
Obecný úrad Istebné 142, 02753 
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré 
sa konalo dňa 28.9.2015 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  Ing. Jozefa Labudu, Dušana Sabola. 

2. Schválenie zapisovateľa Bohuslava Belicu 

3. Schválenie programu zasadnutia. 

4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

5. Čerpanie rozpočtu. 

6. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a nástup náhradníka. 

7. Zmeny v pracovných komisiách pri OZ a v obvodoch zriadených pre poslancov OZ. 

8. Rôzne. 

9. Návrh a schválenie uznesenia z OZ. 

10. Záver. 

 

K bodu č.1 

Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Labudu, Dušana Sabola. 

za hlasovalo - 9 poslancov 

 

K boduč.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. 

Ohľadom uznesenia č. 52/2015, preveriť na Katastrálnom úrade v Dolnom Kubíne, či je 
zapísané na LV časť pozemku medzi susedmi Barica Ondrej a Trebatická Jana ako meziarka, 
kadiaľ prechádzal v minulosti odvodňovací kanál do výpustu v potoku pred rodinným domom 
pána Baricu. Jedná sa o možnosť odvodnenia pozemkov od pozemku O. Baricu smerom nadol 
(ide o bývalé odvodňovacie potrubie vedené cez jeho pozemok  do výpuste v potoku) 

 

K bodu č.5 

Čerpanie rozpočtu. 

Obecnému zastupiteľstvu predložila p. Ing. Maťugová Jana, hlavná ekonómka obce čerpanie 
rozpočtu k 31.07.2015. 

Obecné zastupiteľstvo toto berie na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu č.6 

Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a nástup náhradníka. 

Poslanec Obecného zastupiteľstva v Istebnom p. Ján Andel sa dňa 31.08.2015 písomne 
vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Istebnom, čím v zmysle § 25 ods. 2 písm. 
c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným 
vzdaním sa mandátu došlo k zániku mandátu poslanca v obci Istebné vo volebnom obvode č. 
1. 

Vzdaním sa mandátu poslanca zaniklo členstvo p. Andela v komisii na ochranu 
verejného poriadku a stavebnej komisii a práca v pracovnom obvode v obci Istebné, 
konkrétne obvod Štvordomky 160, 161, 162, 163, 164, 165 + ul. Školská, Hliny od č. 166 – 
180, a bytový dom č. 154. 

Podľa § 51, ods. 1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 
obcí nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva náhradník, ktorý v príslušnom obvode 
získal najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca. 



Na uvoľnený mandát mala nastúpiť Mgr. Alena Ďurčíková, ktorá sa tiež z rodinných 
a pracovných dôvodov písomne vzdala v zmysle § 25 ods. 2 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mandátu na poslanca obecného 
zastupiteľstva v Istebnom, vo volebnom obvode č. 1. 

Na uvoľnený mandát podľa výsledkov volieb nastupuje ďalší kandidát v poradí, ale 
v našom prípade vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 získali rovnaký počet 
hlasov dvaja poslanci a to p. Jaroslav Labda, strana SIEŤ (počet hlasov 204) a p. Marián 
Madera, nezávislý kandidát (počet hlasov 204). Keďže  títo kandidáti sú z rôznych politických 
strán, v zmysle § 44 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí rozhodla 
miestna volebná komisia dňa 18.09.2015 na svojom zasadnutí žrebom o konečnom výsledku 
nástupu náhradníka za poslanca do OZ v Istebnom (viď prezenčnú listinu). 

Na uvoľnený mandát podľa výsledkov volieb a ťahaním žrebu členov miestnej 
volebnej komisie nastupuje p. Jaroslav LABDA, ktorý v roku 2014 vo voľbách do orgánov 
samosprávy obcí získal vo volebnom obvode č. 1 ako ďalší náhradník aj po vyžrebovaní 
MVK najväčší počet hlasov (204). 

