
                                                                                                                                                                                                                                                     

                Obecný úrad Istebné 142, 02753 

                                  Zápisnica 
           z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré sa konalo dňa 

                                               16.02.2015 v zasadačke OcÚ Istebné. 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny     - 7 poslancov 

                      Ospravedlnení                    - 2  poslanci  (Andel  J., Sabol D.)  

  

 

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

 

 

Program: 

1. Schválenie overovateľov  zápisnice (Ing. Jozef Labuda, Dušan Sabol) 
2. Schválenie zapisovateľa (Bohuslav Belica) 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Záverečný účet obce Istebné za rok 2014 
5. Rozpočtové opatrenie č.1/2015 
6. Dodatok č.2 k VZN č.5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov 

na záujmové vzdelávanie detí na území Obce Istebné v centrách  
voľného času 

7. VZN č.1/2015 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v katastri Obce Istebné 
8. Zásady odmeňovania poslancov OZ  Istebné 
9. Rôzne 
10. Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 
11. Záver 

 

 

 



K bodu č.1 

Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Jozef Labuda, Dušan Sabol. 

Za overovateľov zápisnice boli schválení Ing. Jozef Labuda a Pavol Katreniak pre neprítomnosť 

Dušana Sabola. 

- za hlasovalo 7 poslancov 

 

K bodu č.2 

Schválenie zapisovateľa Bohuslava Belicu. 

-za hlasovalo 7 poslancov 

 

K bodu č.3. 

Schválenie programu zasadnutia. 

-za hlasovalo 7 poslancov 

 

K bodu č.4. 

Záverečný účet Obce Istebné za rok 2014. Príloha zápisnice  

Materiál  mali poslanci pred rokovaním zastupiteľstva. 

O záverečnom účte informovala poslancov ekonómka obce Ing. Jana Maťugová, ktorá 

jednotlivé položky bližšie vysvetlila a informovala poslancov o hospodárení s prebytkom 

podala návrh na uznesenie OZ.       

-za hlasovalo 7 poslancov 

 

K bodu č.5 

Rozpočtové opatrenie č.1/2015. Príloha zápisnice  

Ekonómka obce ďalej  informovala poslancov o rozpočtových opatreniach na rok 2015. 

-za hlasovalo 7.poslancov 

 



K bodu č.6. 

Dodatok č.2. k VZN č.5/2013. Príloha zápisnice 

Predložila na schválenie starostka obce .  Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na prijatí VZN    

-za hlasovalo 7.poslancov 

 

K bodu č.7. 

VZN č.1/2015 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v katastri Obce Istebné.        

Príloha zápisnice  

Predložila na schválenie starostka obce.  Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na prijatí VZN      

-za hlasovalo  7.poslancov 

 

K bodu č.8. 

Zásady odmeňovania poslancov OZ Istebné. Príloha zápisnice  

Návrh na schválenie predložila starostka obce. 

-za hlasovalo 7.poslancov 

                                                                                                                                                            

K bodu č.9. 

Rôzne. 

9/1 

Zástupca firmy  E.C.I.F SLOVAKIA-závod na výrobu stolovej vody p. Rusnák, informoval  so svojimi 

spolupracovníkmi o zámere realizácie plničky pitnej stolovej vody v obci Istebné (na pozemku oproti 

Poľnohospodárskemu družstvu Veličná, dvor Istebné ) z roku 1998. Informovali o celkovej zmene  

pôvodných technologických zariadení na čerpanie vody, s maximálnym dôrazom na ochranu  

životného prostredia a prispôsobiť k tomu aj dizajn budov a celkových priestorov novo vzniknutej  

fabriky-plničky vody. Na požiadanie starostky pripravia prezentáciu aj s maketou fabriky a táto bude  

prístupná všetkým občanom obce. Na záver starostka poďakovala zástupcom firmy E.C.I.F. 

 



9/2 

 Žiadosť p. Jánosdeákovej o finančnú výpomoc v zlej životnej situácii, prečítala starostka obce. 

 Príloha zápisnice  

Po posúdení všetkými poslancami, bola odsúhlasená  finančná výpomoc a to v tom zmysle, 

že jej bude odpísaná čiastka 100,- € z podlžností, ktoré má voči obci (neuhradený komunálny odpad). 

-za hlasovalo 7.poslancov 

9/3 

Žiadosť OŠK Istebné o poskytnutie dotácie na činnosť klubu pre rok 2015, prečítala starostka obce.  

