
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré sa konalo 
dňa 05. 08. 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 18.00 hod. Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto 
programom sa zastupiteľstvo riadilo. 
 
 
Program: 

1. Schválenie overovateľov zápisnice (Ing. Labuda Jozef, Bc. Katreniaková Lenka) 
2. Schválenie zapisovateľa (p. Marián Madera) 
3. Návrh a schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. 
5. Komunitný plán sociálnych služieb obce Istebné na roky 2019 – 2023 a jeho 

schválenie 
6. Program odpadového hospodárstva obce Istebné na roky 2016 – 2020 a jeho 

schválenie 
7. Rozpočtové opatrenie č.3 
8. VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku pre ZŠ s MŠ Istebné a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Istebné. 
9. Rôzne 
10. Interpelácie poslancov 
11. Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 
12. Záver 
 

K bodu č. 1 
Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Labuda Jozef,  Bc. Katreniaková Lenka 
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 zasadnutia 
Program bol poslancami OZ schválený. 
za hlasovalo – 7 poslancov 



K bodu č. 4 
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. 
Uznesenie obecného zastupiteľstva prečítal Marián Madera. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, 
že uznesenie bolo splnené. 

 
K bodu č. 5 
Komunitný plán obce na roky 2019 – 2023 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý je platný od 1.1.2009 bol 
vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb  obce  Istebné. Komunitný plán je metóda, 
pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak , aby zodpovedali 
špecifikám našej obce a  potrebám  našich občanov. Našou snahou je, aby sme postupne 
v ďalšom období zabezpečovali  úlohy a ciele stanovené v komunitnom pláne sociálnych 
služieb. Vďaka  komunitnému plánu sa nám bude dariť efektívnejšie a adresnejšie využívať 
financie obecného rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to potrebné 
a dôležité. Cieľom komunitného plánovania  je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti 
všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii 
jednotlivcov a skupín. Zmyslom komunitného plánovania je taktiež aktivácia obyvateľstva 
a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb spoločným koordinovaným postupom. 
Hlavným zámerom tejto realizácie je spokojnosť občanov s poskytovanými službami v obci, 
zvýšenie kvality života, aktívny záujem ľudí o udržateľnosť a rozvoj komunity obce 
Nakoľko ale finančné možnosti obce v súčasnom programovom rozpočet sú ohraničené, je 
potrebné požiadavky komunitného plánu obce zahŕňať do programového rozpočtu na roky 
2019 – 2023, pretože nie je v možnostiach obce realizovať zámer komunitného plánovania len 
z vlastných zdrojov. 

 
K bodu č. 6 
Program odpadového hospodárstva obce Istebné na roky 2016 – 2020 a jeho schválenie 
za hlasovalo – 7 poslancov 

 
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky sa vydáva na obdobie 5 rokov t. j. na 
roky 2016 – 2020 a predstavuje základný koncepčný dokument odpadového hospodárstva 
v SR pre toto obdobie. POH SR na roky 2016-2020 je v poradí piatym národným programom 
stanovujúcim základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového 
hospodárstva. Produkcia komunálnych odpadov je priamo závislá od sociálno-ekonomických 
ukazovateľov, predovšetkým od výšky HDP. Tvorba odpadov je silne závislá na životnej 
úrovni danej krajiny, regiónu či obce. Aj vznik odpadov v našej obci bude silne závislý od 
životnej úrovne našich obyvateľov a regiónu. Ciele Programu obce do roku 2020 sú zamerané 
na : 
1/ zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového 
komunálneho odpadu, 
2/ zvýšenie podielu triedeného zberu, 



3/ znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na 
skládky odpadu, 
4/ zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu. 
 
