
Obecný úrad Istebné 142, 02753 

Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Istebnom, ktoré sa konalo dňa 14.7.20015 

v zasadačke OcÚ  Istebné. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny - 9 poslancov 

Starostka obce Bc. Fačková  Lýdia privítala prítomných poslancov ako aj hostí a otvorila 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto 
programom sa zastupiteľstvo riadilo. 

 

Program: 

1)   Schválenie overovateľov zápisnice (Ján Andel, Slávka Ďurišová) 

2)   Schválenie zapisovateľa  (Bohuslav Belica) 

3)   Schválenie programu zasadnutia 

4)   Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5)   Závod na výrobu stolovej vody -  E.C.I.F. s.r.o. Istebné  - podané informácie 

6)   Spoločný program rozvoja obcí Dolnej Oravy 

7)   Rôzne 

8)   Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 

9)   Záver 

 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice Jána Andela, Slávky Ďurišovej. 

za hlasovalo - 9 poslancov 

 

K bodu č. 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 sa plnia priebežne. 

 

K bodu č. 5 

 Závod na výrobu stolovej vody -  E.C.I.F. SLOVAKIA a. s., Istebné   

Právny zástupca obce JUDr. Kováčik Martin, informoval prítomných o priebehu stavebného 

povolenia závodu na výrobu stolovej vody - E.C.I.F. SLOVAKIA a. s., Istebné, z ktorého vyplýva 

že firma E.C.I.F. má všetky povolenia na stavbu závodu právoplatné, s náležitými 

dokumentami a po predložení projektovej dokumentácie môžu stavbu zahájiť. 

Dňa 04.05.2015 bol však podaný podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho 

konania priamo na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v Žiline, na 

prešetrenie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením, ktorý vydal OÚ v Dolnom Kubíne, 

odbor životného prostredia, ktorého výsledok nebol do dnešného dňa doručený. 

Právny zástupca ďalej informoval prítomných o možnosti podania podnetu na prešetrenie 

stavebného povolenia na prokuratúru, ktorý však nemá odkladný účinok. 

Vedenie Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebné p. Bartošová 

A., p. Ďurišová S. navrhli, aby zástupca starostky obce p. Belica B., ktorý je poverený 

zastupovať obec za firmu E.C.I.F. v dozornej rade, písomne žiadal o predloženie 

podnikateľského zámeru firmy  E.C.I.F. pre obec Istebné. 

Poslanec Sabol D. navrhol o podrobnejšom informovaní občanov o závode E.C.I.F., nakoľko 

sa šíria medzi občanmi nepravdivé informácie. 

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, že všetky informácie o závode E.C.I.F. na výrobu stolovej 

vody budú zobrané na vedomie a ďalej budú podané občanom obce cez obecnú stránku a na 

výveskách v informačných tabuliach. OZ tiež poverilo starostku obce pri ďalších jednaniach 

s firmou E.C.I.F. SLOVAKIA a. s. náležite a korektne dojednať čo najviac benefitov pre obec 

Istebné. 



 

K bodu č. 6 

Spoločný program rozvoja obcí Dolnej Oravy 

Starostka prečítala informácie ohľadom miestnej akčnej skupiny MAS - Orava, ktorí 

pripravujú strategický plán rozvoja nášho regiónu a spoločne sa budeme podieľať obce 

regiónu na vytváraní, predkladaní a realizovaní projektov z financovania EÚ. Do tohto plánu 

by sa mala zapojiť aj naša obec na základe požiadaviek jednotlivých organizácií v našej obci 

(OŠK, Občianske združenie Juraja Matušku pri ECAV Istebné, Pozemkové spoločenstvo 

vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebné, miestni podnikatelia obce....). 

Všetkým poslancom budú ohľadom tohoto zaslané dotazníky na vypracovanie. 

za hlasovalo -9 poslancov 

 

K bodu č. 7 

Rôzne 

• V bode rôzne starostka informovala poslancov o možnosti zhotovenia stolových 

kalendárov za výhodnú cenovú reláciu prostredníctvom združenia ZMODO, kde treba 

zaslať fotografie kultúrnych pamiatok a pamätihodností a prírodného bohatstva našej 

obce. Kalendáre budú distribuované do každej rodiny v obci. 

 

• Kontrolór obce Ing. Kahan M. tlmočil žiadosť p. Ondrušovej Lindy, ktorá žiada 

o odvodnenie svojho pozemku odvodňovacím kanálom. Nakoľko je v tomto priestore 

regulačná stanica plynu pre obec a SPP nedá povolenie na výkopové práce, dá sa táto 

žiadosť na prešetrenie stavebnej komisii, ktorá sa bude žiadosťou zaoberať. 

 

• p. Roštek L. ml. požiadal o informácie: 

-  o veľkosti parkoviska pred bytovým domom č. 149. 

             Na tieto mu odpovedal poslanec Tatarka J.  

- o možnosti zakúpenia nádob na separovaný odpad 

             Ohľadom nákupu nádob na separovaný odpad mu odpovedala starostka - cena  

             nádob by sa premietla do ceny  platby za komunálny odpad občanov,  ktorá by sa  

             musela zvýšiť. V zmysle nového zákona o odpadoch bude prijaté koncom roka nové  

             VZN a bude sa viac separovať odpad v našej obci. 



 

K bodu č. 9 

Návrh a schválenie uznesenia z obecného zastupiteľstva      

Starostka obce prečítala návrh uznesenia z obecného zastupiteľstva. Uznesenie obecného 

zastupiteľstva bolo poslancami prijaté.  

za hlasovalo - 9. poslancov 

 

K bodu č. 10 

Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným a  ukončila rokovanie 

obecného zastupiteľstva o 20,05 hod. 

 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ján Andel                                                                   ................................................................ 

 

Slávka Ďurišová                                                        ............................................................... 

 

 

Zapísal: 

 

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

 

 

 

 

                              
 


