet obce za rok 2018 bol poslancom zaslaný elektronickou poštou na 
pripomienkovanie a podrobnejšie ho s poslancami prešla hlavná ekonómka obce Ing. Janka 
Maťugová. Vzhľadom na to , že hospodárenie obce bolo v roku 2018 prebytkové, možno 
konštatovať, že obec vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
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K bodu č. 8 
Rôzne 
OZ zamieta žiadosť p. Martina Zelinu bytom Istebné11 o prenájme obecného pozemku v k. ú 
Istebné C-KN č.598 za účelom výstavby záhradného domčeka na zachytávanie dažďovej 
vody na polievanie záhrady. Nakoľko uvedený pozemok sa nachádza v okolí bytových 
domov, konkrétne pri bytovom dome č. 11 a ide o pozemok obce, OZ sa na svojom riadnom 
zasadnutí uznieslo, že žiadne podobné stavby sa v týchto priestoroch povoľovať nebudú, 
nakoľko ide o bytovú zástavbu v obci a ruší to celkový dojem a vzhľad zástavby. 
 
 
OZ zamieta žiadosť bytových spoločenstiev 147, 155, 156, 157,158, ktoré žiadajú príspevok  
na benzín, olej a aktivačných pracovníkov z obce na kosenie trávnatých plôch v okolí  
bytových domov, nakoľko je žiadosť v tomto rozsahu požiadaviek spoločenstiev 
nerealizovateľná. Obec si svoju povinnosť kosenia trávnatých porastov na pozemkoch vo 
vlastníctve obce vykonáva zo zákona 2-3 krát ročne a žiadosťami podobného charakteru sa 
zaoberať nebude. 
 
 
OZ zamieta žiadosť klientiek opatrovateľskej služby Charita Zázrivá o poskytnutie finančnej 
pomoci z rozpočtu obce pre zariadenie Charita Zázrivá. Žiadosť zamieta z dôvodu, že Obec 
Istebné nemá uzatvorenú zmluvu s neverejným poskytovateľom opatrovateľských služieb 
a zároveň nie sú finančné prostriedky zahrnuté ani v rozpočte obce pre rok 2019. Obec sa 
bude touto otázkou sociálnej pomoci zaoberať, nakoľko sa pripravuje komunitný plán 
sociálnych služieb Obce Istebné na najbližšie päťročné obdobie. 
 
Starostka obce informovala poslancov o obhliadke chránených stromov (lipy a duby), ktoré sa 
nachádzajú v okolí evanjelického a katolíckeho kostola, poverenými pracovníkmi zo Štátnej 
ochrany lesov Námestovo, ktorí odporučili primeraný a odborný zásah ošetrenia a opílenia 
suchých konárov odborníkmi, arboristami. Vhodným termínom na ošetrenie chránených 
stromov je mesiac august.  
 
Starostka obce informovala o  možnej realizácii odbočovacieho pruhu pre autobusovú 
dopravu pri zastávke HOVAL, nakoľko je táto križovatka dosť neprehľadná. V súčasnej dobe 
prebiehajú rokovania s firmou HOVAL, lebo sa jedná o časť pozemku, ktorý majú 
v súkromnom vlastníctve, spracúva sa projekt a vyjadrenia dotknutých orgánov. 
 
Ďalej informovala o rokovaní s vedením  Poľnohospodárskeho družstva Veličná o možnosti 
vytvorenia kompostoviska v priestoroch bývalej silážnej jamy Poľnohospodárskeho družstva 
– dvor Istebné. 
 
Tiež informovala o získaní dotácie z Úradu vlády na výmenu umelého trávnika na 
multifunkčnom ihrisku v sume 10 000,- €. Táto suma však na celú výmenu trávnika a úpravu 
podložia nestačí, OZ schválilo dofinancovanie z rozpočtu obce vo výške 15 000,- €. Zároveň  
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OZ poverilo starostku obce, aby oslovila firmy HOVAL s.r.o., OFZ a. s. a niektoré menšie 
firmy v obci o poskytnutie finančnej výpomoci na dofinancovanie výmeny umelého trávnika.  
OZ hlasovalo za dofinancovanie výmeny trávnika z rozpočtu obce. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
 
OZ sa zaoberalo možnou výstavbou rodinných domov v obci. Nakoľko je rozpracovaný 
územný plán obce, predbežne sa určili lokality na výstavbu rodinných domov, je potrebné 
jednať s vlastníkmi pozemkov na ulici Skalickej – smer nad Záhradami a začať ich oslovovať 
vo veci odkúpenia pozemkov pod výstavbu inžinierskych sietí a cesty, nakoľko sa uvažuje 
prepojenie ulice Skalickej s ulicou Školskou, resp. spojenie poza obecný úrad. Je potrebné  
v tejto časti rozšíriť  verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, plynofikáciu a elektrické 
vedenie. Občania, ktorí tam doposiaľ stavajú (v ohradoch) požadujú od obce zabezpečiť 
dotiahnutie inžinierskych sietí, resp. sa podieľať na ich vybudovaní vzájomne. OZ súhlasí 
s touto realizáciou odkúpenia pozemkov a budovaním inžinierskych sietí. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
 
OZ  riešilo zmluvu o nájme nehnuteľností medzi Obcou Istebné a Marekom Pollákom 
s manželkou Alenou Pollákovou obaja bytom Istebné č. 7 a to nehnuteľnosť par. č. 849, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 326 m2 a par. č. 680 zastavaná plocha o výmere 452 
m2, ktoré budú užívať za účelom prístupovej cesty k pozemku 851/2 a sú oprávnení ako 
nájomcovia výlučne na vlastné náklady upraviť predmet nájmu tak, ako je citované v zmluve 
o nájme nehnuteľností. Ročné nájomné za uvedený predmet nájmu je 1,- €, nakoľko si 
prístupovú cestu vybudujú na vlastné náklady s napojením z miestnej komunikácie (ul. 
Hlboká), vybudujú si na vlastné náklady inžinierske siete a účelovú komunikáciu budú aj 
v zime aj v lete udržiavať. Zmluva o nájme je prílohou. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
Na podnet viacerých občanov obce, rozhodlo obecné zastupiteľstvo o úprave prevádzkových 
hodín v posilňovni a to od 8.00 hod. do 20.00 hod. Úpravou prevádzkových hodín sa poslanci 
zaoberali  z dôvodu šírenia sa hlasitej  hudby z posilňovne, čo narúša kľud občanov 
bývajúcich v blízkom okolí posilňovne. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
 
K bodu č. 9 
Interpelácie poslancov. 
Poslanec Štefan Magdalík  predniesol návrh o realizácii rozšírenia spevnenej asfaltovej 
plochy  spoločného parkoviska pred bytovým domom č.7, nakoľko pri vstupe a výjazde na 
parkovisko automobily zasahujú kolesami na trávnatú plochu. Tieto práce budú realizovať 
svojpomocne a financovať zo svojich vlastných zdrojov. OZ len kvituje takúto aktivitu zo 
strany spoločenstva BD č. 7. 
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K bodu č. 10 
Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 
Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento  bol poslancami schválený. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
K bodu č. 11 
Záver 
Starostka obce poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovanie 
OZ ukončila o 21.10 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica prečítaná a podpísaná: 
 
Bc. Lýdia Fačková, starostka obce                             -------------------------------------------------- 
 
 
Overovatelia  zápisnice: 
 
Ing. Erika Kunová                                                      -------------------------------------------------- 
 
Štefan Magdalík                                                           ------------------------------------------------- 
  
 
 
 
Zapísal: 
 
Marián Madera                                                            ------------------------------------------------- 


