
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, 
ktoré sa konalo dňa 11.12.2017 v zasadačke OcÚ Istebné. 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny – 8 poslancov 
 
Starostka obce privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva o 15,30 
hod. Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto programom sa zastupiteľstvo riadilo. 
 
 
Program: 

1) Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Jozef  Labuda , p. Jaroslav Labda 
2) Schválenie zapisovateľa p. Bohuslav  Belica 
3) Schválenie programu zasadnutia 
4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 
5) Rozpočtové opatrenie č. 11 – úprava rozpočtu 
6) Návrh VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
7) Návrh dodatku č. 2/2016 VZN o poplatku za komunálny odpad 
8) Rôzne 
9) Interpelácie poslancov 
10) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 
11) Záver 

 
 
 
K bodu č. 1 
 
Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Jozef  Labuda, p. Jaroslav Labda 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
K bodu č. 2 
 
Schválenie zapisovateľa p. Bohuslava Belicu 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
K bodu č. 3 
 
Schválenie programu rokovania. 
Program bol poslancami OZ schválený. 
za hlasovalo – 8 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  boli splnené. 
 
 
K bodu č. 5 
 
Rozpočtové opatrenie č. 11 – úprava rozpočtu. 
O rozpočtových opatreniach oboznámila poslancov hlavná ekonómka obce Ing. Janka Maťugová. 
Rozpočtové opatrenie č. 11 berú poslanci OZ na vedomie. 
Rozpočtové opatrenie č. 12 bolo poslancami OZ odsúhlasené. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
 
K bodu č. 6 
 
Návrh VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 
Tento bol poslancom zaslaný na oboznámenie a  posúdenie elektronickou poštou. VZN č. 2/2017 bol 
poslancami odsúhlasený. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
 
K bodu č. 7 
 
Návrh dodatku č. 2/2016 VZN o poplatku za komunálny odpad. 
O zmenách, návrhoch a doplnkoch, ktorými sa zaoberala aj finančná komisia a poslanci OZ už viackrát 
na svojich sedeniach, oboznámila poslancov hlavná ekonómka obce Ing. Janka Maťugová. 
O slovo sa hneď v úvode prihlásil hosť p. Dušan Kralčák, ktorý navrhol zníženie poplatku za 
komunálny odpad na základe ušetrených financií z predchádzajúceho roka, pre lepšiu motiváciu 
občanov k separovaniu komunálneho odpadu. 
Ekonómka obce vysvetlila navrhovateľovi, že máme jeden z najnižších poplatkov z okolitých obcí 
(ktorý sme znižovali v roku 2015 zo 16,50 €/občana/rok na 15,- €/občana/rok) a technické služby pre 
nastávajúci rok zvýšili cenu za odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu, takže obec nemôže 
s výškou poplatku pre budúci rok manipulovať, ani sa o tom neuvažovalo. Keď poplatok za komunálny 
odpad zostane rovnaký pre občana aj v nasledujúcom roku, občan tým vlastne ušetrí, vzhľadom 
k zvýšeniu cien za služby a uskladnenie odpadu technickými službami Dolný Kubín. 
Pre lepšiu motiváciu občanov sa nakoniec poslanci OZ zhodli na tom, že pre tých občanov, ktorí 
separujú odpad, sa vráti za každý nepoužitý žetón z vývozu zmesového komunálneho odpadu (z kuka 
nádob) 0,50 €/žetón po skončení roka 2018.  
To znamená, že občan dostane v zmysle VZN o poplatku za komunálny odpad počet žetónov na 
osobu a rok/2018 : 
jednočlenná domácnosť :  6 žetónov (+2 žetóny bezplatne)    
dvojčlenná domácnosť:   12 žetónov 



trojčlenná domácnosť:   18 žetónov 
štvorčlenná domácnosť:   24 žetónov 
päťčlenná a viac domácnosť:  24 žetónov   
Pri riadnom separovaní odpadu, použije domácnosť na vývoz zmesového komunálneho odpadu 
určitý počet žetónov a zvyšné žetóny budú občanovi po ukončení roka 2018 do konca  januára 2019 
preplatené v hodnote 0,50 €/žetón v pokladni obecného úradu. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
 
