
O B E C NÝ   ÚRAD   ISTEBNÉ   142,   027 53 
 

Z Á P I S N I C A 
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré sa konalo  

dňa 15.1. 2015 v zasadacej miestnosti OcÚ Istebné 
 
 
Prítomní:          podľa prezenčnej listiny  -  9  poslancov 
  
Starostka privítala prítomných a otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 
Program : 

1) Schválenie overovateľov zápisnice (Pavol Katreniak, Ing.Kunová Erika) 
         2)   Schválenie zapisovateľa  (Jozef Tatarka) 
         3)   Voľba návrhovej komisie  
         4)   Odkúpenie pozemkov od VÚC Žilina pod šatne pre OŠK Istebné 
         5)   Schválenie komisií pri OZ a ich členov, schválenie členov ZPOZ-u 
         6)   Určenie obvodov v obci a práca  jednotlivých poslancov OZ v nich 
         7)   Vymenovanie zástupcu starostu 
         8)   Doplnenie člena do rady školy z poslancov OZ 
         9)   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 
       10)   Zásady odmeňovania poslancov OZ  
       11)   Rôzne 
       12)   Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 
       13)   Záver 
 
K bodu č. 1 
Schválenie overovateľov zápisnice (Pavol Katreniak, Ing. Kunová) 
Za hlasovalo 8 poslancov 
proti         1 poslanec 
 
K bodu č. 2 
Schválenie zapisovateľa  (Jozef Tatarka) 
Za hlasovalo 8 poslancov 
     proti         1 poslanec 
 
K bodu č. 3 
Voľba návrhovej komisie  Ing. Kunová Erika, Ďurišová Slávka, Andel Ján 
Za hlasovalo 9 poslancov 
 
Tatarka – na zasadnutie ako hosť prišla pani Lehotská Anna, ktorá chcela poslancom 
prezentovať svoju žiadosť, ktorú doniesla na obecný úrad. Preto navrhol pani starostke, aby 
pani Lehotskej dala slovo aj mimo programu rokovania. 
Lehotská Anna - vo svojej žiadosti uvádza,  že chce vykonávať prácu správcu cintorína, 
ktorú podľa jej názoru terajší správca p. Oríško nerobí dobre. 
Starostka – p. Oríško má zmluvu na r.2015 už podpísanú a náplň jeho pracovnej činnosti 
bude priebežne kontrolovaná. 
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K bodu č. 4 
 
Odkúpenie pozemkov od VÚC Žilina pod šatne pre OŠK Istebné. 
Starostka  informovala poslancov o zámere kúpy pozemku od VÚC Žilina pod šatne pre 
OŠK Istebné. 
Predávajúci, Žilinský samosprávny kraj, zo svojho výlučného vlastníctva predáva a kupujúci 
do svojho výlučného vlastníctva kupuje: 
- pozemok - parcela KN-C č. 525/27 ostatné plochy o výmere 1089 m2, 
- parcela KN-C č. 525/28 ostatné plochy o výmere 195  m2, 
v katastrálnom území Istebné, obec Istebné, okres Dolný Kubín. 
(ďalej spolu len „predmet kúpy“). 
Kupujúci sa zaväzuje využívať predmet kúpy na verejnoprospešné účely v súlade s 
Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 7/7 bod 3 zo dňa 27. októbra 
2014. 
Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy vo výške 2.090,00 € (slovom: 
dvetisícdeväťdesiat Eur). Kúpna cena bola dohodnutá v súlade so znaleckým posudkom č. 
315/2014 zo dňa 5.10.2014, ktorý vyhotovil znalec Ing. Marián Pilka, SNP 1197/30, 026 01 
Dolný Kubín. Celá kúpna zmluva je prílohou tejto zápisnice. 
 
Za hlasovalo 9 poslancov 
 
Starostka  informovala poslancov aj o zámere kúpy DOMU  PRI  FUTBALOVOM  
IHRISKU súpisné číslo 246 postaveného na p.č. 525/16,  za cenu 141 €-, pre OŠK Istebné. 
 
Za hlasovalo 9 poslancov 
 
 K bodu č. 5  
Schválenie komisií pri OZ a ich členov, schválenie členov ZPOZ-u 
Po krátkej diskusii boli komisie schválené v zložení. 
 
Komisia na ochranu verejného poriadku 
Bc. Pazúriková Renáta  predseda komisie  
Andel Ján                 člen 
Ing. Labuda Jozef              člen 
Mgr. Ďurčík Igor   člen  (z radu občanov) 
Ing. Nechala Milan   člen  (z radu občanov) 
 
Komisia finančno – sociálna 
Ing. Labuda Jozef   predseda komisie 
Katreniak Pavol   člen 
Tatarka Jozef               člen 
Ďurišová Slávka              člen 
Ing. Grobarčík Pavol   člen  (z radu občanov) 
 
Komisia stavebná 
Belica Bohuslav   predseda komisie 
Ďurišová Slávka              člen 
Andel Ján    člen 
Karcol Ján ml.   člen  (z radu občanov) 
Labda Jaroslav   člen  (z radu občanov) 
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Komisia školstva, kultúry a športu 
Ing. Kunová Erika   predseda komisie  
Sabol Dušan       člen 
Bc. Pazúriková Renáta  člen 
Katreniaková Vierka   člen  (z radu občanov) 
Stuchlý Pavol    člen  (z radu občanov) 
 
Za hlasovalo 9 poslancov 
 

  
ZPOZ  „Človek človeku“  pri OZ v Istebnom 
 
Občianske pohreby, uvítanie novorodeniatok, posedenie s dôchodcami.... 
 
