
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré 
sa konalo dňa 10.7.2017 v zasadačke OcÚ Istebné. 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny – 7 poslancov 

Starostka obce Bc. Fačková Lýdia privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie 
obecného zastupiteľstva o 18,10 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a 
týmto programom sa zastupiteľstvo riadilo. Zmena bola len v určení nového overovateľa 
zápisnice, nakoľko poslankyňa Pazúriková bola zo zasadnutia OZ ospravedlnená. 

Program: 

1) Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Erika Kunová, p. Jaroslav Labda 
2) Schválenie zapisovateľa p. Bohuslav  Belica 
3) Schválenie programu zasadnutia 
4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia O Z 
5) Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a  kultúrneho domu  v obci Istebné 
6) Rôzne 
7) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 
8) Záver 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Erika Kunová, p. Jaroslav Labda 

za hlasovalo – 7 poslancov 

K bodu č. 2 

Schválenie zapisovateľa  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  Bohuslav Belica. Obecné zastupiteľstvo 
konštatuje, že uznesenie č. 34/2017 bolo splnené a na uznesení č. 35, 37/2017 sa pracuje. 
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K bodu č. 5 

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a  kultúrneho domu  v obci Istebné. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
sprostredkovateľský orgán ,,Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného 
úradu v obci Istebné“ kód výzvy: OPKZP-P04-SC431-2017-2019. 

Toto bolo poslancami odsúhlasené. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

Obecné zastupiteľstvo ďalej schválilo výšku maximálneho celkového spolufinancovania 
projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov vo výške 5%, čo predstavuje 
čiastku 29 480,04 eur. 

za hlasovalo – 7  poslancov 

 

K bodu č. 6 

Rôzne 

-  Hosť p. Martin Zaťko predložil poslancom ústny návrh o potrebe pripojenia domov v hornej 
časti obce smerom na Gašovu roveň novou vodovodnou prípojkou vyššej dimenzie, pre 
potrebu pripojenia novo postavených domov. Keďže Oravská vodárenská spoločnosť túto 
neprisľúbila vybudovať, obec Istebné nemá stále (vzhľadom na pár jednotlivcov) 
vysporiadané vlastnícke vzťahy pozemkov pod prístupovú cestu,  zastupiteľstvo sa zhodlo na 
potrebe vypracovania Územného plánu obce, na vybudovanie všetkých inžinierskych sietí vo 
vybraných lokalitách vhodných na výstavbu rodinných domov, ako aj začatie budovania 
prípojky k rodinným domom v novej lokalite-Gašova roveň. 

-  Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo vypracovanie Územného plánu obce ako aj so začatím 
budovania vodovodnej prípojky k rodinným domom. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

-  Obecné zastupiteľstvo schválilo na návrh starostky vyplácať jubilujúcim občanom, ktorí sa 
dožijú okrúhlych 90 a 95 rokov svojho veku 50,- € pri ich jubileu. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

-  Obecné zastupiteľstvo ďalej schválilo vykonať správu registratúry a vyraďovacie konanie 
v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach externou firmou Archív Tatry 
Liptovský Mikuláš v sume 2 364,- eur. 

za hlasovalo – 7 poslancov 
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-  Žiadosť Ľubomíra Kytasa o nenávratný jednorázový finančný príspevok pri starostlivosti 
o maloletú dcéru Lauru Kytasovú. 

Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť zamietlo. 

-  Nacenenie na podrezanie a odizolovanie objektu Hospodársky pavilón firmou GRIZZLY 
s.r.o. MASONRY CUTTING V CENE 6 900,-  € (84 b. m.) nakoľko je táto postavená 
z liatych panelov z kovovou výstužou a musí sa použiť iná technológia ako pri bežných 
stavbách. Touto cenovou ponukou sa už zaoberala finančná komisia na svojom stretnutí 
a navrhla vypracovať ešte ďalšie ponuky inými firmami, ktoré by sa porovnali. 

-  Ďalšia ponuka na odizolovanie domu smútku v cene  1 680,- € tiež nacenená firmou 
GRIZZLY s.r.o. Sú potrebné ďalšie ponuky, ktoré by sa porovnali. 

-  Hosť p. Ján Barica navrhol obecnému zastupiteľstvu nájom pozemku na ulici Skalická 
v cene 1,- €/m2 a dvakrát pokosenie celého pozemku pracovníkmi obce, nakoľko sú na jeho 
pozemku postavené kontajnery na triedený odpad. 

