
                                                                  Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Istebnom, ktoré sa konalo dňa 3. 10. 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 17,05 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a 

týmto sa zastupiteľstvo riadilo. 

Program: 

1) Schválenie overovateľov zápisnice p. Jaroslav Labda, Ing. Jozef Labuda 

2) Schválenie zapisovateľa Bohuslav  Belica 

3) Schválenie programu zasadnutia 

4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

5) Schválenie dodatku č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného  úradu zo dňa 

27.12.2002 

6) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 

7) Rôzne 

8) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia  OZ 

9) Záver 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice: p. Jaroslav Labda, Ing. Jozef Labuda 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

K bodu č. 2 

Schválenie zapisovateľa zápisnice: p. Bohuslav Belica. 

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 p. Bohuslav Belica. Obecné zastupiteľstvo 

konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne a uznesenia ohľadom odvodnenia pozemkov (nad 

rodinnými domami č. 54-63 ako aj nad rodinnými domami 130-135), čistenia a odstraňovania 

nánosov z pozemkov verejných ako aj súkromných majiteľov sú v jednaní (ulica Skalická, 

Hlboká, nad štvordomkami a bytovými domami 3-11).  

Za hlasovalo – 8 poslancov 

K bodu č. 5 

Schválenie dodatku č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného  úradu zo dňa 27.12.2002 

Dodatok č. 3 bol poslancami schválený. 

 

za hlasovalo – 8 poslancov 

K bodu č. 6 

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 

Čerpanie rozpočtu bolo poslancom zaslané na pripomienkovanie elektronickou poštou. 

Žiadne výhrady k čerpaniu rozpočtu neboli od poslancov OZ vznesené. 

Čerpanie rozpočtu berie Obecné zastupiteľstvo na vedomie. 

K bodu č. 7 

Rôzne 

- Informácie ohľadom výkopových prác a čistenia betónových žľabov, pílenie porastov 

v sídliskovej časti obce (ponad bytové domy 5,7,9,11,162,163,164) aj s cenovou ponukou od 

firmy pána Gašpara prečítal Bohuslav Belica. 

Nakoľko cena ponúkaných prác je cca 6 000,-€, obecné zastupiteľstvo po rozprave k tomuto 

bodu došlo k záveru, že práce budú vykonané v budúcom roku svojpomocne a to pracovníkmi 

obce. 

Starostka obce podala obecnému zastupiteľstvu ďalšie informácie: 

- Mesto Dolný Kubín, ktoré bolo účastníkom zmluvy spoločného stavebného úradu už nebude 

s účinnosťou od 01.01.2017 účastníkom zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo 

dňa 27.12.2002. Spoločný obecný úrad (stavebný) obcí Dolnej Oravy bude zastrešovať 

Obecný úrad Oravský Podzámok, vybavovanie stavebných povolení, kolaudácií, rozhodnutí 

a pod. bude od 1.1.2017 v budove Okresného úradu, 8 poschodie (nie na Mestskom úrade 

Dolný Kubín). K dispozícii pre túto agendu budú traja odborníci, stavební inžinieri, ktorí 

budú vybavovať agendu všetkých obcí Dolnej Oravy. 



- informácie o aktivačných pracovníkoch a trvalých pracovníkoch obce. Obec i naďalej 

využíva projekty ÚPSVaR a zamestnáva tak pomocných pracovníkov k výkonu prác 

verejných priestranstiev, kosenia, čistenia, separácie odpadu, zimnej údržby a pod. 

- informácia ohľadom dotácie z Ministerstva financií SR. Do konca marca boli podávané 

žiadosti na základe výzvy/2016. Proces bude ukončený koncom roka 2016 (dotácia žiadaná na 

náter strechy a výmenu časti okien na dome kultúry). V prípade poskytnutia dotácie z MFSR 

bude možné vykonať náter strechy až na jar budúceho roka. 

- informácie o plánovanej rekonštrukcii plynovodu v našej obci z dôvodu nevhodných 

mechanických vlastností materiálu existujúcich plynovodov. Cca v roku 2018 by mala 

prebehnúť rekonštrukcia plynovodu v celej našej obci – hlavné potrubie ako aj prípojky 

k rodinným domom. 

- informácie ohľadom detského ihriska v sídliskovej časti (žiadosti o granty cez SPP 

(plynárne) - rozhodnuté bude začiatkom októbra 2016 a PSS (stavebná sporiteľňa) - 

rozhodnuté bude začiatkom novembra 2016). 

- informácia o ústnej žiadosti p. Kupču, Istebné č. 1 o  vybudovanie prípojky pitnej vody k 

rodinnému domu č. 1 v katastri obce Istebné pri Párnici-Zahrabovo. OZ žiadosť zamieta, 

nakoľko je potrebné vybudovať si prípojku na vlastné náklady. 