Príloha zápisnice  

Poslanci  odsúhlasili poskytnutie dotácie v zmysle rozpočtu na rok 2015 

-za hlasovalo 7.poslancov 

9/4 

Žiadosť ECAV Istebné o finančnú výpomoc pri celkovej rekonštrukcii kultúrnej pamiatky 

(stará fara) prečítala starostka obce.  Príloha zápisnice  

V tomto bode bolo udelené slovo dozorcovi cirkevného zboru ECAV Istebné Ing. Pavlovi Bystrickému, 

ktorý predložil projekt prestavby objektu starej fary so žiadosťou o finančnú výpomoc od obce vo  

výške 15 000,- €  Ekonómka obce Ing. Jana Maťugová informovala poslancov, že obec nemá  

v rozpočte takú vysokú čiastku na výpomoc ECAV Istebné. 

Poslanci sa jednomyseľne dohodli o finančnej výpomoci  vo výške 1650,- € z rozpočtu obce. 

-za hlasovalo 7.poslancov 

9/5 

Kúpa pozemku KN-C č. 525/16 zastavané plochy o výmere 118 m2 za 192,34 € a zriadenie vecného  

bremena na  pozemok  KN-C č. 525/17 (prístupová komunikácia) pre výstavbu šantí pre OŠK Istebné  

od VÚC  ŽILINA. O tomto prevode pozemkov informovala starostka obce. 

-za hlasovalo 7.poslancov 

 

 



9/6 

Žiadosť DHZ Istebné prečítala starostka obce. Príloha zápisnice  

1/  o zakúpenie motorovej píly v cene do 200,- € 

Odsúhlasené poslancami OZ kúpa motorovej píly pod podmienkou, že sa preukážu dokladom o    

odbornej spôsobilosti  ovládať motorovú pílu.   

-za hlasovalo 7.poslancov 

2/ o zakúpenie podlahovej krytiny do požiarnej zbrojnice 

Po dohode s členmi stolnotenisového oddielu, nakoľko chodia do požiarnej zbrojnice trénovať. 

3/ o zakúpenie požiarnych vakov zamietnuté 

-proti hlasovalo 7.poslancov 

4/ o zakúpenie komunikačných vysielačiek zamietnuté 

-proti hlasovalo 7.poslancov 

9/7 

Žiadosť  Poľnohospodárskeho družstva Veličná o odpustenie daní z pozemkov, ktoré sú  

nevyužívané na poľnohospodársku výrobu. 

Príloha zápisnice  

Poslanci sa uzniesli vyhovieť žiadosti pod podmienkou vyrovnania si podlžností voči Obci Istebné 

z rokov 2013, 2014. 

-za hlasovalo 7.poslancov 

9/8  

Schválenie Nájomnej zmluvy pre Jednotu dôchodcov v Istebnom. 

Po návrhu poslancov bol odsúhlasený poplatok 1,- €/rok za užívanie priestorov v hospodárskom  

pavilóne pre členov Jednoty dôchodcov. 

-za hlasovalo 7.poslancov 

 

 

 



9/9 

Na návrh kontrolóra obce Ing. Kahana obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce prepracovať 

VZN č.  2/2009  o službách poskytovaných obcou, konkrétne o prenájme priestorov v Hospodárskom  

pavilóne, kde nie je vývarovňa a v Kultúrnom  dome s prenájmom kuchynských spotrebičov, s ktorým  

súvisí iná spotreba energií. 

-za hlasovalo 7.poslancov 

9/10 

Prenájom Športovej haly na rok.2015. 

Ekonómka obce informovala poslancov o finančnej náročnosti prevádzky Športovej haly. Nájom 950  

eur/rok+opravy plynových kotlov , energie na prevádzku a revízie podľa zmluvy  sú nerentabilné.  

Starostka obce dala na zváženie obecnému zastupiteľstvu, či sa obnoví prenájom Športovej haly na  

ďalšie obdobie po 31. marci 2015 alebo sa bude uvažovať o plánovanej výstavbe šatní pri futbalovom 

 ihrisku na Hrádku. 

Poslanci sa uzniesli osloviť predsedu OŠK Istebné p. Hrúzika a dohodnúť podmienky prevádzky  

v ďalšom roku ako aj o plánovanej výstavbe šatní pri futbalovom ihrisku na Hrádku. 

-za hlasovalo 7.poslancov 

9/11 

Starostka obce informovala poslancov o školení, ktoré sa má konať 21.02.2015 v Párnici. 

 

 

K bodu č. 10. 

Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 

Starostka obce prečítala návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. 

-za hlasovalo 7.poslancov 

 

 

 



K bodu č.11. 

Záver. 

Starostka obce sa poďakovala poslancom za účasť na zasadaní a zasadanie ukončila o 21.35 hod. 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

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

 

Overovatelia zápisnice: 

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

 

Pavol Katreniak       ............................................................               
                               

 

 

Zapísal: 

Bohuslav Belica ml.    .............................................................                                                

    

    

                                                                               

     

   

 

      

     

     

 

          


