
                       Obecný úrad Istebné č. 142, 027 53 

                                                                  Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré sa 
konalo dňa 11.4.2016 v zasadačke OcÚ Istebné. 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny - 8 poslancov 
 
Starostka obce Fačková Lýdia privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie obecného 
zastupiteľstva o 18,10 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto 
programom sa zastupiteľstvo riadilo. 
 
 
Program: 

1) Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Labuda Jozef, Sabol Dušan 
2) Schválenie zapisovateľa Belica Bohuslav 
3) Schválenie programu 
4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
5) Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 
6) Spoločný program rozvoja obcí dolnej Oravy 
7) Protokol o vykonaní previerky Okresnou prokuratúrou Dolný Kubín s prijatím 

„Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Istebné“ 
8) Rôzne 
9) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 
10) Záver 

 
 
K bodu č. 1 
Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Labuda Jozef. ,Sabol Dušan. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
 
K bodu č. 2 
Schválenie zapisovateľa  Bohuslava Belicu. 
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 posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Uznesenia obecného zastupiteľstva prečítal  Bohuslav Belica. Obecné zastupiteľstvo 
konštatuje, že uznesenia č. 11, 13, 14 boli splnené a uznesenie č. 12 sa bude plniť priebežne. 
 
 
K bodu č. 5  
Rozpočtové opatrenie č. 1, 2, 3, 4/2016 
S rozpočtovým opatrením poslancov OZ oboznámila hlavná ekonómka obce Ing. Maťugová  
Jana. 
Toto bolo poslancami schválené. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
 
K bodu č. 6 
Spoločný program rozvoja obcí dolnej Oravy na roky 2015-2023 
Program bol poslancom OZ poslaný na pripomienkovanie elektronickou poštou. 
Program bol poslancami OZ schválený. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
 
K bodu č. 7 
Protokol o vykonaní previerky Okresnou prokuratúrou Dolný Kubín s prijatím 
„Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Istebné“ 
OZ tento protokol o vykonaní kontroly berie na vedomie a poveruje starostku obce Fačkovú 
Lýdiu prepracovať prevádzkový poriadok pohrebiska v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z.  
a prijať ho všeobecne záväzným nariadením obce na ďalšom zasadnutí OZ. 
 
 
K bodu č. 8 
Rôzne 
 
8/1  
Informácia starostky obce o vykonávaní záverečnej finančnej kontroly v základnej škole 
„Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia Základnej školy s materskou školou“  
vykonanej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
8/2 
Oznámenie Správnej rady Recyklačného fondu o vyhovení žiadosti a pridelení finančných 
prostriedkov pre obec  Istebné z Recyklačného fondu za rok 2015 vo výške 12 224,- eur na 
projekt „Zefektívnenie zberu a rozšírenie separovaných zložiek komunálneho odpadu 
nakúpením kontajnerov a plastových vriec“ 
8/3 
OZ schválilo a poverilo starostku obce pokračovať v obstaraní kompletného projektu  na 
vybudovanie telocvične, vybavenie stavebného povolenia na stavbu telocvične a zapojenia sa 
do ďalšej výzvy z fondov EÚ, IROP-u alebo iných možností. 



 
8/4 
Informácia starostky ohľadom monitorovania ciest I., II. a III . triedy v obciach, čím sa bude 
zaoberať  „ZMODO“ a starostovia vo vlastnom katastrálnom území a následne vyvinú nátlak 
na správcov príslušných ciest. 
8/5 
Informácie starostky o podávaní grantov a projektov cez nadácie SLSP,KIA MOTORS Žilina, 
Prvá stavebná sporiteľňa. 
8/6 
Informácia od Jednoty dôchodcov Slovenska v D. Kubíne a v Istebnom ohľadom 
usporiadania športového dňa v mesiaci jún 2016 v rámci okresu  v priestoroch futbalového 
ihriska na Hrádku v Istebnom. 
8/7 
Informácia zo zasadnutia stavebnej a finančnej komisie a komisie na ochranu verejného 
poriadku 
8/8 
Informácia ohľadom multifunkčného ihriska (zmena správcu od 1.5.2016) 
8/9 
Informácia ohľadom odvodnenia pozemkov a zahradenia miestnej komunikácie na ulici Hliny 
rodinou Ondrušovou. Potreba vybavenia geometrického plánu a pasportu cestného telesa. 
8/10 
Informácia o zapojení sa do GPS projektu na priblíženie dostupnosti záchranných zložiek, 
hasičských jednotiek k občanom a priradenie GPS súradníc k súpisným číslam domov v obci 
a ich následné poskytnutie záchranárom a hasičom. Ide o lepšiu a rýchlejšiu lokalizáciu 
objektov v obci Istebné.  
Odsúhlasené – za 8 poslancov 
8/11 
Štátny stavebný dohľad u Štítika Ondreja a Toiflovej Gabriely (rekonštrukcia budovy, terénne 
úpravy) bez ohlásenia stavebnému úradu. 
8/12 
Informácia ohľadom výstavby spevnených plôch v sídliskovej časti firmou ORAVSTAV JK 
s. r. o., Pribiš v najnižšej cenovej ponuke 10 800,- €, ktorú prejednala, predložila a doporučila 
obecnému zastupiteľstvu  finančná a stavebná komisia pri OZ v Istebnom. 
Odsúhlasené – za 8 poslancov 
8/13  
Žiadosť p.  Maderu Miroslava o prenájom priestorov bývalého Kina na skladovacie priestory 
o rozlohe 33,01 m2 

8/14 
Návrh poslanca Ing. Labudu o odvoze separovaného odpadu 2 x za mesiac od občanov 
z rodinných a bytových domov. 
 
 
 
 



K bodu č. 9 
Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 
Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 
odsúhlasené – za 8 poslancov 
 
 
K bodu č. 10 
Záver 
Starostka poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov rokovanie obecného 
zastupiteľstva ukončila o 21,30 hod. 
  

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice: 

  

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

 

Dušan Sabol                                                        ......................................................... 

 

  

Zapísal: 

 

Bohuslav Belica                                ........................................................ 


