
Obecný úrad Istebné č. 142, 027 53 
 

Z á p i s n i c a 
zo slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré sa konalo dňa 

22.8.2016 v zasadačke OcÚ Istebné. 
 
 

 
Prítomní:    
podľa prezenčnej listiny  – 7 poslancov, zástupcovia spoločenských organizácií, inštitúcií 
a najstarší občania obce. 

 
Program:  

1) Štátna hymna 
2) Otvorenie a privítanie hostí 
3) Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Erika Kunová, Bc. Renáta  Pazúriková 
4) Schválenie zapisovateľa p. Bohuslav Belica 
5) Schválenie programu zasadnutia 
6) Príhovor starostky obce k 700. výročiu obce 
7) Udeľovanie pamätných listín spoločenským organizáciám, inštitúciám a najstarším  
    občanom obce 
8) Záver 
 

 
K bodu č. 1,2 
Po odznení Štátnej hymny prečítal slávnostnú uvítaciu reč zástupca starostky p. Bohuslav 
Belica. 
Starostka obce Bc. Lýdia Fačková privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie 
obecného zastupiteľstva o 17,15 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a 
týmto programom sa zastupiteľstvo riadilo. 
 
K bodu č. 3 
Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Erika Kunová, Bc. Renáta  Pazúriková. 
za hlasovalo – 7  poslancov 
 
K bodu č. 4 
Schválenie zapisovateľa p. Bohuslav Belica. 
za hlasovalo – 7  poslancov 
 
K bodu č. 5 
Schválenie programu zasadnutia. 
za hlasovalo – 7  poslancov 
 
 



 
K bodu č. 6 
Príhovor starostky obce k 700. výročiu obce. Po prečítaní príhovoru starostka obce 
oboznámila všetkých prítomných o predbežnom programe priebehu osláv sedemstoročnice 
obce. 
 
K bodu č. 7 
Udeľovanie pamätných listín spoločenským organizáciám, inštitúciám a najstarším občanom 
obce. 
Starostka obce spolu so zástupcom obce odovzdali pamätné listy všetkým prítomným 
zástupcom  spoločenských organizácií, inštitúcií a najstaršiemu občanovi obce a to: 
- Miestnemu spolku Jednoty dôchodcov Istebné, p. Callovi Ladislavovi, predsedovi  
  organizácie 
- Poľovníckemu združeniu Istebné, Ing. Katreniakovi Jánovi, zástupcovi združenia 
- Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov, p. Sabolovi Dušanovi, predsedovi  
  organizácie 
- Miestnemu spolku Slovenského červeného kríža, p. Vojvodovej Márii, predsedníčke spolku 
- Miestnemu odboru Matice Slovenskej, p. Stuchlému Pavlovi, predsedovi odboru 
- Dobrovoľnému hasičskému zboru, p. Kurtíkovi Milanovi, predsedovi organizácie 
- Základnej škole s materskou školou, Mgr. Kronerovej Nadežde, riaditeľke školy 
- Cirkevnému zboru ECAV, Mgr. Ďurčíkovej Alene, zborovej farárke 
- pánovi Michalovi Líškovi, najstaršiemu občanovi obce Istebné 
 
Neprítomným zástupcom spoločenských organizácií, inštitúcií a ďalšej najstaršej občianke 
obce p. Alžbete Salcerovej, budú pamätné listy odovzdané dodatočne. 
 
K bodu č. 8 
Záver 
Starostka obce poďakovala poslancom a prítomným hosťom za účasť a ukončila slávnostné 
zasadnutie o 20.00 hod. 
 
 
Zápisnica prečítaná a podpísaná: 
 
                                  Bc. Lýdia Fačková, starostka obce         .................................................. 
 
 
 Overovatelia zápisnice: 
 
                                    Ing. Erika Kunová                                 .................................................. 

 
 

                                     Bc. Renáta  Pazúriková                        .................................................. 
 
  
Zapísal: 
                                     Bohuslav Belica                                    ................................................. 


