
Obecný úrad Istebné  142, 02753 
                                
 

Z á p i s n i c a 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva     

v Istebnom, ktoré sa konalo dňa 15.06.2015          
v zasadačke OcÚ Istebné. 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  - 9 poslancov 
 
Starostka obce Bc. Fačková Lýdia privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto programom 
sa zastupiteľstvo riadilo. 
 
 
 
P r o g r a m : 
1. Schválenie overovateľov zápisnice (Pavol Katreniak, Jozef Tatarka) 
2. Schválenie zapisovateľa (Bohuslav Belica) 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
5. Rozpočtové opatrenie 2/2015 
6. Dodatok č.1. k VZN č.2. 2/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové 
    vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Obce Istebné a v centrách voľného času                                                                 
7. Rôzne 
8. Návrh a schválenie uznesenia z obecného zastupiteľstva 
9. Záver 
 
K bodu č. 1 
Schválenie overovateľov zápisnice Pavla Katreniaka, Jozefa Tatarku. 
za hlasovalo - 9 poslancov 
 
 
K bodu č. 2 
Schválenie zapisovateľa Bohuslava Belicu. 
za hlasovalo - 9 poslancov 
 
 
K bodu č. 3 
Schválenie programu zasadnutia. 
za hlasovalo - 9 poslancov 
 



K bodu č. 4 
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
Uznesenia obecného zastupiteľstva prečítal zástupca starostky Bohuslav Belica, všetci 
poslanci sa zhodli, že uznesenia boli splnené. 
 
K bodu č. 5 
Rozpočtové opatrenie 2/2015.        Príloha zápisnice. 
Rozpočtové opatrenie prečítala ekonómka obce Ing. Janka Maťugová, po prerokovaní 
jednotlivých bodov s poslancami, bolo rozpočtové opatrenie schválené. 
za hlasovalo - 9 poslancov 
 
K bodu č. 6 
Dodatok č.1. k VZN č.2/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové 
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Obce Istebné a v centrách voľného času. 
Príloha zápisnice. 
 
Dodatok č. 1 k VZN č. 2 nebol po prejednaní poslancami schválený. 
proti hlasovalo           - 8 poslancov 
zdržala sa hlasovania – 1 poslankyňa ( Ing. Erika Kunová) 
 
K bodu č. 7 
Rôzne 
Prečítané informácie starostky: 
 
7/1      Písanie otvorených listov p. Jakubů starostke obce a občanom Istebného. Poslanci OZ 
opäť otvorili túto tému a finančnú pomoc zamietli. 
 
7/2      Členovia Slovenského červeného kríža reprezentovali obec na súťaži a získali prvé 
miesto v umiestnení. 
 
7/3       Členovia Jednoty dôchodcov, taktiež reprezentovali obec a získali množstvo 
medailových umiestnení na súťaži v Párnici. 
 
7/4        Oprava pieskoviska v sídliskovej časti obce pracovníkmi obce, drevo ktoré bolo 
opílené sponzorsky na píle Drevicom v Párnici,  daroval pre obec majiteľ píly p. Michalic Ján. 
 
7/5         Žiadosť p. Bartkovej - odvodnenie pozemkov v záhradách za domami. Po posúdení 
projektantom, ktorý je do obce prizvaný, sa určí miesto odvodňovacieho kanála a potrebné 
finančné prostriedky na jeho vybudovanie. 
 
7/6          Žiadosť p. Janáka Slavomíra o prenájom pozemku pri bytovom dome č. 145. 
Obecné zastupiteľstvo vyžaduje vizualizáciu parkovacích miest a pozemku a spôsob využitia. 
 



7/7       Žiadosť stávkovej kancelárie NIKE, o obnovenie povolenia na stávkové automaty 
v hostinci p. Štítika Ondreja. 
za hlasovalo - 9 poslancov 
 
 
7/8        Zloženie krízového štábu obce Istebné : 
             Predseda  -           starostka obce Bc. Lýdia Fačková 
             Podpredseda -      zástupca starostky Bohuslav Belica 
             Členovia -        Pavol Katreniak,  Jozef Tatarka 
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zloženie krízového štábu. 
za hlasovalo - 9 poslancov 
 
 
7/9         Ozvučenie Domu Kultúry. Prizvať odborníka na posúdenie ozvučenia s možnosťou 
využitia pôvodných rozvodov. Preveriť finančné možnosti obce. 
 
7/10        Prečítané informácie o príprave akcie Naj-dedinka. 
 
 
7/11        Prečítané pripomienky poslancov: 
Poslanec Dušan Sabol: 
- Návrh vybudovania prechodu pre chodcov na  ceste pri bývalom Kine pre zvýšenie 
bezpečnosti pri prechode občanov, ale hlavne detí cez lavicu ku centrálnej zóne. 
- Upozorniť pracovníkov obce, že pri kosení poškodzujú okrasné a ovocné stromčeky. 
- Upozorniť majiteľa susedného pozemku p. Líšku, aby si ho udržiaval v čistote (pokosený). 
- P. Janigová B. upozorňuje na parkovanie áut na trávnatej ploche pri ceste oproti ulici Hliny. 
 
 
Poslanec Ing. Jozef Labuda: 
- Ako pokračujú práce pri oprave lavice? 
Starostka informovala poslancov o pílení reziva na opravu lavice a začatí prác. 
 
 
 
K bodu č. 8 
Návrh a schválenie uznesenia z obecného zastupiteľstva.           Príloha zápisnice. 
 
Starostka obce prečítala návrh uznesenia z obecného zastupiteľstva. 
Uznesenie z obecného zastupiteľstva bolo poslancami prijaté. 
za hlasovalo - 9 poslancov  
 
 
 
 



 
K bodu č. 9 
 
Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce ukončila rokovanie obecného 
zastupiteľstva o 21,50 hod. 
 
 
 
 
Zápisnica prečítaná a podpísaná: 
 
 
Bc. Lýdia Fačková, starostka obce    .............................................................               
     
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Pavol Katreniak     ...........................................................     
        
Jozef Tatarka      ...........................................................                   
        
 
 
 
 
Zapísal: 
 
Bohuslav Belica      .........................................................                   
       
 
 
 
 
 
 
 
 


