
                                                                  Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré sa konalo 

dňa 13.2.2017 v zasadačke OcÚ Istebné. 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny – 8 poslancov 
 
Starostka obce Bc. Fačková Lýdia 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 Ing. Jozef Labuda, Jaroslav Labda  
2) Schválenie zapisovateľa Bohuslav  Belica 
3) Schválenie programu zasadnutia 
4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 
5) Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové 

vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Obce Istebné a v centrách voľného času 
6) Schválenie inventarizačných komisií 
7) Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a nástup náhradníka 
8) Zmeny v pracovných komisiách pri OZ a v obvodoch zriadených pre poslancov 
9) Rôzne 
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 č.  91, 92 boli splnené. 
 
K bodu č. 5 
Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové 
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Obce Istebné a v centrách voľného času. 
Tento bol poslancom zaslaný elektronickou poštou a poslancami OZ schválený. 
za hlasovalo – 8 poslancov 

 



- 2 – 
 

K bodu č. 6 
Schválenie inventarizačných komisií. 
Príkaz na uskutočnenie inventarizácie vydaný 13.02.2017 starostkou obce prečítal zástupca 
starostky obce p. Belica a tento bol poslancami schválený. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
K bodu č. 7 
Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a nástup náhradníka. 
Poslanec  Dušan Sabol sa dňa 13.2.2017 z rodinných a zdravotných dôvodov písomne vzdal 
mandátu poslanca OZ. 
Starostka obce mu v mene OZ poďakovala za prácu, ktorú vykonal ako poslanec obce, člen 
komisií pri obecnom zastupiteľstve a vymenovala ďalšieho náhradníka za poslanca OZ p. 
Mariána Maderu. Pán Madera zložil poslanecký sľub, ktorý potvrdil svojim podpisom. 
Obecné zastupiteľstvo tento akt berie na vedomie. 
 
K bodu č. 8 
Zmeny v pracovných komisiách pri OZ a v obvodoch zriadených pre poslancov. 
Ku zmenám v pracovných komisiách a v zriadených obvodoch pre poslancov OZ došlo 
z titulu vzdania sa mandátu poslanca p. Sabola a nástup nového poslanca OZ. Zmeny 
v komisiách a obvodoch prečítala starostka obce. Taktiež sa vzdala funkcie predsedu komisie 
pre školstvo, kultúru a športu poslankyňa Ing. Erika Kunová. Do tejto funkcie bol zvolený 
nový poslanec  p. Marián Madera. Tieto zmeny Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
K bodu č. 9 
Rôzne 
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, prečítala starostka obce. 
Tento bol poslancami odsúhlasený. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
-  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov obce do rady školy – Základná škola 
s materskou školou v Istebnom – na volebné obdobie november 2016/október 2020 a to 
týchto poslancov:   Ing. Labuda Jozef, Bc. Pazúriková Renáta, Tatarka Jozef, Katreniak Pavol. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
-  Zaradenie do siete škôl a školských zariadení elokované pracovisko Materskej školy č.259, 
pri Základnej škole s materskou školou, Ul. Školská č.143 Istebné. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
-  Informácia ohľadom výstavby telocvične, dokončenie projektovej dokumentácie a začatie 
územného konania. 
 
-  Informácia ohľadom prestavby hospodárskeho pavilónu pre potreby zriadenia ambulancie 
všeobecnej obvodnej lekárky a výdajne liekov. 
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo poskytnúť tieto priestory na rekonštrukciu pre tieto 
potreby. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
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Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce rokovať s Mudr. Machajovou ohľadom 
prestavby navrhnutých priestorov a rozpočtových nákladov hospodárskeho pavilónu. 
 
-   Ponuka firmy O.S.V.O. comp, a.s. Prešov, týkajúcej sa rekonštrukcie verejného osvetlenia 
v obci novými led svietidlami, z možnosťou ďalšieho rozšírenia. 
Zástupca firmy predniesol poslancom projekt rekonštrukcie z možnosťou úveru na 8-10 
rokov. Starostka sa po prezentáci poďakovala zástupcovi firmy O.S.V.O. comp, a.s. Prešov. 
Obecné zastupiteľstvo túto prezentáciu berie na vedomie. 
 
-  Informácia ohľadom projektu prestavby bývalého kina. Obec Istebné dala vypracovať 
štúdiu spolu s finančnými nákladmi na rekonštrukciu fasády čelnej steny do pôvodného stavu-
zo 17. storočia, projektantovi Ing. Kubinovi. Táto suma predstavuje čiastku 31 213,54 €. 
Taktiež si mal spracovať finančné náklady na rekonštrukciu fasády kina p. Marko Koedam, 
ktorý má záujem o prestavbu a financovanie fasády vo vlastnej réžii. Keďže p. Koedam  
nepredložil do zasadnutia OZ svoju cenovú ponuku-rozpočet, ďalšie rokovanie bude 
odložené. Taktiež do dnešného dňa nedodal p. Koedam obecnému zastupiteľstvu svoj zámer 
využitia budovy Kina. Obecné zastupiteľstvo navrhlo, o týchto priestoroch rokovať ešte s 
hospodárom obecného majetku p. Kováčikom Milošom, vykonať inventarizáciu priestorov, či 
budova kina nebude potrebná do budúcna  na ďalšie využitie v podobe skladových priestorov 
pre obec, vzhľadom k tomu, že obec už žiadnymi takými priestormi nedisponuje. 
 
-  Informácia o nákupe kníh do obecnej knižnice. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku 
obce o potrebe lepšieho spropagovania knižnice,  následnej sledovanosti návštev knižnice za 
1. polrok 2017 a využitia týchto priestorov verejnosťou. 
 
-  Informácia ohľadom detského ihriska v sídliskovej časti a potrebe obnovenia  tohoto 
zariadenia. 
 
K bodu č. 10 
Návrh a 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 20,25 hod. 
 
Zápisnica prečítaná a podpísaná: 
 
  Bc. Lýdia Fačková, starostka obce                  ....................................................... 
 
Overovatelia zápisnice: 
                       Ing. Jozef Labuda                                 ...................................................... 

 
                       Jaroslav Labda                                      .......................................................     
 
Zapísal:          Bohuslav Belica                                    ...................................................... 
                