Jaroslav LABDA, 45 r., je inštalatér, pracuje ako vodoinštalatér  na OSBD D. Kubín. 
Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 kandidoval za stranu SIEŤ. 

Nástup náhradníka sa uskutočňuje podľa § 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách 
do orgánov samosprávy obcí: 

(1) Ak sa uprázdni v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného 
zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom 
obvode, ale nebol zvolený za poslanca, 

(2) Nastúpenie náhradníka zabezpečí starosta obce po tom, čo sa uprázdni mandát 
a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše starosta 
obce. 

Obecné zastupiteľstvo toto berie na vedomie. 

 

K bodu č.7 

Zmeny v pracovných komisiách pri OZ a v obvodoch zriadených pre poslancov OZ. 

Prečítala starostka obce. Z dôvodu nástupu nového poslanca p. Labdu Jaroslava sa 
prepracovali komisie pri OZ v Istebnom, konkrétne komisia stavebná: predseda-Belica 
Bohuslav, členovia-Ďurišová Slávka, Labda Jaroslav, Karcol Ján ml. a Belica Bohuslav st.   

Komisia na ochranu verejného poriadku: predseda-Bc. Pazúriková Renáta, členovia-Ing. 
Labuda Jozef, Labda Jaroslav, Mgr. Ďurčík Igor, Ing. Nechala Milan. 

Zriadené obvody pre jednotlivých poslancov OZ za účelom zvýšenia úrovne komunikácie 
a predkladania interpelácií sa tiež prehodnotili a zmena nastala len v nástupe nového poslanca 
p. Labdu Jaroslava, ktorý bude mať na starosti Štvordomky (160-165) + ulicu Školskú, Hliny 
(166-180) a bytový dom č. 154 



Poslanci tieto zmeny odsúhlasili. 

Za hlasovalo – 9 poslancov 

 

K bodu č.8 

Rôzne. 

-Starostka prečítala informácie o spoločnom sedení s pracovníkom obce p. M. Kováčikom 
(dlhodobo PN). Po tomto otvorila rokovanie o vytvorení  pracovného miesta na obecnom 
úrade, z dôvodu pracovného vyťaženia ostatných pracovníkov obce. 

Po rokovaní OZ dala starostka obce hlasovať o vytvorení pracovného miesta na OcÚ. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

proti  hlasoval – 1 poslanec  Ing. Jozef Labuda 

zdržal sa – 1 poslanec  Ing. Erika Kunová 

 

-Separovanie odpadu /cena poplatkov za komunálny odpad. 

Ekonómka obce Ing. Maťugová informovala OZ o poplatkoch za vývoz komunálneho odpadu 
a motiváciách občanov ku separovaniu komunálneho odpadu, ďalej informovala o možnosti 
žetónového vývozu komunálneho odpadu a benefitov pre občanov ochotných separovať 
komunálny odpad. Zmeny s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ukladá aj 
nový zákon č. 79/2015. 

Na základe týchto informácií OZ ukladá sociálno - finančnej komisii prepracovať VZN 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území obce Istebné. 

 

-Pán Zaťko Ivan spolu s Ing. Grobarčíkom Pavlom v bode rôzne oboznámili poslancov OZ o 
založenom stolnotenisovom oddiele pri OŠK Istebné s počtom 7 členov a možnosti  zapojenia 
sa do Okresnej súťaže. 

Potrebovali by však upraviť priestor v požiarnej zbrojnici, a to vyprázdnením priestorov, 
vymaľovaním a vyčistením, aby tento vyhovoval podmienkam súťaže. Tieto práce by boli 
ochotní  vykonať svojpomocne. 

Ing. Grobarčík  informoval aj o možnosti trénovať v týchto priestoroch menšie deti, ktoré by 
mali záujem. 

OZ poveruje starostku rokovať s predsedníctvom DHZ o možnosti využitia požiarnej 
zbrojnice na tréningy  a súťaž stolnotenisového krúžku v nasledovnej sezóne (október – 
marec). 