Starostka obce                     -             Bc. Fačková Lýdia 
Zástupca starostky obce      -             Belica Bohuslav  
Ostatní členovia                   -            Magdalíková Zuzana 
                                                           Janigová Božena 
                                                           Svýbová Ivana 
                                                           Badinová Elena 
                                                           Bystrická Marta 
                                                           Furindová Danica 
 
Za hlasovalo 9 poslancov 
 
                           
K bodu č. 6   
Určenie obvodov v obci a práca  jednotlivých poslancov OZ v nich:   
 
Ľavá strana starej časti bytoviek (č.5,7,9,11) ................................................. J. Labuda 
Pravá strana starej časti bytoviek (č.3,4.6,8,10) ............................................. B. Belica 
 
Ľavá strana novej časti bytoviek (č.146,147,148,149,150,151)...................... E. Kunová 
Pravá strana novej časti bytoviek (č.153,155,156,157,158) ........................... D. Sabol 
 
Štvordomky + ul. Školská, Hliny a bytový dom č. 154 .................................. J. Andel 
(160,161,162,163,164,165, 166 – 180, 154) 
 
 
Dedina: 
Ul. Hlboká + ľavá strana od katolíckeho kostola po Ďurišovcov 
(č.13 – 44, č. 46 – 59)  ................................................................................... S. Ďurišová 
Ľavá strana dediny od Zelinovcov – Katreniakovci + Žúborová Milada,  
Žúborová Dana, Lalíková Ľudmila (č. 60 – 77 + 111, 112) .......................... P. Katreniak 
Horný koniec obce (č. 78 – 110) .................................................................... R. Pazúriková 
Pravá strana od OcÚ + ul. Skalická (č. 116 – 141 + 182 – 222) .................... J. Tatarka 
 
Za hlasovalo 9 poslancov 
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K bodu č. 7   
Vymenovanie zástupcu starostu 
 
Starostka vymenovala za svojho zástupcu p. Belicu Bohuslava. 
 
K bodu č. 8 
Doplnenie člena do rady školy z poslancov OZ 
 
Do rady školy bola za obec doplnená poslankyňa Bc. Renáta Pazúriková 
 
Za hlasovalo 9 poslancov 
 
 
K bodu č. 9 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 
 
Plán kontrolnej činnosti predložil hlavný kontrolór obce Ing. Kahan Martin. 
Je prílohou zápisnice. 
 
K bodu č. 10   
Zásady odmeňovania poslancov OZ.  
 
Starostka oboznámila poslancov so zásadami odmeňovania poslancov OZ v Istebnom. 
K návrhu neboli žiadne výhrady, zásady odmeňovania z 19.03.2011 zobrali poslanci OZ na 
vedomie,  podľa ktorých sa bude postupovať i naďalej. 
 
K bodu č. 11 
Rôzne 
 
-   Starostka navrhla harmonogram zasadnutí OZ na roky 2014 – 2018 a to každý druhý 
mesiac v roku. V prípade naliehavého stavu, mimoriadnej situácie a potreby,  bude zvolané 
zasadnutie OZ mimo harmonogramu zasadnutia. 
 
Za hlasovalo   7 poslancov 
Proti                2 poslanci 
 
-   Starostka poslancov oboznámila s poukazom na § 2 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov v otázke dovolenky starostu považuje za primerané uplatnenie 
Zákonníka práce (zák. č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších prepisov), že starosta má 
dovolenku v rovnakej výmere ako jemu podriadení zamestnanci v rovnakej vekovej skupine. 
Na základe § 152 ods. 8 písm. c/ Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších 
prepisov – patrí starostovi stravné v rovnakej forme a v rovnakom rozsahu ako zamestnancom 
obecného úradu. 
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-   Starostka informovala poslancov o pláne práce Dobrovoľného hasičského zboru 
v Istebnom.  Je prílohou zápisnice. 
Tiež informovala prítomných o neobsadenom mieste detskej lekárky v Istebnom. Tento 
problém je v kompetencii VÚC Žilina. 
Na obecný úrad doručil žiadosť p. Datko, ktorý má záujem v našej obci poskytovať službu - 
kopanie hrobov.  Je prílohou zápisnice. 
 
-    Ďurišová Slávka – žiada obecný úrad o riešenie odvodnenia nad záhradami. Voda niekedy 
išla dole záhradou p. Baricu, ten však vodu odrazil do susednej záhrady. Je to každoročný 
problém, treba ho riešiť. 
 
-     Tatarka – tento problém sa už riešil, je potrebné znova sa s tým zaoberať a nájsť riešenie. 
 
 
 
K bodu č. 12 
 
Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 
 
 
Starostka na záver poďakovala prítomným za účasť na zasadaní a zasadanie ukončila. 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica  prečítaná  a podpísaná: 
 
  
Bc. Fačková Lýdia, starostka obce                                     ................................................. 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Pavol Katreniak                                                               ................................................ 
 
 
Ing. Kunová Erika                                                           ................................................ 
 
 
 
Zapísal :     Jozef  Tatarka                                               ...............................................  


