
                       Obecný úrad Istebné č. 142, 027 53 
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré 

sa konalo dňa 13.6.2016 v zasadačke OcÚ Istebné. 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny - 6 poslancov 

Starostka obce Fačková Lýdia privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva o 18,15 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto 

programom sa zastupiteľstvo riadilo. 

Program: 

1) Schválenie overovateľov zápisnice, p. Pavol  Katreniak, p. Jozef  Tatarka 

2) Schválenie zapisovateľa, p. Bohuslav  Belica 

3) Schválenie programu zasadnutia 

4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5) VZN č. 4 o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území Obce Istebné 

6) Záverečný účet obce 

7) Rôzne 

8) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 

9) Záver 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice, p. Pavol Katreniak, p. Jozef Tatarka 

za hlasovalo – 6 poslancov 

K bodu č. 2 

Schválenie zapisovateľa, p. Bohuslava Belicu. 

za hlasovalo – 6 poslancov 

K bodu č. 3 

Schválenie programu rokovania. 

Program bol poslancami OZ schválený. 

za hlasovalo – 6 poslancov 

K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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Uznesenia obecného zastupiteľstva prečítal  Bohuslav Belica. Obecné zastupiteľstvo 

konštatuje, že uznesenia boli splnené a uznesenie č. 28 bude realizované v mesiaci júl/2016. 

K bodu č. 5 

VZN č. 4/2016 o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území Obce Istebné. 

VZN č. 4/2016  bolo poslancami OZ schválené. 

za hlasovalo – 6 poslancov 

K bodu č. 6 

Záverečný účet obce. 

Tento bol poslancom poslaný na pripomienkovanie elektronickou poštou. 

Na zasadnutí OZ ho poslancom prečítala hlavná ekonómka obce Ing. Maťugová. 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Istebné za rok 2015 bol poslancami 

schválený bez výhrad. 

za hlasovalo – 6 poslancov 

K bodu č. 7 

Rôzne. 

7/1 - Kontrolór obce spolu s hlavnou ekonómkou, predložili poslancom spotrebu energií 

v budovách v majetku obce a to v Hospodárskom pavilóne, Dome kultúry a v Požiarnej 

zbrojnici za roky 2012-2015. 

7/2 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Istebné a celoročné 

hospodárenie obce Istebné za rok 2015, ktoré poslanci OZ zobrali na vedomie. 

7/3 - zasadnutie komisie školstva, kultúry a športu v obecnom úrade dňa 21.4.2016, na ktorom 

naplánovali kultúrno -  spoločenské podujatia na II. štvrťrok 2016 a predbežný priebeh osláv 

dňa obce. 

7/4 - Informácia ohľadom odvodňovacích kanálov v obci. OZ ukladá stavebnej komisii 

prehodnotiť kritické časti odvodňovacích kanálov, zdokumentovať ich a zistiť finančnú 

náročnosť na ich vyčistenie, prípadne obnovenie poškodených častí do najbližšieho 

zasadnutia OZ. 

7/5 - Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie zástupkyne riaditeľky školy pre 

Materskú školu v Istebnom s nástupom od 25.8.2016. 

7/6 - Informácia ohľadom daňovníkov s miestnymi daňami (poplatky za psa, daň 

z nehnuteľností a poplatky za odpady za rok 2016, vrátane prevodov z minulých rokov). 

7/7 - Informácie o úmrtí súdneho chránenca p. Čutku Miroslava a o majetkovom a finančnom 

vysporiadaní. 
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7/8 - Informácie stavebného charakteru v obci. 

7/9 - Informácie ohľadom športového dňa organizovaného Okresnou organizáciou Jednoty 

dôchodcov na Slovensku dňa 10.6.2016. 

7/10 - Informácia o úspechu družstva Miestneho spolku Červeného kríža v Istebnom v súťaži 

družstiev prvej pomoci dospelých v Žaškove, kde obsadili po sebe už druhý rok prvé miesto. 

7/11 - Informácia ohľadom prenájmu priestorov bývalého Kina firme REINST s.r.o. o rozlohe 

67,37 m2,v cene 3 €/m2 za rok s účinnosťou od 15.6.2016. 

7/12 - OZ schvaľuje bezplatné poskytnutie priestorov futbalového ihriska s príslušenstvom, 

pre členov okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku so sídlom v D. Kubíne, za 

účelom usporiadania Okresných športových hier seniorov dňa 10.6.2016. 

 za hlasovalo – 6 poslancov 

7/13 - Informácia ohľadom nájomnej zmluvy na pozemok –  detské ihrisko v sídliskovej časti 

obce od OFZ a. s. Istebné. Schválené poslancami OZ. 

za hlasovalo – 6 poslancov 

7/14 - Informácia ohľadom vysporiadania pozemkov pod garážami pri ČOV. Schválené 

poslancami OZ. 

za hlasovalo – 6 poslancov 

7/15 - Informácia ohľadom kosenia obecných pozemkov pri bytových domoch v sídliskovej 

časti. Oznámenie jednotlivým predsedom spoločenstiev s dátumom vykášania pozemkov 

z dôvodu preparkovania osobných áut z parkovísk pred bytovými domami a upozornenie na 

rôzne prekážky pri bytových domoch, ktoré komplikujú kosenie verejných priestranstiev 

pracovníkom obce. 

7/16 - Informácia ohľadom rozšírenia kamerového systému v obci aj s cenovou ponukou od 

firmy ELVIS DK s. r. o. Veličná. 

7/17 - Informácia ohľadom odkúpenia pozemkov pri vstupe na futbalové ihrisko, zistiť cenu 

pozemku za m2 od VÚC Žilina. 

7/18 - Informácie ohľadom vyhodnotenia obce Istebné ako „Obec s predpokladom stabilného 

rozvoja“ na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti. 

17/19 - Informácie ohľadom aktivačných pracovníkov v obci. Projekt „Šanca na 

zamestnanie“, cez ktorý pracujú v obci štyria aktivační pracovníci končí 31.07.2016 a obec 

bude hľadať ďalšie možnosti zamestnania aktivačných pracovníkov na obci z úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny. 
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7/20 - Interpelácie poslancov: 

Poslanec p. Katreniak - ohľadom merania rýchlosti pri multifunkčnom ihrisku, požiadať 

o meranie rýchlosti Políciu v Dolnom Kubíne. 

Poslankyňa p. Pazúriková - upozorniť majiteľa dodávky parkujúcej v nepriehľadnej časti 

vozovky pri zastávke autobusu v hornej časti obce, čím ohrozuje bezpečnosť občanov. 

K bodu č. 8 

Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 

Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 

odsúhlasené – za 6 poslancov 

K bodu č. 9 

Záver 

Starostka poďakovala poslancom, a po vyčerpaní všetkých bodov rokovanie OZ ukončila 

o 21,35 hod. 

  

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

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

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

                  Pavol Katreniak                                                ..........................................................  

 

 

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

 

 

 

 Zapísal: 

 

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


