
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 v Istebnom, ktoré sa konalo dňa 21. 11. 2016 v zasadačke  
OcÚ Istebné 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny - 8 poslancov 

Starostka obce Bc. Fačková Lýdia privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie 
obecného zastupiteľstva o 17,15 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a 
týmto programom sa zastupiteľstvo riadilo. 

Program: 

Schválenie overovateľov zápisnice Bc. Renáta Pazúriková, Ing. Erika Kunová 

1) Schválenie zapisovateľa p. Bohuslav  Belica 
2) Schválenie programu zasadnutia 
3) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia O Z 
4) Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva (interný predpis obce) 
5) Návrh rozpočtových opatrení na rok 2016 č.5,6,7 
6) Rôzne 
7) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 
8) Záver 

 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice Bc. Renáta Pazúriková, Ing. Erika Kunová 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

K bodu č. 2 

Schválenie zapisovateľa  Bohuslava Belicu. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

K bodu č. 3 

Schválenie programu rokovania. 
Program bol poslancami OZ schválený. 
 
za hlasovalo – 8 poslancov 



K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenia obecného zastupiteľstva prečítal  Bohuslav Belica. Obecné zastupiteľstvo 
konštatuje, že uznesenia boli splnené a na uzneseniach č. 65, 66 sa stále pracuje. 

K bodu č. 5 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva (interný predpis obce). 

Rokovací poriadok OZ bol zaslaný poslancom na pripomienkovanie elektronickou poštou a 
tento bol  poslancami schválený. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

K bodu č. 6 

Návrh rozpočtových opatrení na rok 2016 č. 5, 6, 7 
 
Tento návrh predniesla poslancom hlavná ekonómka obce Ing. Janka Maťugová. 
Rozpočtové opatrenia č.5,6,7  boli  poslancami OZ schválené. 
 
za hlasovalo – 8 poslancov 

K bodu č. 7 

Rôzne 

-        Pán Ing. Pavol Bystrický predniesol poslancom ústnu žiadosť o finančnú podporu na 
obnovu evanjelickej fary, ktorá je kultúrnou pamiatkou pri kostole ECAV. Po rozdiskutovaní 
problému dostavby tejto kultúrnej pamiatky, obecné zastupiteľstvo poverilo finančnú komisiu 
na preverenie možnosti poskytnutia dotácie z rozpočtu obce na obnovu kultúrnej pamiatky do 
budúceho zasadnutia. 

-          Pán Marko Koedam predniesol  žiadosť o prenájom priestorov bývalého kina - časť 
kinosála, keďže má už v prenájme jednu menšiu časť týchto priestorov a potrebuje rozšíriť 
výrobné kapacity.  

Obecné zastupiteľstvo po vypočutí predstáv prestavby priestorov požiadalo  pána Koedama 
o dodanie písomnej ponuky finančnej a časovej náročnosti prestavby týchto priestorov, aby 
mohla zasadnúť finančná a stavebná komisia a posúdiť tak dlhodobý prenájom uvedených 
priestorov s podmienkami pre obidve zainteresované strany. 

-           Obchodný zástupca firmy Stredoslovenská Energetika a.s. pán Radovan Zigo 
predniesol obecnému zastupiteľstvu projekt - možnosť rekonštrukcie verejného osvetlenia bez 
finančnej náročnosti pre obec, poprípade aj možné rozšírenie počtu svietidiel podľa ďalšej 
dohody. 

Obecné zastupiteľstvo ponuku Stredoslovenskej Energetiky a.s. berie na vedomie. 



-       Pán Jozef Nehaj predniesol poslancom zámer obnovy kinosály do funkčného stavu 
s podporou Obecného úradu, na sprevádzkovane techniky potrebnej k premietaniu filmov pre 
deti a mládež, keďže sa tieto priestory dlhodobo nevyužívajú. 

