
Obecný úrad Istebné č. 142, 027 53 

Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom,  

ktoré sa konalo dňa 02.11.2015 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 Pavla Katreniaka, Jozefa Tatarku 
2.  Schválenie zapisovateľa Bohuslava Belicu 
3.  Schválenie programu zasadnutia 
4.  Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
5.  Rozpočtové opatrenie č. 3 
6.  Návrh rozpočtu na r. 2016 
7.  Rôzne 
8.  Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 
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.  
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne. 
Zástupca starostky prečítal zápis zo zasadnutia finančnej komisie, ktoré sa konalo 26.11.2015 
o 16,30 hod v zasadačke Obecného úradu Istebné. 
 
 
 
K bodu č. 5      
 
Rozpočtové opatrenie č. 3/2015.   Príloha zápisnice. 
Prečítala hlavná ekonómka obce Ing. J. Maťugová. 
Rozpočtové opatrenie bolo poslancami schválené. 
za hlasovalo - 9 poslancov 
 
 
 
K bodu č. 6 
 
Návrh rozpočtu na r. 2016.   Príloha zápisnice.   
Prečítala hlavná ekonómka obce Ing. J. Maťugová. 
Návrh rozpočtu Obce Istebné na rok 2016-2018 bez programovej štruktúry bol po 
prekonzultovaní poslancami OZ schválený. 
za hlasovalo - 9 poslancov 
 
 
 
K bodu č. 7 
 
Rôzne. 
 
7/1 
O skutočných nákladoch na vývoz komunálneho odpadu informovala poslancov hlavná 
ekonómka obce Ing. J. Maťugová. Ďalej informovala poslancov o potrebe zvýšenia poplatkov 



za vývoz komunálneho odpadu, pri pokračovaní doterajšieho spôsobu vývozu. Ďalšou 
možnosťou je zmena z kusového na množstevný zber komunálneho odpadu.  
Nakoľko od nového roku 2016 musia podľa zákona všetky obce začať zo separovaním 
odpadu  a tým sa znížia množstvá zmesového komunálneho odpadu vyprodukovaného 
v rodinách, rodinné domy prejdú na žetónový vývoz komunálneho odpadu. Spoločenstvám 
bytov v sídliskovej časti sa vypočíta paušálny poplatok na občana/rok za vývoz komunálneho 
odpadu. 
Štvorbytovým domom by bolo finančne výhodnejšie prejsť na 110 l. nádoby  a žetónový 
vývoz komunálneho odpadu pre každú rodinu. 
 
7/2 
Žiadosť p. Ingridy Krškovej na prenájom priestorov obecného úradu - pri pošte na otvorenie 
second-handu o ploche 9,625 m2.   Príloha zápisnice.     
Žiadosť bola poslancami odsúhlasená s cenou nájmu 10,- €/m2/rok. 
za hlasovalo - 9 poslancov 
 
7/3 
Žiadosť Spojenej školy internátnej Námestovo o finančný príspevok na ples.   Príloha 
zápisnice. 
Táto žiadosť bola poslancami zamietnutá, nakoľko obec Istebné z rozpočtu obce poskytuje 
finančné prostriedky pre svoje organizácie, na rôzne kultúrne akcie, športové akcie a pod. 
proti hlasovalo - 9 poslancov 
 
7/4 
Schválenie prevádzkového poriadku posilňovne, ktorý bol poslancom predložený.   Príloha 
zápisnice. 
Prevádzkový poriadok bol  poslancami schválený. 
za hlasovalo - 9 poslancov 
 
7/5 
Informácie starostky: 
- o prevzatí protipovodňového vozíka pre DHZ Istebné 
- o prijatí štyroch zamestnancov na práce pri OcÚ cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny    
   v D. Kubíne. Prijatie zamestnancov formou projektu   „Šanca na zamestnanie“ 
- o vypílení stromov na miestnom cintoríne firmou p. Datku z Dolného Kubína 
- o kultúrno- spoločenských akciách v poslednom štvrťroku 2015 
- o začatí s úpravou terénu pod parkoviská pri bytových domoch 5, 7, 9, 11 – začať s úpravou  
   terénu na jar 2016 
- o poskytnutí finančného daru od HOVALU s.r.o. Istebné pre Obec Istebné (príspevok pre  
   OŠK-budovanie šatní) 
 
 
 
 



K bodu č. 8 
 
Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ v Istebnom z 2. 11. 2015.   
Prečítala starostka obce, ktorý bol poslancami schválený. 
za hlasovalo - 9 poslancov 
 
 
K bodu č. 9 
 
Záver 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala poslancom a ukončila 
rokovanie obecného zastupiteľstva o 21.15 hod. 
 
 
 
Zápisnica prečítaná a podpísaná: 
 
 
 
Bc. Lýdia Fačková, starostka obce                           ........................................................... 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Pavol Katreniak     ........................................................... 
 
Jozef Tatarka      ...........................................................  
 
 
 
 
Zapísal: 
 
Bohuslav Belica                                                        ........................................................... 
 
 
 
 


