
Obecný úrad Istebné č. 142, 027 53 

Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré 

sa konalo dňa 14.12.2015 v zasadačke OcÚ Istebné. 
      
                                                  

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny - 7 poslancov 
 
Starostka obce  Bc. Fačková Lýdia privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že OZ je pri tomto počte poslancov uznášania 
schopné.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto programom sa 
zastupiteľstvo riadilo. 
 
Program: 
 
1) Schválenie overovateľov zápisnice  Ing.  Erika  Kunová, Bc. Renata Pazúriková 
2) Schválenie zapisovateľa  Bohuslav Belica 
3) Schválenie programu zasadnutia 
4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
5) Rozpočtové opatrenie č. 4 
6) VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na  
    území obce Istebné 
7) VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na  
    území obce Istebné 
8) VZN č. 3/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  
    v ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Istebné 
9) Rôzne 
10) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 
11) Záver 
 
 
K bodu č. 1 
 
Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Erika  Kunová, Bc. Renata Pazúriková. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
K bodu č. 2 
 
Schválenie zapisovateľa  p. Bohuslava Belicu. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
 
 



K bodu č. 3 
 
Schválenie programu rokovania. 
Program bol poslancami OZ schválený. 
za hlasovalo – 7 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. 
 
K bodu č. 5 
 
Rozpočtové opatrenie č. 4. 
Prečítala hlavná ekonómka obce Ing. J. Maťugová. Toto bolo poslancami schválené. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
K bodu č. 6 
 
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Istebné. 
za hlasovalo – 6 poslancov 
proti – 1 poslanec Katreniak Pavol 
 
K bodu č. 7 
 
VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území 
obce Istebné. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
K bodu č. 8 
 
VZN č. 3/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ 
s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Istebné. 
Za hlasovalo – 7 poslancov 
 
K bodu č. 9 
 
Rôzne 
 
9/1 Poslancom bol predložený dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy 
s účtovnou uzávierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. 
Dodatok správy OZ berie na vedomie. 
 
9/2  Informácia starostky obce o odovzdávaní požiarneho auta, podpisy zmlúv na dobu 5 
rokov. 
 



9/3  Plánované zakúpenie aparatúry na ozvučenie domu kultúry, ktoré bolo plánované na rok 
2016, bolo uskutočnené už v tomto roku a tiež bola urobená revízia pôvodného ozvučenia za 
pomoci pána J. Šustra a J. Gála, ktorí sa tomuto v minulosti venovali.  
 
9/4  Zhodnotenie kultúrnych akcií  Katarínsko - Ondrejovské hody, Mikuláš pre deti z obce a 
Vianočné trhy. Starostka apelovala na poslancov o zvýšenie aktivity v budúcom roku, pretože 
do akcií organizovaných obcou sa zapája len menšia časť poslancov. 
 
9/5  Starostka informovala poslancov o zakúpení stolových kalendárov na r.2016 pre všetkých 
občanov, ktoré roznesú poslanci podľa obvodov v obci, ktoré im boli pridelené na začiatku 
volebného obdobia. 
 
9/6  Žiadosť p. Mareka Poláka o vybudovanie parkoviska pri bytovom dome č.7 na vlastné 
náklady.  
Poslancom bol prečítaný zápis zo zasadnutia stavebnej komisie zo dňa 13.11.2015. 
Ďalej bolo prečítané nesúhlasné stanovisko predsedu bytového domu č.7 pána Štefana 
Magdalíka. 
Pán Marek Polák opätovne žiadal o možnosť vybudovania parkoviska, pričom doložil aj 
súhlasy 10-tich majiteľov bytov v dotknutom dome. Pripomenul  tiež, že má v pláne 
vybudovať parkovacie miesto pre p. Milana Lacku, ktorý o toto žiadal obec. 
Poslankyňa Bc. Pazúriková pripomenula p. Polákovi že p. Lacko nie je vlastníkom 
motorového vozidla a obec nedisponuje parkovacími miestami, ktoré by mohla prideľovať 
jednotlivcom. 
Poslanec J. Tatarka navrhol p. Polákovi počkať s výstavbou parkovacích miest a túto 
zakomponovať do štúdie projektu parkovacích miest plánovaných obcou v jarnom období 
2016. 
Poslanci sa v konečnom dôsledku zhodli na tomto návrhu, nakoľko obec v nastávajúcom roku 
plánuje prípravu štúdie parkovacích miest v tejto časti sídliska a žiadosť pána Mareka Poláka 
o vybudovanie parkovacích miest na vlastné náklady, sa zamieta. 
 
 
9/7  Informácia pána Pagáčika Petra o možnosti zapojenia obce do rezbárskeho plenéra 
v rámci projektu, to znamená zapojiť skupinu rezbárov do výzdoby obce pri 700 výročí obce 
Istebné v budúcom roku. Je potrebné vypracovať projekt, osloviť rezbárov, navrhnúť súsošie, 
ľudovú tvorbu, prípadne niečo podobné a tiež umiestnenie tohto návrhu na vhodnom mieste 
v obci. 
Poslanci predbežne súhlasili s návrhom, pričom sa preveria možnosti financovania tohoto 
projektu. 
 
9/8 Starostka obce informovala poslancov o došlých plánoch práce a kultúrnych podujatiach 
na rok 2016 od dobrovoľných organizácií v obci. Je potrebné, aby komisia školstva, kultúry 
a športu pri OZ v Istebnom tento plán akcií pre budúci rok  zosúladila s akciami obce 
a organizáciami spoločne a navrhla tak kalendár kultúrnych podujatí pre rok 2016. 
 
 
9/9 V zmysle nového zákona o odpadoch, starostka obce informovala poslancov o potrebe 
zriadenia kompostoviska alebo zakúpenia kompostérov pre domácnosti, či bytové domy. Po 
krátkej debate sa poslanci OZ uzniesli, že by bolo vhodné a finančne nenáročné vytvoriť 
v obci malé kompostovisko, ktoré by slúžilo na tieto účely. Je potrebné ale preveriť nejaký 



pozemok do nájmu obce, aby sa tieto práce mohli začať a tak naplniť literu zákona o 
odpadoch. 
 
K bodu č. 10 
 
Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítala starostka obce.  
Uznesenie bolo poslancami obecného zastupiteľstva schválené. 
za hlasovalo  - 7 poslancov 
 
 
K bodu č. 11 
 
Záver 
Starostka poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu, rokovanie 
obecného zastupiteľstva ukončila o 16,50 hod. 
 
 
 
 
Zápisnica prečítaná a podpísaná: 
 
 
Bc. Lýdia Fačková, starostka obce                       ....................................................... 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing.  Erika  Kunová                                                   .......................................................  
 
 
Bc. Renata Pazúriková                                             ....................................................... 
 
  
 
 
Zapísal: 
 
Bohuslav Belica                                                           ...................................................... 
 
 
 

 
 

 
 
 


