
                                                                  Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré 

sa konalo dňa 12.12.2016 v zasadačke OcÚ Istebné. 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny - 9 poslancov 

Starostka obce Bc. Fačková Lýdia privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie 
obecného zastupiteľstva o 17,10 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a 
týmto programom sa zastupiteľstvo riadilo. 

Program: 

1) Schválenie overovateľov zápisnice p. Jozef Tatarka, p. Slávka Ďurišová 
2) Schválenie zapisovateľa p. Bohuslav  Belica 
3) Schválenie programu zasadnutia 
4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia O Z 
5) Úprava rozpočtu - opatrenie č.8. 
6) Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad 
7) Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 
8) Rozpočet na roky 2017 – 2019 
9) Rôzne 
10) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 
11) Záver 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice p. Jozef Tatarka, p. Slávka Ďurišová. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

K bodu č. 2 

Schválenie zapisovateľa p.  Bohuslava Belicu. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

K bodu č. 3 

Schválenie programu rokovania. 

Program bol poslancami OZ schválený. 

za hlasovalo – 9 poslancov 
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K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenia obecného zastupiteľstva prečítal  Bohuslav Belica. Obecné zastupiteľstvo 
konštatuje, že  

uznesenia z ostatného zasadnutia boli splnené. 

K bodu č. 5 

Úprava rozpočtu - opatrenie č. 8 

Úprava rozpočtu bola poslancom zaslaná elektronickou poštou, túto úpravu predniesla  hlavná 
ekonómka obce Ing. Janka Maťugová. 

Úprava rozpočtu bola poslancami schválená. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

K bodu č. 6 

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad. 

Tento bol predložený finančnou komisiou, ktorá sa  dodatkom č. 1 zaoberala na svojom 
stretnutí. Po prekonzultovaní bol poslancami schválený. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

K bodu č. 7 

Konsolidovaná výročná správa za rok 2015. 

Poslancom bola zaslaná elektronickou poštou k nahliadnutiu. 

Obecné zastupiteľstvo berie správu na vedomie. 

K bodu č. 8 

Rozpočet na roky 2017 – 2019 

Návrh rozpočtu predniesla poslancom hlavná ekonómka obce Ing. Janka Maťugová, návrh im 
bol zaslaný elektronicky k pripomienkovaniu. 

Rozpočet bol poslancami odsúhlasený. 

za hlasovalo – 9 poslancov 
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K bodu č. 9 

Rôzne 

1)   Pán Marko Koedam  prišiel konzultovať predchádzajúcu žiadosť o prenájme priestorov 
bývalého kina. 

Finančná komisia sa jeho žiadosťou zaoberala na svojom zasadnutí a navrhla obecnému 
zastupiteľstvu tejto žiadosti vyhovieť a postupovať po ďalšom dohovore s pánom Koedamom 
takto: 

a/ pán Koedam má predložiť obci svoj podnikateľský zámer v priestoroch kina v písomnej 
forme, a to hlavne z hľadiska prepravy tovaru nákladnými autami, zabezpečenia hlučnosti, či 
prašnosti pri prenájme priestorov. 

b/ obecný úrad pripraví čiastkovú dokumentáciu obnovy týchto priestorov, aj s cenovou 
ponukou min. dvoch na sebe nezávislých firiem + návrh predbežnej zmluvy posúdený 
právnikom obce, nakoľko chce pán Marko obnovu priečelia budovy a  vnútorné úpravy 
priestorov financovať z vlastných zdrojov. 

2)   Schválenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre 
občanov obce od r. 2017 na základe úprav úradu pre reguláciu sieťových odvetví v cene 
0,8573 €/m3. 

Cena bola poslancami odsúhlasená. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

3)   Prihlásenie obce za člena združenia  v EKO – Centrum, o. z. 

Jedná sa o prihlásenie  všetkých okolitých obcí do jedného združenia, cez ktoré sa bude do 
budúcna vybavovať a realizovať čerpanie eurofondov. 

Prihlásenie sa za člena bolo poslancami odsúhlasené. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

4)   Žiadosť pána Petra  Zelinu Istebné č. 98 o jednorazový  finančný, alebo materiálny 
príspevok od obce. 

Po zhodnotení sociálneho správania rodiny Petra Zelinu obecné zastupiteľstvo túto žiadosť 
zamietlo. 

5)   Informácia starostky o príprave podkladov na výstavbu telocvične pri základnej škole 
(geometrické zameranie stavby, príprava podkladov k projektom voda, kanalizácia, 
kúrenie........) 
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6)   Informácia ohľadom predĺženia zmluvy o nájme obecných priestorov 

Firma  REINST s.r.o. pán Nehaj požiadal o predĺženie zmluvy na neurčito. 

Žiadosť bola poslancami odsúhlasená. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

S ďalšími nájomníkmi sa bude o predĺžení nájomných zmlúv rokovať. 

7)   Informácia ohľadom ukončenia prevádzky Mudr.  Machajovej z technických príčin 
v priestoroch, ktoré prešli do vlastníctva firmy Hoval s.r.o. Istebné. Obec okamžite reagovala 
na vzniknutú situáciu a ponúkla priestory pre MUDr. Machajovú na vybudovanie ordinácie 
v priestoroch hospodárskeho pavilónu. Je na zvážení pani doktorky a o prejavení záujmu z jej 
strany vytvoriť ambulanciu v centre obce Istebné, nakoľko priestory si bude musieť pripraviť 
na vlastné náklady pani doktorka. 

8)   Informácia starostky o nákupe stolových kalendárov pre občanov našej obce. 
Tieto budú občanom doručené poslancami podľa pridelených obvodov. 
 
K bodu č. 10 

Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 
Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 
odsúhlasené – za 9 poslancov 
 
K bodu č. 11 
 
Záver 
Starostka poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov rokovanie OZ ukončila 
o 20,00 hod. 
  

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

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

 

Overovatelia zápisnice: 

Jozef Tatarka                                                            ................................................... 

Slávka Ďurišová                                           ...................................................    

  

Zapísal: 

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


