
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

Istebnom, ktoré sa konalo dňa 15.5.2017  
v zasadačke OcÚ Istebné. 

 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny – 7 poslancov 
 
Starostka obce 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 Marián Madera, Jozef Tatarka 
2) Schválenie zapisovateľa Bohuslav  Belica 
3) Schválenie programu zasadnutia 
4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia O Z 
5) Rozpočtové opatrenie č. 1-7/2017 
6) Záverečný účet obce za rok 2016 
7) Rôzne 
8) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 
9) Záver 

 
K bodu č. 1 
 
Schválenie overovateľov zápisnice p. Marián Madera, p. Jozef Tatarka. 
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 
 
K bodu č. 4  
 
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 



K bodu č. 5 
 
Rozpočtové opatrenie č. 1-7/2017 
Rozpočtové opatrenie, ktoré bolo poslancom poslané elektronickou poštou, predniesla na 
pripomienkovanie hlavná ekonómka obce Ing. Janka Maťugová. 
Rozpočtové opatrenia č. 1, 3, 6 boli poslancami schválené. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
Rozpočtové opatrenia č. 2, 4, 5 berú poslanci OZ na vedomie. 
 
K bodu č. 6 
 
Záverečný účet obce za rok 2016 
Tento bol poslancom OZ zaslaný elektronickou poštou. 
Záverečný účet bol  poslancami OZ schválený bez výhrad. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 65 285,77 € na: 
- vysporiadanie schodku finančných operácií  v sume 17 342,49 eur  
za hlasovalo –7 poslancov 
- tvorbu rezervného fondu v sume 47 943,28 eur 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 

K bodu č. 7 

Rôzne 

Hosť p. Martin Zaťko žiadal informáciu o vysporiadaní pozemkov pod prístupovú cestu ku 
svojmu domu, nakoľko by tento chcel skolaudovať a ďalej sa potrebuje napojiť na 
kanalizáciu, prípojku pitnej vody a plynu. Ďalej navrhol možnosť napojenia tejto ulice na 
plynový rozvod, pri plánovanej rekonštrukcii (výmene závadných, prestarlých) hlavných 
rozvodov plynu v obci a zakreslenie do tohto projektu. 

Starostka sa o možnosti pripojenia plynu už s projektantom rozprávala, a ten jej vysvetlil, že 
rekonštrukcia sa dotýka len pôvodných rozvodov plynového potrubia a na nové rozšírenie 
treba samostatný projekt. 

Poslanci mu ďalej vysvetlili, že problém s prípojkami stojí na nevysporiadanom pozemku rod. 
Zelinovcov, ktorý sa naťahuje už niekoľko rokov pre  nezáujem z ich strany. 

Poslanci OZ následne pre vysporiadanie pozemkov Zelinových navrhli, aby obec odkúpila 
celý pozemok od rodiny Zelinovcov pod výstavbu rodinných domov, tak by sa 
pozemnoknižne všetko vysporiadalo, pripravili by sa pripojenia na siete, miestna komunikácia 
a tak sa následne obecný stavebný pozemok ponúkne na predaj záujemcom.  Poslanci týmto 
poverili starostku obce jednať o odkúpení dotknutého pozemku prostredníctvom externej 
firmy (developera), ktorá sa takou činnosťou zaoberá, pretože v minulosti sa to zástupcom 
obce nepodarilo. 

 

Žiadosť p. Slavomíra Janáka z bytového domu č. 145 o odkúpenie časti pozemku pred 
bytovým domom v rozlohe 468 m2 a časti pozemku za bytovým domom v rozlohe 221 m2.  
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Tieto pozemky plánuje využiť na zlepšenie kvality bývania pre nájomníkov bytov, 
vytvorením oddychovej zóny a v prednej časti vytvorením spevnenej plochy pre bývajúcich, 
z vlastných finančných zdrojov. 

