
Obecný úrad Istebné č. 142, 027 53 
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré sa konalo 

dňa 15.2.2016 v zasadačke OcÚ Istebné. 
 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny - 9 poslancov 

 

Starostka obce Fačková Lýdia privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto programom sa 

zastupiteľstvo riadilo. 

Program: 

1)   Schválenie overovateľov zápisnice (Jaroslav Labda, Slávka Ďurišová) 

2)   Schválenie zapisovateľa  (Bohuslav Belica) 

3)   Schválenie programu zasadnutia 

 4)   Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 5)   Schválenie projektu na zateplenie verejných budov – Požiarna zbrojnica a vypracovanie                                   

       energetického auditu 

 6)   Rôzne 

 7)   Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 

 8)   Záver 

 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice p. Jaroslav Labda, p. Slávka Ďurišová . 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

K bodu č. 2 

Schválenie zapisovateľa  Bohuslava Belicu. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

 



K bodu č. 3 

Schválenie programu rokovania. Program bol poslancami OZ schválený. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenia obecného zastupiteľstva prečítal  Bohuslav Belica. Obecné zastupiteľstvo 

konštatuje, že uznesenie č. 85/2015 je splnené, uznesenie č. 86/2015 pokračuje v rokovaní 

s majiteľom pozemku. 

 

K bodu č. 5 

Schválenie projektu na zateplenie verejných budov – Požiarna zbrojnica a vypracovanie                                   

energetického auditu. 

Informácie ohľadom projektu podala poslancom starostka obce, ktorí súhlasili 

s pokračovaním príprav na podanie žiadosti. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

K bodu č. 6 

Rôzne 

6/1  Žiadosť o predbežný súhlas s výstavbou sídla spoločnosti  AV systémy  v k. ú. obce 

Istebné-na Hrádku (bývalé učilište SOU-hutnícke). 

Starostka obce privítala zástupcov firmy  AV systémy p. Kozáčika P. a p. Kozáčika M. 

a požiadala o ich vyjadrenie o ďalšom využití pozemku, plán firmy a podnikateľskej činnosti.  

Zástupcovia predniesli poslancom svoj zámer ohľadom výstavby a spôsobe výroby 

jednotlivých komponentov v oblasti  automatizácie (projektovanie, vývoj a dodávka 

zariadení). 

Poslanci predbežne súhlasili s výstavbou sídla spoločnosti pri dodržaní ďalších podmienok 

stavebného zákona. 

 

6/2  Správa o činnosti DHZ Istebné. Obecné zastupiteľstvo túto berie na vedomie. 

 

6/3  Informácie o príprave osláv 700. ročnice obce. Pripravovaný rezbársky plenér, v ktorom 

sa má zachovať smer ľudovej architektúry, poprípade vniesť prvky kroja z Istebného. Ďalej 

o výrobe reklamných pohľadníc a drobných reklamných predmetov. 



6/4  Informácia ohľadom prác na šatniach OŠK (montáž elektroinštalácie, vody, podláh) 

 

6/5  Informácia ohľadom multifunkčného ihriska (nákup a výmena poškodených častí, osloviť 

jednotu dôchodcov a zapojiť ich do prevádzky, obsluhy ihriska s možnosťou finančnej 

kompenzácie) 

 

6/6  Informácia ohľadom detského ihriska v sídliskovej časti obce (oprava prípadne demontáž 

poškodených častí) 

 

6/7   Informácia ohľadom stretnutia a rokovania s Ing. Vladimírom Klocokom generálnym 

riaditeľom OFZ a. s. Istebné, ktorý prisľúbil finančnú výpomoc  pri oslavách 700. ročnice 

obce. Ďalej obec žiadala o odkúpenie, resp. prevod trávnatého ihriska od OFZ Istebné na 

Obec Istebné, ale s tým pán generálny riaditeľ nesúhlasí. Ihrisko bude naďalej v nájme na 

dobu neurčitú pre OŠK Istebné. 

 

6/8  Žiadosť o dotáciu z Ministerstva hospodárstva SR  na náter strechy na dome kultúry 

a výmeny časti okien. 