Obecné zastupiteľstvo berie ponuku  na vedomie a požiadalo pána Nehaja o dodanie písomnej 
finančnej náročnosti rekonštrukcie zariadenia pre účely spustenia premietania filmov. 

-       Návrh rozpočtu Obce Istebné na roky 2017-2019 predniesla poslancom hlavná 
ekonómka obce pani  Maťugová 

Obecné zastupiteľstvo berie návrh na vedomie. 

-       ČOV - analýzu príjmov a výdavkov predniesla poslancom hlavná ekonómka obce pani 
Maťugová. 

Obecné zastupiteľstvo túto berie na vedomie. 

-       Analýzu príjmov a výdavkov na zber a vývoz komunálneho odpadu predniesla 
poslancom hlavná ekonómka obce pani Maťugová. 

Obecné zastupiteľstvo túto berie na vedomie. 

-       Miestny spolok Slovenského červeného kríža Istebné požiadal obecné 
zastupiteľstvo o finančnú podporu pri organizovaní 4. ročníka súťaže družstiev prvej pomoci 
v sume 350,- €, ktoré bude prebiehať v júni 2017 priamo v našej obci za účasti Slovenského 
červeného kríža Dolný Kubín a miestnych spolkov Oravy. 

Žiadosť bola poslancami odsúhlasená. 

za hlasovalo –8 poslancov 

-      Obecný športový klub Istebné podal žiadosť o poskytnutie transferu na rok 2017 v 
rozpočtovanej sume 10 000,- € v zmysle VZN č. 4/2012. 

Žiadosť bola poslancami odsúhlasená. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

-        Vyúčtovanie rezbárskeho plenéra v sume 1895,26 € a podporou od Pohostinstva JADA, 
kde boli ubytovaní rezbári zdarma, predniesla poslancom starostka obce, s možnosťou 
pokračovania tohto plenéra aj v  roku 2017, nakoľko zostalo narezané drevo. 

Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo pokračovanie ďalšieho ročníka rezbárskeho plenéra. Je 
potrebné to zahrnúť do rozpočtu obce pre rok 2017. 

-         Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo odvozom pokosenej trávy pracovníkmi obce pred 
obytnými domami v obci, ktorú tam vynášajú vlastníci domov. Nakoľko podľa zákona 
o odpadoch je majiteľ domu povinný sa postarať o tento odpad na vlastné náklady, pracovníci 
obce nebudú tento odpad v budúcnosti vyvážať. Je potrebné usmerniť občanov obce 



o možnosti kompostovania takéhoto bioodpadu a to každá domácnosť v zmysle zákona 
o odpadoch. 

-          Starostka obce podala poslancom informácie o prevádzkovaní obecnej knižnice. 
Nakoľko je veľmi malá návštevnosť, vlastníme staré opotrebované knihy, mali by sme 
uvažovať o určitej zmene. Je potrebné staré poškodené a zatuchnuté knihy vyradiť, požiadať 
občanov, ktorí majú možnosť a záujem poskytnutia svojich kníh do knižnice, prípadne 
zakúpiť nejaké nové výtlačky. Tiež do budúcna uvažovať o zmene knižnice a to spojením 
s čitárňou, alebo stretávanie sa matiek s deťmi pri čítaní kníh a pod. Výberom ďalšej literatúry 
na doplnenie, pre deti a mládež, bola poverená poslankyňa Ing. Erika Kunová v sume 500,- € 
ešte pre tento rok.    Poslanci odsúhlasili.   

za hlasovalo – 8 poslancov 

K bodu č. 8 

Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 

 Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 

odsúhlasené  – za 8 poslancov 

K bodu č. 9 

Záver 

Starostka poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov rokovanie OZ ukončila 
o 23,15 hod. 

  

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

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

 

Overovatelia zápisnice: 

Bc. Renáta Pazúriková                                                 .....................................................  

 

Ing. Erika Kunová                                                        ......................................................      

 

  

Zapísal: 

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