Obecné zastupiteľstvo berie tento návrh na vedomie a bude sa týmto zaoberať. 

-  Informácie ohľadom prevodov pozemkov kúpnou zmluvou – Gašova roveň, na základe 
ktorej na Obec Istebné previedli predávajúci Jana Diežková, Slavomír Gregúška, Ondrej 
Greguška, Mária Krpalová, Ing. Janka Števonková, Mgr. Emil Števonka, Zdena 
Svorenčíková, Janka Trebatická, Ľudmila Zaťková, Milada Javoreková časť nehnuteľnosti – 
pozemku zapísaného na LV č. 795, LV č. 769, LV č. 183, LV č. 518, LV č. 1046, LV č. 1052, 
LV č. 524, LV č. 105. Tieto prevody pozemkov obecné zastupiteľstvo schválilo počtom 
poslancov 7 prítomných poslanocov. 

-  Informácia ohľadom dopravných a inžinierskych stavieb Swietelsky – Slovakia spol. s.r.o. 
oblastný závod Žilina - ohľadom rozšírenia výroby v areáli OFZ a.s. 

Obecné zastupiteľstvo túto informáciu berie na vedomie a navrhuje ďalšie stretnutie. 

-  Informácia ohľadom odkúpenia pozemkov okolo štvordomkov č. 160 – 165, ďalej okolo 
bytového domu č. 154. Majiteľom je OFZ a.s. , ktorý súhlasil z odpredajom dotknutých 
pozemkov v celku. Obecné zastupiteľstvo navrhlo túto ponuku predložiť predsedom 
spoločenstiev jednotlivých domov a obec by bola len sprostredkovateľom a mediátorom pri 
rokovaniach s majiteľom pozemkov a predsedami spoločenstiev bytových domov. 

-  Informácia ohľadom rekonštrukcie a výmeny hlavného potrubia plynovodu ako aj prípojok 
rodinných domov v celej obci v budúcom roku. 

-  Informácia ohľadom rekonštrukcie teplovodného potrubia v sídliskovej časti obce 
prevádzkovateľom a majiteľom OFZ a.s. , ktoré sa bude realizovať po vybavení všetkých 
náležitostí a stavebného povolenia. 

-  Informácia o prevádzkovaní a návštevnosti Obecnej knižnice za prvý polrok 2017. Nakoľko 
je návštevnosť obecnej knižnice stále nízka, aj keď sa začali v priestoroch vykonávať rôzne 
iné akcie, ktoré môžu byť presunuté do domu kultúry, poslanci OZ navrhli z priestorov 
knižnicu vysťahovať do menších priestorov a túto časť využívať ako spoločenskú miestnosť 
pre občanov obce ako aj potreby obce a jednotu dôchodcov. 



- 4 - 

-  Informácia o zápise zo stretnutia občanov ohľadom odvodnenia lokality  Žriedlo cez 
záhrady domov 55-64. Na tomto stretnutí bol aj projektant, ktorý navrhol odvodnenie do 
pôvodných vpustí popod cestu, keďže nikto z dotknutých nesúhlasí prekopať cez svoj dvor 
odvodňovací kanál. 

-  Informácia o majetkovom vysporiadaní miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré boli 
vybudované miestnym národným výborom a zaradené do kategórie verejnoprospešných 
stavieb. Tieto pozemky je potrebné vysporiadať, vyvolať jednanie s majiteľmi a dohodnúť sa 
o prevode, resp. predaji v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o prechode vlastníctva 
nehnuteľného majetku obcí. 

-  Informácia o futbalovom turnaji prípravky U11 o majstra Oravy, kde družstvo OŠK  Istebné 
obsadilo 3. miesto. 

-  Informácia zo súťaže dospelých Červeného kríža v poskytovaní prvej pomoci, kde miestny 
spolok SČK Istebné obsadil 1. miesto a postúpil na celoslovenskú súťaž. 

K bodu č. 7 

Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 

Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 

odsúhlasené  za – 7 poslancov 

K bodu č. 8 

Záver 

Starostka poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovanie OZ 
ukončila o 21,10 hod.  

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

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

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Erika Kunová                                     ............................................................  

 

 

p.  Jaroslav Labda                                      .............................................................      

  

Zapísal: 

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


