
                                                                  Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Istebnom, ktoré sa konalo dňa 02.08.2017  
v zasadačke OcÚ Istebné. 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny – 9 poslancov 

Starostka obce Bc. Fačková Lýdia privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie 
obecného zastupiteľstva o 18,05 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a 
týmto programom sa zastupiteľstvo riadilo. 

Program: 

1) Schválenie overovateľov zápisnice (Slávka Ďurišová, Bc. Renáta Pazúriková) 
2) Schválenie zapisovateľa (Bohuslav Belica) 
3) Schválenie programu zasadnutia 
4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia O Z 
5) Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy formou výstavby 

novej telocvične - schválenie projektu a financovanie 
6) Rôzne 
7) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 
8) Záver 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice Slávka Ďurišová, Bc. Renáta Pazúriková 

za hlasovalo – 9 poslancov 

K bodu č. 2 

Schválenie zapisovateľa  Bohuslava Belicu 

za hlasovalo – 9 poslancov 

K bodu č. 3 

Schválenie programu rokovania. Program bol poslancami OZ schválený. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenia obecného zastupiteľstva prečítal  Bohuslav Belica. Obecné zastupiteľstvo 
konštatuje, že uznesenie č. 52 bolo splnené a na uzneseniach č. 53,54,55 sa priebežne pracuje. 
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K bodu č. 5 

Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy formou výstavby novej 
telocvične - schválenie projektu a jeho financovanie. 

Starostka obce oboznámila poslancov s finančnými nákladmi a rozpočtom telocvične pri ZŠ 
s MŠ v obci Istebné. Keďže naša základná škola, ako jedna z mála na Orave nemá telocvičňu 
pri škole, je prioritou, že ministerstvo školstva SR poskytuje formou dotácie finančné 
prostriedky na výstavbu telocviční. Naša obec a poslanci OZ sa už viac rokov zaoberajú touto 
otázkou, nakoľko telocvičňa v obci chýba. Chýba jednak pri základnej škole, ale aj pre širokú 
verejnosť, pretože telocvičňa pri bývalom SOU Istebné je už dávno schátraná, odpredaná 
a bola umiestnená mimo obce. Telocvičňa bude využívaná jednak žiakmi základnej školy 
s materskou školou, verejnosťou našej obce, ako aj ďalšou územnou a krajskou pôsobnosťou 
využitia (poriadanie športových akcií na regionálnej úrovni). Za predchádzajúceho vedenia 
obce sa však uprednostnilo zateplenie základnej školy s materskou školou, čo bolo prvoradé 
ako telocvičňa. Po vyhlásení výzvy v tomto roku, na výstavbu telocviční pri základných 
školách, sa poslanci OZ rozhodli podporiť tento projekt, ale je potrebné vynaložiť 50 % 
finančnú spoluúčasť z obce na projekt výstavby telocvične. Je nutné telocvičňu postaviť 
zodpovedajúcu parametrom, rozmerom hracieho poľa, šatní a hygienických zariadení, čo 
predstavuje rozpočet 300 000,- €. Z dotačných prostriedkov ministerstva školstva SR, ktoré 
vyhlásilo výzvu tohto roku, sa bude financovať 150 000,- € a obec Istebné dofinancuje čiastku 
150 000,- €. 

Po prerokovaní a vysvetlení všetkých možností financovania, prekontrolovaní rezervného 
fondu a aktuálnej finančnej situácie obce, prípadne úverovej možnosti pre tento projekt, 
poslanci odsúhlasili 50 % spoluúčasť financovania výstavby telocvične pri  rozpočtovanom 
náklade 300 000,- eur. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

K bodu č. 6 

Rôzne 

Poslanci sa zaoberali možnosťami vybudovania inžinierskych sietí ku stavebným pozemkom 
v lokalite Gašova  roveň. Keďže sú tam  nevysporiadané vlastnícke vzťahy, obecné 
zastupiteľstvo odsúhlasilo výkup potrebných pozemkov v maximálnej cene 20,- € za 1m2 
predovšetkým od rodiny a pozostalých vlastníkov Zelinových. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

Poslanec Jaroslav Labda navrhol označiť hlavnú cestu na vstupe do obce dopravnou značkou 
slepá ulica pre nákladné autá-TIR, resp. GPS neplatí pre nákladné autá-TIR, nakoľko tieto po 
vstupe do obce nemajú možnosť sa otočiť a musia zdĺhavo a riskantne cúvať naspäť cez obec 
až na cestu II. triedy. 
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Starostka tento návrh musí prejednať s dopravným inšpektorátom PZ v Dolnom Kubíne, 
nakoľko sa jedná o cestu druhej triedy, ktorá nie je vlastníctvom obce. 

K bodu č. 7 

Návrh a schválenie uznesenia z obecného zastupiteľstva. 

Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 

odsúhlasené –  za 9 poslancov 

K bodu č. 8 

Záver 

Starostka poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov rokovanie obecného 
zastupiteľstva ukončila o 19,35 hod. 

  

 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

Bc. Renáta Pazúriková                               .............................................................      

 

  

Zapísal: 

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

 