Hlavným cieľom odpadového hospodárstva do roku 2020 je minimalizácia negatívnych 
účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. 
Pre výpočet výšky predpokladaných finančných prostriedkov z pohľadu jednotlivých prúdov 
odpadu obce majú vplyv: 
- Pokles nákladov so zmesovým komunálnym odpadom, nakoľko sa predpokladá odklon od 
skládkovania odpadov. 
- Výrazný nárast nákladov v súvislosti s nakladaním s bioodpadmi sa nepredpokladá, obec 
pridelila do domácností kompostovacie zásobníky. 
- Triedený zber odpadov ako papier, plast, sklo a kovy, ktoré však hradí Organizácia 
zodpovednosti výrobcov, teda na obec by nemalo mať vplyv. 
-  Mierny nárast nákladov v súvislosti s recykláciou stavebných odpadov. 
- Výrazný nárast nákladov v súvislosti s propagačnými aktivitami pre podporu triedeného 
zberu odpadov. 
 
K bodu č. 7 
Rozpočtové opatrenie č. 3 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
Návrh rozpočtového opatrenia č. 3 bol poslancom zaslaný elektronickou poštou na 
pripomienkovanie a podrobnejšie ho spolu s poslancami prešla ekonómka obce Ing. 
Maťugová Janka. 

 
 
K bodu č. 8 
VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku pre ZŠ s MŠ Istebné a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Istebné 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je bližšie upraviť  práva a povinnosti rodičov 
alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej alebo pestúnskej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a navštevuje základnú školu, materskú školu, 
školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti, zariadenie školského stravovania 
zriadené Obcou Istebné. Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov, 
ktorých dieťa navštevuje Základnú školu s materskou školou  v Istebnom, Školský klub detí, 
Centrum voľného času, Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ v Istebnom. Zároveň sa 
vzťahuje na dospelých stravníkov stravujúcich sa v Zariadení školského stravovania pri ZŠ 
s MŠ v Istebnom. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 4/2013 zo dňa 
13.03.2013. 

 
 



K bodu č. 9 
Rôzne 
V tomto bode starostka obce informovala poslancov o podaní žiadosti o dotáciu na projekt-
modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej infraštruktúry – jedná sa o modernizáciu 
futbalového ihriska na Hrádku. Tiež informovala poslancov o začatí prác odvodnenia 
hospodárskeho pavilónu, rozšírenie verejného osvetlenia a budovania parkovísk pri 
hospodárskom pavilóne. Na tieto práce sme získali dotáciu vo výške 13 500,- € z Ministerstva 
financií SR. Zvyšok sa dofinancuje obcou. Konkrétna suma dofinancovania bude poslancom 
OZ daná na schválenie. Ďalej informovala o získaní financií cez MAS ORAVA občianske 
združenie Oravský Podzámok, kde naša obec získala 24 500,- € na projekt – Podpora na 
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre 
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry  a súvisiacej infraštruktúry (workoutové 
ihrisko a lezecká stena na detskom ihrisku). Momentálne je spracovaný projekt a rozpočet, 
o ďalšom postupe bude starostka obce informovať. 
 
OZ sa zaoberalo ďalšou lokalitou pod výstavbu rodinných domov – Nad záhradami (na ulici 
Skalickej), ktorá sa uvažuje spojiť s ulicou Školskou, alebo ukončiť nad Školskou záhradou, 
resp. uvažovať o odkúpení časti pozemku od rodiny Medveckých a prepojiť horizontálne 
ulicu Skalickú s centrom obce. Je potrebné osloviť majiteľov pozemkov Nad záhradami , ako 
aj pozostalých z rodiny Medveckých o možnosť odkúpenia časti pozemkov pod budovanie 
inžinierskych sietí a miestnej komunikácie. Rodinné domy, ktoré pokračujú vo výstavbe 
v tejto lokalite je potrebné ďalej podporovať a je potrebné dobudovať vodovod, kanalizáciu, 
následne miestnu komunikáciu. 
 
