
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré 

sa konalo dňa 28.01.2019 v zasadačke OcÚ Istebné 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny – 8 poslancov 

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

obecného zastupiteľstva o 17,00 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a 

týmto programom sa zastupiteľstvo riadilo. 

 

Program: 

1) Schválenie overovateľov zápisnice p. Martin Kováčik, p. Marián Madera  

2) Schválenie zapisovateľa Ing. Tibor  Belica 

3) Návrh a schválenie programu zasadnutia 

4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

5) VZN č. 1/2019 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách 

a verejných priestranstvách 

6) Schválenie zadania Územného plánu Obce Istebné 

7) Menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Obce Istebné 

8) Menovanie zástupcu starostu  

9) Rôzne 

10) Interpelácie poslancov 

11) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 

12) Záver 

 

 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice: p. Martin Kováčik a  p. Marián Madera  

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

 

K bodu č. 2 

Schválenie zapisovateľa Ing. Tibora Belicu 

za hlasovalo – 8 poslancov 
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K bodu č. 3 

Návrh a schválenie programu rokovania. Program bol poslancami OZ schválený bez 

pripomienok. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Z ustanovujúceho zasadnutia OZ neboli vznesené žiadne pripomienky a vykonateľné 

uznesenia OZ.        

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

K bodu č. 5 

Ku návrhu VZN č. 1/2019 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách 

a verejných priestranstvách, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené na 

internetovej adrese obce Istebné neboli podané žiadne pripomienky od fyzických 

a právnických osôb. Poslanci OZ toto VZN schválili. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

K bodu č. 6 

Zadanie Územného plánu obce Istebné bolo poslancom OZ zaslané elektronicky a 

konzultované na zasadnutí s pripomienkami. 

OZ Zadanie berie na vedomie, až do odstránenia nezrovnalostí a menších pripomienok, ktoré 

budú prejednané s Ing. Kubinom, Ing. Hejzlarovou a  Ing. Kmeťom. Starostka obce zvolá ešte 

začiatkom februára zasadnutie OZ k schváleniu Zadania Územného plánu obce Istebné. 

 

K bodu č. 7 

Starostka obce v zmysle ustanovení § 33 ods. 5 zákona NRSR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi v znení neskorších predpisov vymenovala do funkcie VELITEĽA DHZ OBCE 

ISTEBNÉ p. Mariána Kytasa, ktorý spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti podľa § 40 

zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 24 

vyhlášky MVSR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách. 

za hlasovalo – 8 poslancov 
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K bodu č. 8 

Starostka obce  v súlade s ust. § 13b, ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o obecnom zriadení”) vymenovala za zástupcu 

starostu obce poslanca obecného zastupiteľstva v Istebnom p. Mariána Maderu a to s 

výkonom funkcie od 01. 02. 2019  na celé funkčné volebné obdobie rokov 2018-2022, resp. 

do  jeho odvolania. 

za hlasovalo – 7 poslancov,             zdržal sa – 1 poslanec 

 

K bodu č. 9 

Rôzne 

Informácie starostky 

- informovanie o pláne kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 hlavným kontrolórom obce, 

- informácia o potrebe schválenia harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci 

Istebné pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 a to každý druhý mesiac v roku. V prípade 

naliehavého stavu, mimoriadnej situácie a potreby obce bude zvolané zasadnutie OZ mimo 

harmonogramu.  

za hlasovalo – 8 poslancov 

- obec žiadala už v minulom roku v mesiaci august z Ministerstva školstva SR finančné 

prostriedky vo výške 97 798,- € na havarijný stav vykurovacích telies v Základnej škole 

s materskou školou v Istebnom. Nakoľko v ZŠ s MŠ po zateplení budov je nerentabilné 

fungovať so starými liatinovými radiátormi, niektoré sú už nefunkčné, sú poškodené ventile 

a uzatváracie armatúry, čoho dôsledkom dochádza k premokaniu až výtoku vykurovacieho 

média a zavzdušneniu. Na vykurovacích telesách dochádza k poškodeniu spojov a ich 

kompletnej degradácii, na základe čoho obec žiadala na tento havarijný stav prísun 

finančných prostriedkov z ministerstva. MŠ SR prisunulo finančné prostriedky obci 22. 

decembra 2018 a to vo výške 55 000,- € s tým, že sa musia vyčerpať do konca marca 2019. 

To znamená, že práce na havárii vykurovacích telies je potrebné vykonať v priebehu mesiaca 

február-marec 2019. Je dohodnuté, že firma, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní, práce 

uskutoční cca v čase od 20. februára do 08. marca 2019. Práce sa začnú v základnej škole 

a potom v materskej škole, kde je predpoklad, že väčšia časť prác sa bude vykonávať počas 

jarných prázdnin a to hlavne v materskej škole, aby sa využil čas  prázdnin a čo najmenej 

obmedzila prevádzka MŠ. Keďže čiastka 55 000,- € je nepostačujúca na odstránenie 

havarijného stavu, obec žiadala ministerstvo o dofinancovanie havarijnej situácie  
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vykurovacích telies v čiastke 42 798,- € hneď v januári tohto roku. Práce sa budú teda 

vykonávať etapovite, podľa prísunu finančných prostriedkov. 

