
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Istebnom, ktoré sa konalo dňa 13.02.2018  
v zasadačke OcÚ Istebné. 

 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny – 8 poslancov 

Starostka obce Bc. Lýdia Fačková  privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie obecného 
zastupiteľstva o 17,10 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto programom sa 
zastupiteľstvo riadilo. 

 

Program: 

1) Schválenie overovateľov zápisnice p. Pavol Katreniak , p. Marián Madera 
2) Schválenie zapisovateľa p. Bohuslav  Belica 
3) Schválenie programu zasadnutia 
4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 
5) Rozpočtové opatrenie č. 1, č. 2 
6) Dodatok č. 1  k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Istebné 
7) Smernica č. 1/2018 upravujúca postup obcí pri vybavovaní sťažností 
8) Rôzne 
9) Interpelácie poslancov 
10) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 
11) Záver 

 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice p. Pavol Katreniak , p. Marián Madera 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

K bodu č. 2 

Schválenie zapisovateľa p. Bohuslava Belicu. 

za hlasovalo – 8 poslancov 
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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  Bohuslav Belica. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že 
uznesenia  boli splnené. 

 

K bodu č. 5 

Rozpočtové opatrenie č. 1, č. 2. 

O rozpočtových opatreniach oboznámila poslancov hlavná ekonómka obce Ing. Janka Maťugová. 

Rozpočtové opatrenie č. 1. bolo poslancami OZ odsúhlasené. 

za hlasovalo –  8 poslancov 

Rozpočtové opatrenie č. 2 berú poslanci OZ na vedomie. 

 

K bodu č. 6 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce Istebné. 

Tento predniesla poslancom hlavná ekonómka obce Ing. Janka Maťugová a bol poslancami schválený. 

za hlasovalo –  8 poslancov 

 

K bodu č. 7 

Smernica č. 1/2018 upravujúca postup obcí pri vybavovaní sťažností. 

Táto bola poslancom zaslaná na posúdenie a pripomienkovanie  elektronickou poštou. 

Smernica bola poslancami odsúhlasená. 

za hlasovalo –  8 poslancov 
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K bodu č. 8 

Rôzne 
• Žiadosť predsedu stolnotenisového oddielu Ing. Pavla Grobarčíka o navýšenie finančného  

príspevku pre činnosť OŠK na rok 2018. 
Na návrh poslancov sa navýši rozpočet pre OŠK Istebné o sumu 500 ,- € 
za hlasovalo –  8 poslancov 
 

• Žiadosť DHZ Istebné o finančnú podporu na prestavbu hasičskej striekačky na športovú  
úpravu s tým, že DHZ zafinancuje zo svojich zdrojov 2 500,- € z celkovej sumy prestavby stroja 5 
500,- € bez DPH. 
Zástupca DHZ Istebné p. Marián Kytas objasnil poslancom spôsob prestavby hasičskej striekačky na  
športové účely, ako aj činnosť DHZ za minulý rok. 
 

 
Po dohode poslancov s členmi DHZ Istebné sa upraví rozpočet  pre DHZ Istebné pre rok 2018  a to 
nasledovne: 
Na prestavbu hasičskej striekačky 3 500,- € a na údržbu budovy požiarnej zbrojnice 1 500,- €. 
za hlasovalo –  8 poslancov 
 

• OZ schválilo odplatný prevod spoluvlastníckeho podielu, vo veľkosti 5/9-ín k pozemku  
registra CKN parc. č. 1204, orná pôda o výmere 534 m2 , zapísaného na LV č. 1329 v k. ú. Istebné, 
z podielového spoluvlastníctva predávajúceho Ondreja Zelinu rod. Zelinu, nar. 17.04.1961, trvale 
bytom Okružná 2060/5-9, 026 01 Dolný Kubín, do vlastníctva Obce Istebné a to za kúpnu cenu 
5 933,33 €. Obec Istebné uvedený pozemok kupuje za účelom výstavby miestnej komunikácie 
a budovania inžinierskych sietí k potenciálnym rodinným domom. 
za hlasovalo –  8 poslancov 
 

• OZ schválilo vyradenie zmarených rozvojových investícií z účtovného stavu, na 
ktoré boli vynaložené finančné prostriedky v predchádzajúcich rokoch, a  ktoré sa realizovať 
z praktického hľadiska nebudú: 
- projekt rekonštrukcie bývalého kina na telocvičňu v sume  11 600,00 € 
- projekt na výstavbu garáže pre OŠK Istebné  v sume    1 200,00 €  
- územný plán obce     v sume    4 979,09 € 
za hlasovalo –  8 poslancov 
 

• OZ schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018, ktorý  
prečítala poslancom starostka obce. 
za hlasovalo –  8 poslancov 
 

• OZ odsúhlasilo zaslanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na 
 rok 2018 –  podprogram „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“ z Úradu vlády SR 
a minimálne 5% spolufinancovanie z celkového rozpočtu projektu, z vlastných zdrojov. 
za hlasovalo –  8 poslancov 
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• OZ odsúhlasilo zrušenie VZN č. 3/2009 z 15.12.2018 o niektorých podmienkach držania psov  

v celom rozsahu na základe protestu prokurátora. 
za hlasovalo –  8 poslancov 
 

• OZ odsúhlasilo zrušenie VZN č. 3/2015 z 13.04.2015 o službách poskytovaných obcou 
v celom  

rozsahu na základe protestu prokurátora. 
za hlasovalo –  8 poslancov 
 

• OZ odsúhlasilo zrušenie VZN č. 1/2015 z 13.04.2015 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou  
v katastri obce Istebné v celkovom rozsahu na základe protestu prokurátora. 
za hlasovalo –  8 poslancov 
 

 

Informácie starostky: 

-rozhodnutie o pridelení dotácie z Ministerstva vnútra SR v sume 29 983,98 € na požiarnu zbrojnicu – 
Zvýšenie energetickej efektívnosti Požiarnej zbrojnice Istebné. 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce o možnosti zmeny projektu obnovy požiarnej 
zbrojnice. 

- poďakovanie p. Ondrušovej za finančný príspevok  v zlej finančnej situácii, pri náhlom úmrtí 
manžela 

- návrh pracovníkov obce o nákup záhradnej kosačky pri údržbe trávnatých plôch v obci v sume      
2970,- € 

Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo nákup kosačky, nakoľko bolo viac žiadostí zo strany občanov 
v minulom roku o dôkladnejšiu údržbu zelene v sídliskovej časti obce. 

za hlasovalo –  8 poslancov 

- o znížení počtu pracovníkov na verejnoprospešné práce 

- o obnove chodníkov na cintoríne, rozšírenie osvetlenia a vypílení tují z dôvodu plánovanej výstavby 
chodníkov 

za hlasovalo –  8 poslancov 

- o nákupe inventáru do domu kultúry a hospodárskeho pavilónu 
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K bodu č. 9 

Interpelácie poslancov 

Poslankyňa Ing. E. Kunová žiadala o dôslednejšie posýpanie ciest po  odhŕňaní snehu, nakoľko sú 
tieto nebezpečné hlavne pre starších ľudí. 

Poslanec p. J. Tatarka navrhol starostke jednať s vlastníkom dávkovača BIO-AM  na čistiarni 
odpadových vôd o znížení ceny za prenájom nakoľko sa mu zdá neprimerane vysoká. 

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 20,55 hod. 

  

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

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

 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

                                       

Marián Madera      .......................................................................                                

 

 

Zapísal: 

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