- informácie o zriadení vecného bremena s Metal Workong CNC s. r. o. - p. Dubovec, Žaškov 

na parcelách v k. ú. Istebné KN-C 525/29 a KN-C 525/33 k právu uloženia inžinierskych sietí 

a právo vstupovať na pozemky pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom prevádzky, 

kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch a havárií, výmenu inžinierskych sietí, alebo 

ich častí. 

- informácie ohľadom prevodu časti nehnuteľností - pozemkov, zámennou a kúpnou zmluvou 

v zmysle geometrického plánu na parcelách pod ČOV. 

- žiadosť OŠK Istebné - oddiel stolného tenisu o poskytnutie priestorov sály domu kultúry na 

hranie stolného tenisu v čase tréningov a zápasov za vopred dohodnutých podmienok s obcou. 

Tieto navrhli poslanci OZ: prispôsobenie sa akciám obce, zabezpečiť na hranie a trénovanie 

tenisu správnu obuv, udržiavať poriadok, poskytnúť priestory na skúšobnú dobu – jednu 

sezónu (jeseň 2016, jar 2017). Poslanci OZ na základe takto dohodnutých podmienok žiadosť 

schválili. 

odsúhlasené – za 8 poslancov 

- žiadosť p. Nehaja  Jozefa o sfunkčnenie plynového kúrenia, alebo kúrenia elektrinou 

v priestoroch bývalého kina, prerobenie vnútorných dverí do prenajatých priestoroch a to 

v spolupráci s Obcou Istebné a ďalšieho nájomníka p. Miroslava  Maderu.  

Ohľadom prestavby vnútorných dverí rekonštruovaných priestorov, OZ súhlasí s prestavbou 

na vlastné náklady p. Nehaja. Čo sa týka kúrenia, vykonať sfunkčnenie kúrenia len na vlastné 

náklady, pretože s vykurovaním priestorov p. Madera nesúhlasí a obec Istebné tiež, nakoľko 



pre obec je toto kúrenie nerentabilné, priestory bývalého kina nie sú funkčné a ani 

v dohľadnej dobe sa neplánuje s budovou nejaká iná rekonštrukcia. 

odsúhlasené – za 8 poslancov (prerobenie vnútorných dverí) 

zamietnuté –  8 poslancov (vykurovanie priestorov bývalého kina v spolupráci obce a p. 

Maderu) 

 

- keďže  pri prívalových dažďoch dochádza k znečisteniu miestnej komunikácie pri 

multifunkčnom ihrisku zeminou splavenou z rolí nad Javorkom, OZ poveruje starostku obce 

písomne upozorniť predsedníčku PD Veličná na vykonanie nápravy. 

 

Interpelácie poslancov: 

P. Pavol Katreniak – občania využívajúci chodník od multifunkčného ihriska ku Hovalu 

požadujú o upravenie ihličnatých stromov (opílenie spodných konárov, nakoľko sú veľmi 

nízko nad chodníkom). 

p. Slávka Ďurišová – pri tomto by bolo potrebné opíliť aj lipu v dedine pri čísle domu 60. 

p. Jozef Tatarka – po vyslovení požiadavky občanov ulice Skalická, navrhol zahradiť 

pozemky na konci ulice smerom do Revišného pri rodinnom dome p. Krónera a to z dôvodu 

zvýšeného prejazdu terénnych áut a motoriek cez pozemky v užívaní PD Veličná. 

- ďalej upozorniť majiteľov áut na ulici Skalická na ohľaduplnejšie parkovanie mimo 

chodníka, prípadne odparkovanie áut každý do vlastného dvora, keďže prichádza zimná 

údržba ciest a miestnych komunikácií. 

Poslanci OZ sa tiež zaoberali opravou cesty pri bytových domoch 160-163, keďže prichádza 

zima navrhli osloviť majiteľa firmy Rezostav p. Kubačku o posúdenie stavu opravy cesty 

pred, alebo po tohtoročnej zime, nakoľko úsek miestnej komunikácie je v dezolátnom stave 

a môže dôjsť k zbytočným úrazom a škodám. 

Poslanci OZ vyjadrili pochvalu na adresu p. Václava Kačíreka, správcu multifunkčného 

ihriska za jeho dobre odvedenú prácu počas leta a jesene, za pripravované akcie a spokojnosť 

viacerých občanov obce. 

OZ sa znovu zaoberalo odvodnením pozemkov v lokalite Žriedlo (rodinné domy 54-63). 

Nakoľko po viacerých jednaniach a stretnutiach so zainteresovanými občanmi v tejto lokalite 

nedošlo k žiadnemu konsenzu, je tu posledná možnosť odvodnenia  pozemkov v lokalite 

Žriedlo cez pozemok p. Ďurišovej Márie, Istebné 60. 

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 obecného 

zastupiteľstva ukončila o 20,35 hod. 

  

 

 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

               Jaroslav Labda                                               ............................................................  

 

 

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

 

  

Zapísal: 

 

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