 

- Voľná wifi sieť na detských ihriskách bola predbežne zabezpečená a vykonaná bude 

v jarných mesiacoch pánom R. Papšom. Obec bola rozhodnutá žiadať na voľnú wifi sieť 

prostriedky z EÚ,  no po prekonzultovaní podmienok nie je možné dostať sa k týmto 

financiám, pretože obec nespadá do pólu rastu. Nakoľko obec sa nerozvíja, čo do počtu 

obyvateľstva, nie je možné o tieto financie sa uchádzať. 

 

-  Poslanci OZ mali pripomienku k realizácii voľnej wifi siete, aby na detských ihriskách bola 

voľná wifi dostupná len v denných hodinách (od 21,00 hod. možnosť vypnutia) z dôvodu 

zgrupovania sa mladistvých a tínedžerov na ihriskách a tým rušenia nočného kľudu. Tiež je 

potrebné už existujúcu voľnú wifi sieť v kultúrnom dome posilniť. 

 

- OZ riešilo priestory a prevádzku obecnej knižnice, ktorá bola dočasne v roku 2018 

zatvorená. 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. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

-  OZ sa zaoberalo plánom kultúrno-športových a spoločenských podujatí v obci na rok 2019. 

Starostka obce vyzvala poslancov OZ, aby sa riadne, aktívne a hlavne srdcom zapájali do 

týchto spoločných akcií pre obec. Hlavný kontrolór obce apeloval na poslancov, aby 

inovovali niektoré akcie v  novom volebnom období. Plán podujatí bol poslancami OZ 

schválený. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

-  Firma SWIETELSKY-Slovakia spol. s.r.o., Bratislava žiada obec o zaujatie stanoviska 

a vyjadrenia sa k funkčnému využitiu pozemkov v areály OFZ Istebné na výstavbu 

obaľovacej súpravy.  Poslanci OZ nezaujali žiadne stanovisko k uvedenému investičnému 

zámeru firmy, nakoľko je potrebné odprezentovať a predstaviť daný projekt obci (veľkosť  
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zabratých pozemkov, technológiu zámeru, zásah do životného prostredia, možnosť 

zamestnanosti občanov obce Istebné a pod....). 

-  Poslanci OZ na dnešnom zasadnutí riešili otázku kaštieľa bývalého Detského domova, ktorý 

stojí v strede obce, momentálne je nefunkčný, budova chátra, je vo vlastníctve MPSVaR 

Bratislava, veľká záhrada pri kaštieli je neobhospodarovaná, schádzajú sa tam tínedžeri 

a mladiství z obce. Poslanci OZ sa dožadujú poskytnutia informácie o zámere a využití 

budovy, nakoľko sa množia sťažnosti od občanov na nevyužitú a chátrajúcu budovu a jej 

okolie v centre obce.  

 

-  Informácie ohľadom prác na Požiarnej zbrojnici. Je potrebné vykonať ešte nové rozvody 

elektrickej energie, vysprávky stien, omietky a podlaha v spoločenskej miestnosti požiarnej 

zbrojnice, čo nebolo predmetom projektu zateplenia. Nakoľko treba ďalšie finančné 

prostriedky z rozpočtu obce, tieto práce sa budú vykonávať postupne, svojpomocne a to podľa 

možností financovania. Práce, ktoré sú totožné s projektom zateplenia, je potrebné dorobiť 

firmou Žibek Lomná v zmysle rozpočtu zateplenia.   

 

K bodu č. 9 

Interpelácie poslancov 

-  Poslanec Štefan Magdalík reagoval na výzvu - predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019, ktorá bola vyhlásená 15. januára 2019. 

Starostka obce už pracuje na výzve a to na podprograme č. 3-údržba ihrísk a štadiónov a inej 

športovej infraštruktúry (výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v obci). 

-  Poslanec Ing. Tibor Belica predniesol žiadosť DHZ Istebné o poskytnutie finančného 

príspevku na zakúpenie športových dresov pre družstvo dievčat a mužov a poskytnutie 

financií na zabezpečenie súťaží DHZ v roku 2019 (príspevok na mäso na guláš, na ocenenia). 

OZ si vyžiada od DZH Istebné bližší rozpočet financií na tieto akcie a potreby. 

-   Hlavný kontrolór obce Ing. Martin Kahan po vykonaní kontrol na obecnom úrade navrhol 

finančnej komisii prehodnotenie výšky nájmov prenajímaných obecných priestorov, 

vypracovanie smernice na uvedený prenájom a uvažovanie o patričnom zvýšení nájmov, 

nakoľko je to jeden zo zdrojov príjmov obce.  
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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. 

odsúhlasené – za 8 poslancov 

 

K bodu č. 11 

Záver 

Starostka poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovanie OZ 

ukončila o 20,50 hod. 

 

 

 

  

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

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

                       

 

Overovatelia zápisnice 

  

Martin Kováčik                                                             ...............................................................                                        

 

Marián  Madera                                                            ...............................................................

          

 

 

 

Zapísal: 

 

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

 