K bodu č. 8 
 
Rôzne 
 
- Hosť pani Mária Kralčáková predniesla poslancom pripomienku ohľadom zlepšenia hygieny 
a upratovacích prác v dome smútku. 
Touto pripomienkou sa budú poslanci OZ zaoberať a upozorní sa správca budovy o nápravu tohto 
stavu. 
- Hosť pán Dušan Kralčák ml. mal pripomienku ku premávke vozidiel v obytnej zóne smerom od 
obecného úradu do hornej časti obce, ku evanjelickému kostolu. Vozidlá tam prechádzajú vo veľkom 
počte a tiež prekračujú  maximálnu povolenú rýchlosť v tejto zóne. Navrhuje nápravu v zmene 
dopravného značenia, prípadne zákaz voľného prejazdu touto zónou. Ďalej navrhol preveriť 
vykonateľnosť  už existujúceho značenia častejšími kontrolami  príslušníkmi dopravnej polície pre 
neuvedomelých vodičov. 
Keďže poslanci mali pripomienky aj na ďalšie komunikácie v obci, kde zle zaparkované osobné 
automobily blokujú prejazd, poverili starostku obce jednať s dopravnou políciou v Dolnom Kubíne 
o možnosti zmeny dopravného značenia v dotknutých častiach obce, resp. vykonať inú nápravu 
v dotknutých miestach. 
 
 
Informácie starostky: 
 
- ohľadom vypílenia stromov (pagaštan konský) pred Obecným úradom do konca marca 2019, 
- o nákupe fotoaparátu pre účely obce, 
- o nákupe stolových kalendárov v cene 1,03 €/ks do každej domácnosti v obci 
- o príprave zmlúv na odkúpenie pozemkov v Gašovej rovni 
- o žiadosti  p. Paška trvalým pobytom v obci Istebné, o jednorazový príspevok dávky v hmotnej núdzi 
po návrate z výkonu trestu 
Poslanci OZ túto žiadosť zamietlo z dôvodu nedostatku rozpočtovaných finančných prostriedkov na 
takéto jednorazové príspevky. Obec Istebné poskytuje jednorazové príspevky predovšetkým rodinám 
s deťmi, ktoré sa ocitli v zlej finančnej situácii. Poslanci OZ dospeli k záveru, že žiadateľ o jednorazový 
finančný príspevok si má možnosť vo výkone trestu zabezpečiť finančné prostriedky formou 
odpracovaných hodín na rôznych prácach v zariadení, resp. mimo neho. 
- o žiadosti pani Lindy Ondrušovej o jednorazový príspevok v núdzi pri náhlom úmrtí manžela. 
Poslanci OZ túto žiadosť detailne prebrali a keďže sa v rodine Ondrušových stala tragická udalosť, 
pani Ondrušová náhle pochovala manžela, živiteľa rodiny a musí sa sama starať o tri maloleté deti, na 



preklenutie obdobia, kým si povybavuje všetky náležitosti spojené s úmrtím manžela a zabezpečí si 
finančnú situáciu rodiny, poslanci odsúhlasili  jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 500,- €. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
K bodu č. 9 
 
Interpelácie poslancov 
Kontrolór obce Ing. M. Kahan mal pripomienku ku neupraveným cestám v obci na začiatku zimnej 
sezóny. Navrhol nápravu, upovedomiť  zazmluvneného pracovníka povereného zimnou údržbou 
miestnych komunikácií. 
 
K bodu č. 10 
 
Návrh na schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 
Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 
odsúhlasené – za 8 poslancov 
 
 
K bodu č. 11 
 
Záver 
Starostka poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov rokovanie OZ ukončila o 
18,10 hod. 
 
 
Zápisnica prečítaná a podpísaná: 
 
 
                              Bc. Lýdia Fačková, starostka obce  .............................................................                         
 
 
 Overovatelia zápisnice 
 
 
                               Ing. Jozef  Labuda    .............................................................                            
                              
 
 
                               p. Jaroslav Labda    .............................................................                                                            
 
 
Zapísal: 
 
   p.  Bohuslav Belica    .............................................................
                 