Zástupcovia stolnotenisového oddielu požadovali informáciu o možnosti využitia priestorov 
v bývalom Obecnom Kine. 



Táto možnosť už však bola prerokúvaná na OZ, ktoré navrhovalo, skôr postaviť novú 
telocvičňu pri budove Základnej školy ako prestavovať budovu Kina. 

Po tomto zástupcovia stolnotenisového oddielu pri OŠK Istebné poďakovali a opustili 
rokovanie OZ. 

 

Informácie starostky obce:  

8/1   Informácia od starostky sa týkala pobytu  p. M. Čutku v sociálnom zariadení Eden v L. 
Hrádku. 

8/2   Starostka obce zaslala písomnú požiadavku na  Oravskú Vodárenskú Spoločnosť a.s. 
Dolný Kubín na rozšírenie verejného vodovodu v lokalite Gašova roveň. Boli sme 
presvedčení, že OVS v spolupráci s Obcou Istebné vybuduje vetvu verejného vodovodu 
v lokalite Gašova roveň, čo však bolo zo strany OVS zamietnuté. 

8/3    Návrh poslanca D. Sabola vybudovania prechodu pre chodcov na ceste pri bývalom 
Kine pre zvýšenie bezpečnosti pri prechode občanov bola zamietnutá Okresnou správou ciest, 
nakoľko v zmysle zákona o pozemných komunikáciách nie je v našej obci vybudovaný po 
oboch stranách cesty III. triedy chodník pre peších (čo by sa dalo realizovať iba za tejto 
podmienky). Tiež namontovanie spomaľovačov - retardérov na cestu III. triedy  nie je možné, 
nakoľko sa jedná o hlavnú cestu, po ktorej premáva verejná hromadná doprava. 

8/4   Ohlásenie stavebných úprav v priestoroch bývalej OFZ - za účelom užívania priestorov 
na bitúnok a rozrábanie. 

8/5   Žiadosť  p. M. Lacku z bytového domu č. 7 o vyhradenie parkoviska na obdobie 1. rok 
z dôvodu ŤZP. 

Nakoľko obec  nemá vyhradené parkoviská, bude o tejto situácii upovedomený predseda 
bytového domu ,aby nedochádzalo ku zablokovaniu prístupovej cesty ku bytovému domu. 
O tomto budú informovaní aj ostatní predsedovia bytových domov. 

 

Interpelácie poslancov: 

Poslanec  J. Tatarka navrhol znovu informovať občanov o firme E.C.I.F. a. s. Istebné-závod 
na výrobu stolovej vody, že obec využila všetky možnosti preverenia stavebného povolenia na 
základe požiadaviek občanov. 

Ďalšia informácia sa týkala výstavby parkovacích miest a novej komunikácie v sídliskovej 
časti obce, ktorej dohľadom bol poverený. Podal aj informáciu o pokračovaní prác na 
výstavbe šatní pre OŠK. 

Poslanec  P. Katreniak podal návrh na vytvorenie nových oddychových miest v Istebnianskej 
doline, pretože  súčasné budú zastavané  závodom na výrobu stolovej vody. Touto otázkou sa 
bude zaoberať OZ na ďalších zasadnutiach a bude potrebné predovšetkým vyčleniť v rozpočte 
obce pre budúci rok finančné prostriedky. 

 

 



K bodu č.9 

Návrh a schválenie uznesenia z OZ. 

Starostka obce prečítala návrh uznesení. 

Uznesenie z obecného zastupiteľstva bolo poslancami prijaté. 

 za hlasovalo - 9 poslancov 

 

K bodu č.10 

Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce ukončila rokovanie obecného 
zastupiteľstva o 22.00. hod. 

 

 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná:  

 

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

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Jozef Labuda                                          ........................................................... 

 

Dušan Sabol                                                   ...........................................................    

   

 

Zapísal: 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