 

6/9  Informácia o žiadaní finančných prostriedkov na oslavy 700. ročnice obce od VÚC 

Žilina, predsedu vlády SR, Dom Matice slovenskej, nadácie Pontis, ministerstva kultúry. 

 

6/10  Ohlásenie drobných stavebných úprav firmou ANGUS  AGRO s.r.o. Vyšný Kubín 

v areáli  OFZ a. s. Istebné. Poslancami bola stavba  odsúhlasená, ale  ohlásenie stavebných 

úprav podľa § 57 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a podľa § 5 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. 

podlieha stavebnému povoleniu. 

 

6/11  Informácia o Národnom projekte podpora opatrovateľskej služby. 

 

6/12  Ohlásenie stavebných úprav Veronika  Mindová, Marek Kott na Skalickej ulici č.195. 

Poslanci ohlásenie zobrali na vedomie. 

 

6/13  Informácia ohľadom odpredávania majetku VÚC - internát, športová hala, bývalé SOU-

hutnícke. 



6/14  Informácia o vypracovaní štúdie na výstavbu parkovísk v starej časti sídliska, pri 

domoch č. 5-11, ktoré sa bude uskutočňovať svojpomocne na jar tohto roku. 

 

6/15  Informácia o zapojení sa do projektu výstavby telocvične pri ZŠ s MŠ. Toto bolo 

poslancami odsúhlasené. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

6/16  Informácia o možnosti odkúpenia pozemku aj s budovou Detský domov (kaštieľ) za 

vopred určených podmienok, pre obec nevýhodných. Táto ponuka bola poslancami OZ 

zamietnutá. 

 

6/17  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

6/18  Žiadosť OŠK Istebné o poskytnutie transferu vo výške 10 000,- € pre rok 2016 na 

činnosť klubu v súlade s VZN č. 4/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Žiadosť bola 

poslancami OZ schválená. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

6/19  Kalendár kultúrno-športových a spoločenských podujatí v obci Istebné na rok 2016. 

Kalendár bol poslancami OZ odsúhlasený. 

Za hlasovalo – 9 poslancov 

 

6/20  Žiadosť o prenájom priestorov bývalého Kina na skladovacie priestory pre p. Marka 

Koedama Istebné 95. 

Vstupné náklady pre obec na sprevádzkovanie priestorov (el. prípojka, voda) sú nerentabilné. 

Poslanci poverili starostku obce, aby odpovedala p. Koedamovi v tom zmysle, že ak si 

zrealizuje tieto prípojky na vlastné náklady, OZ sa bude žiadosťou ďalej zaoberať. 

 

6/21  Žiadosť DHZ - Istebné o zakúpenie požiarnych potrieb, zásahových odevov, prílb 

v zmysle zmluvy č. 26026 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorenej v zmysle 

§ 51 Občianskeho zákonníka s DPO SR Bratislava a Obcou Istebné. Obec Istebné pridelenú  

 



dotáciu poskytne DHZ Istebné. Žiadosť bola poslancami odsúhlasená v zmysle uzatvorenej 

zmluvy o poskytnutí dotácie. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

6/22  Poslanec  OZ p. Jozef Tatarka požiadal hlavného kontrolóra obce Ing. Martina Kahana 

o vyčíslenie spotreby energií, vody a tepla za predchádzajúci rok u všetkých organizácií 

v obci, ktoré využívajú priestory a budovy obce na svoju činnosť, nakoľko je potrebné 

zhodnotiť aj túto ekonomickú stránku bezplatného využívania priestorov pre organizácie 

obce. 

 

6/23  Poslankyňa OZ  Slávka Ďurišová požiadala starostku obce riešiť protipovodňovú 

situáciu, na ochranu majetku občanov týkajúcich sa lokality Žriedlo. 

K bodu č. 7 

Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 

Prečítala starostka obce.  

Uznesenie bolo poslancami OZ schválené. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

K bodu č. 8 

Záver 

Starostka poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí  a po vyčerpaní všetkých bodov 

rokovanie OZ ukončila o 20,30 hod. 

  

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

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

 

Overovatelia zápisnice: 

Jaroslav  Labda                                             ........................................................... 

 

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

  

Zapísal: 

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


