
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, 
ktoré sa konalo dňa 13.8.2018 v zasadačke OcÚ Istebné. 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny – 7 poslancov 
 
Starostka obce Bc. Lýdia Fačková  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 p. Slávka Ďurišová, Ing. Erika Kunová 
2) Schválenie zapisovateľa p. Bohuslav Belica 
3) Schválenie programu zasadnutia 
4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia O Z 
5) V súlade s §166 ods. 3.) Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, určenie 
volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre nastávajúce volebné obdobie. 

6) V súlade s § 11 ods. 4), písm. i), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Istebné na 
nastávajúce volebné obdobie. 

7) Rôzne 
8) Interpelácie poslancov 
9) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 
10) Záver 

 
 
K bodu č. 1 
Schválenie overovateľov zápisnice p. Slávka Ďurišová, Ing. Erika Kunová 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
 
K bodu č. 2 
Schválenie zapisovateľa  p. Bohuslava Belicu. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
 
K bodu č. 3 
Schválenie programu rokovania. Program bol poslancami OZ schválený. 
za hlasovalo – 7 poslancov 



- 2 – 
 

K bodu č. 4 
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Uznesenie obecného zastupiteľstva prečítal p. Bohuslav Belica. Obecné zastupiteľstvo 
konštatuje, že uznesenie  bolo splnené. 
 
 
K bodu č. 5 
V súlade s § 166 ods. 3) Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, určenie volebných 
obvodov a počtu poslancov v nich pre nastávajúce volebné obdobie. 
OZ určilo pre nastávajú volebné obdobie 9 poslancov, ktorí budú volení v 1 volebnom 
obvode. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
 
K bodu č. 6 
V súlade s § 11. ods. 4), písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Istebné na nastávajúce 
volebné obdobie. 
OZ určilo pre nastávajúce volebné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
 
K bodu č. 7 
Rôzne 
Hosť p. Peter Pagáčik, ktorý viedol rezbárske plenére v obci v predchádzajúcich rokoch, 
prišiel predstaviť drevený betlehem, ktorý sám vyrobil. 
Národná kultúrna pamiatka, skvost obce Istebné – artikulárny drevený kostol, chceme 
udržiavať, zveľaďovať a ponúknuť viac širokej verejnosti, turistom a záujemcom o históriu. 
Obnovou národnej kultúrnej pamiatky z projektu EÚ v roku 2011 ako aj celého verejného 
priestranstva – cesty ku kostolu, postupným dopĺňaním a skrášľovaním tejto jedinečnej 
artikuly, je snahou predstaviteľov obce ako aj cirkvi pritiahnuť viac turistov a rekreantov 
a zvýšiť tak podiel cestovného ruchu v našej obci. A práve preto poslanci obecného 
zastupiteľstva rozhodli o zakúpení setu betlehemu s vyrezávanými postavičkami pre väčšiu 
propagáciu artikulárneho kostola v Istebnom. Set Betlehemu v sume 1500,- € bude zakúpený 
Obcou Istebné. Starostka obce verí, že tento projekt podporia aj oslovení podnikatelia našej 
obce, čím sa zvýši povedomie a úroveň obce v rámci regiónu, či na medzinárodnej úrovni. 
Odsúhlasené poslancami OZ. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
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Hosť p. Bohuslav Belica st. predniesol  poslancom OZ námietku na odstránenie lavičiek 
v parku smerom od potravín Koruna. Starší občania si nemajú kde oddýchnuť, keď idú 
nakupovať, alebo na poštu. 
Starostka na námietku odpovedala, že tieto lavičky boli odstránené na žiadosť riaditeľky 
Detského domova Istebné a občanov z bytového domu č. 151, ktorí sa sťažovali na 
neporiadok a hluk, ktorý spôsobujú neprispôsobiví občania z obce. Niektoré lavičky už boli 
osadené na iných miestach v obci ( na autobusovej zastávke pri vstupe do obce,  uvažuje sa 
v doline a pred rímsko-katolícky kostol). 
Ďalej sa sťažoval na vandalizmus v obci, ničenie zelene a obťažovanie občanov na 
autobusovej zastávke alebo pred potravinami Koruna, kde vypytujú neprispôsobiví občania 
drobné peniaze, čo je pre ostatných nepríjemné.  
Obťažovanie je permanentne riešené privolaním príslušníkov polície, ktorí prisľúbili častejšie 
kontroly aj v nočných hodinách. Príslušníkov polície volala pár-krát aj starostka obce, no 
bezvýsledne, nakoľko títo „neprispôsobiví občania“ sú občanmi našej obce, nerobia žiadne 
výtržnosti, ničenie majetku občanom, zdržiavajú sa len na verejných priestranstvách, pijú 
alkohol, posedávajú po lavičkách, polícia ich len upozorní a nemôže s nimi nič viac urobiť. 
Starostka obce prostredníctvom komisie na ochranu verejného poriadku pri obecnom 
zastupiteľstve riešila spomínaných občanov už viackrát, o čom sú aj zápisnice. Konkrétne 
zničené lipy majú vinníkov, čo bude Obci Istebné aj nahradené výsadbou nových líp 
a finančne uhradené. 
 
 
 
Informácie starostky obce: 
 

- o medzinárodnom futbalovom turnaji   INTERNACIONAL SUMMER ISTEBNÉ 
CUP 2018, ktorý sa bude konať 18.8.2018 na futbalovom ihrisku OŠK Istebné, 

- o úspešnom projekte – schválenie žiadosti na biologicky rozložiteľný odpad, 
kompostéry pre občanov Obce Istebné ( tieto budú distribuované do obce v mesiaci 
október), 

- o asfaltovaní chodníkov a verejných priestranstiev v obci, ktoré sa budú postupne 
riešiť v ďalšom volebnom období, nakoľko sa v celej obci rieši prekládka plynového 
potrubia a v sídliskovej časti obnova teplovodov, 

- o nátere striech na obecnom úrade a budove bývalého kina, ktoré prebehne v mesiaci 
september. Obec požiadala o financie z Ministerstva financií SR, požiadavke bolo 
vyhovené vo výške poskytnutej dotácie 10 000,- €, 

- o potrebe zabetónovania podlahy v budove bývalého kina, kde sa prestavujú priestory 
na dielňu a garáž pre obecné potreby. 

Poslanci navrhli starostke  jednať s dodávateľom betonárskych prác o zhotovení 
kvalitnejšieho podlahového betónu, nakoľko táto plocha môže byť v budúcnosti 
využívaná aj iným spôsobom. 
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- O potrebe schválenia zmluvy o prenájme verejného vodovodu smer Gašova roveň 

Táto zmluva bola poslancami odsúhlasená. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
 
 
K bodu č. 8 
Interpelácie poslancov 
Poslanec  Jozef Tatarka požaduje lepšiu informovanosť o obecných aktivitách. 
Poslanec Pavol Katreniak interpeloval požiadavku p. Petra Magdalíka o výmene žiarovky na 
verejnom osvetlení na ulici Hlboká pri jeho rodinnom dome. 
 
 
K bodu č. 9 
Návrh na schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 
Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 
odsúhlasené – za 7 poslancov 
 
 
K bodu č. 10 
Záver 
Starostka poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov rokovanie obecného 
zastupiteľstva  ukončila o 20,40 hod. 
  
 
 
Zápisnica prečítaná a podpísaná: 
 
 
Bc. Lýdia Fačková, starostka obce     ................................................................                      
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Slávka Ďurišová     ..................................................................                                                
 
 
Ing. Erika Kunová                                                    ..................................................................                 
           
 
Zapísal: 
 
Bohuslav Belica     ................................................................... 