Dňa 26. 06. 2019 členovia stavebnej komisie spolu so starostkou obce a zástupcom starostky 
prešli po obci, aby obhliadli rozkopané ulice po výmene plynového potrubia, ktoré sa idú 
vyspravovať a uvádzať do pôvodného stavu. Ďalej sa komisia zaoberala na ulici Hliny od 
regulačnej stanice úpravou komunikácie a oplotením pozemku pani Ondrušovej. Pani 
Ondrušová si chce oplotiť svoj  pozemok, ktorý má zapísaný aj na LV, ale doteraz bol 
užívaný obcou a jej obyvateľmi. Pozemok je vstupný do dvora, k jej rodinnému domu. S 
týmto však nesúhlasí pán Ján Gregúška, ktorému sa zúži priestor pre vstup do dvora zo zadnej 
strany domu. To však nie je argument, aby si p. Ondrušová nemohla svoj pozemok oplotiť. 
Miestna komunikácia v tejto časti bola v roku 2016 aj zameraná, je vyhotovené vytýčenie 
hraníc pozemkov p. Ondrušovej a Obce Istebné, Ing. Tiborom Preťom. Miestna komunikácia 
bude upravená tak, aby občania mohli bezproblémovo prechádzať do svojich  záhradiek a na 
pole. 
Komisia ďalej obišla priestory bytových domov č. 151, č.150 a HP č. 152, kde sa budú pri 
výkopových prácach a výmene teplovodného potrubia budovať  parkovacie miesta (úseky sa 
spevnia a vyspravia asfaltom, niektoré zatrávňovačmi). 
Komisia tiež konštatovala, že pri bytovom dome č. 145 Spoločenstvo bytových domov 
a nebytových priestorov p. Slavomír Janák, je v nedostatočnej kvalite urobené parkovisko, 
ktoré mal realizovať  SVB a NP Istebné 145, pretože sa im zmluvne prenajal priestor C-KN č. 
366/8 ostatné plochy o výmere 468 m2. Nájomná zmluva trvá už 2 roky a parkovací priestor je 
urobený provizórne, tiež zelené plochy neupravené. Komisia navrhuje, aby sa bytovému 



spoločenstvu zvýšil nájom v zmysle smernice o určovaní výšky ceny za nájom nebytových 
priestorov alebo určil termín (max. 1 rok) o zhotovení kompletnej realizácii parkovacích miest 
k bytom č. 145. 
       
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo výpoveďou nájomnej zmluvy  č. 01/2012 z 02.01.2012  
pani   Viery  Katreniakovej  v hospodárskom pavilóne č. s. 152, ktorú sa rozhodla ku dňu 30. 
08. 2019 vypovedať  a  s prenajatím priestorov  hospodárskeho pavilónu č. 152  Mgr. 
Alojzovi Konfalovi – predajňa  AK drogéria  s.r.o., Oravská Poruba  (noviny, časopisy a iný 
tovar).   
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
K bodu č. 10 
Interpelácie 
Obecné zastupiteľstvo  sa zaoberalo podnetom správcu cintorína p. Štefana Orišku 
o nedostatočnom ozvučení priestorov cintorína. Nakoľko pri  rekonštrukcii spevnených plôch 
cintorína boli  tieto rozvody už čiastočne realizované, treba dať  vypracovať cenovú ponuku 
na ich dokončenie, aby bol priestor cintorína patrične ozvučený. 
         
K bodu č. 11 
Návrh a schválenie uznesenia  zo zasadnutia OZ 
Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 
za hlasovalo – 7 poslancov. 
 
K bodu č. 12 
Záver 
Starostka obce poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovanie 
OZ  ukončila o 20.55 hodine. 
 
 
Zápisnica prečítaná a podpísaná 
               
Bc. Lýdia Fačková , starostka obce               -------------------------------------------- 
 
               
Overovatelia zápisnice 
 
Bc. Lenka  Katreniaková                                -------------------------------------------- 
 
    
Ing. Jozef  Labuda                                          -------------------------------------------- 
 
 
Zapísal 
Marián    Madera                                         --------------------------------------------                     