Obecné zastupiteľstvo zamietlo predaj pozemku a navrhlo v zmysle § 9 a) ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenechať vlastníctvo nehnuteľného 
majetku obce Istebné, do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pozemok za 
budovou bytového domu (smer k záhrade materskej školy) o rozlohe 221 m2  za 0,50 €/m2/rok 
v dobe trvania 10 rokov a pozemok pred budovou bytového domu v rozlohe 468 m2 podľa 
uznesenia č. 3/B5/2009 do dlhodobého prenájmu na 50 rokov za 1,- euro ako už bolo 
schválené. Nájomca sa bude o prenajatý pozemok riadne starať, udržiavať ho, kosiť 
a zveľaďovať po celú dobu nájmu. 

V cene 0,50 €/m2/rok má prenájom pozemku pod bazénom aj sused p. Ján Štítik, z tohto 
dôvodu postupovalo OZ týmto smerom. 

 
Návrh starostky obce:  
 

- zakúpenie prenosného ozvučenia na miestny cintorín v sume do 500,- € 
Návrh bol poslancami odsúhlasený. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 

- zakúpenie prípitkových pohárov a bielych obrusov do kultúrneho domu v cene do 
500,- € 

Návrh bol poslancami odsúhlasený. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
Starostka ďalej navrhla OZ zaoberať sa kúpou úžitkového vozidla do 2,5 t pre potreby obce, 
nakoľko terajšie auto FORD je už značne opotrebované, vynakladajú sa vysoké financie na 
opravy a údržbu stroja a predpokladá sa, že ďalšou STK už pracovný automobil neprejde. Je 
potrebné počítať s týmto výdavkom v rozpočte obce  pre budúci rok. 

Starostka tiež žiadala poslancov OZ prehodnotiť uvítanie novorodencov v obci Istebné 
s poskytnutím finančného príspevku pri narodení dieťaťa. V obci je prijaté uznesenie OZ, že 
sa budú volať na uvítanie novorodencov tie narodené deti, ktoré mali v čase narodenia trvalý 
pobyt spolu s matkou v obci Istebné. Stávajú sa prípady, že novonarodené deti sa prihlásia do 
našej obce neskôr, alebo bývajú v obci neprihlásené na trvalý pobyt a podobne. Následne nato 
žiadajú matky o uvítanie v obci Istebné a poskytnutie príspevku. OZ zamietlo týmto sa 
zaoberať a trvá na uznesení aké je doposiaľ schválené: na uvítanie novorodeniatok sa 
pozývajú tie matky s narodenými deťmi, ktoré majú v čase narodenia dieťaťa trvalý 
pobyt v obci Istebné (to znamená na obec Istené príde rodný list dieťaťa s pobytom 
v obci Istebné). 

Informácie starostky… 

- ohľadom projektu na výmenu umelého trávnika na multifunkčné ihrisko 
a vybudovanie detského ihriska v sídliskovej časti obce 
 

- ohľadom projektu na výzvu cez SFZ na dofinancovanie šatní OŠK  
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- ohľadom zapojenia sa do výzvy zníženia energetickej náročnosti obecného úradu 

a kultúrneho domu v obci Istebné 
 

- ohľadom zmapovania GPS súradníc obce Istebné, ktoré sú zaslané aj na záchranný 
integračný systém Bratislava pre prípad výjazdov záchranných zložiek 
 

- ohľadom ďalšieho zotrvania budovy Kaštieľa (bývalého Detského domova) vo 
vlastníctve MPSVaR 
 

- ohľadom kosenia verejných priestranstiev v obci a ich ekonomické zhodnotenie 
 

- ohľadom príprav návrhov zmlúv o prenájom priestorov na vybudovanie ambulancie 
a lekárne v priestoroch pavilónu 
 

- ohľadom zmeny predsedu OŠK Istebné, činnosť ukončil p. Radoslav Hrúzik a novým 
predsedom sa stal 24.2.2017 na valnom zhromaždení p. Juraj Bednár 
 

- o ústnej žiadosti p. Jána Karcola ml. o odstúpenie z vykonávania funkcie člena 
v stavebnej komisii doplneného z radu občanov, nakoľko má prácu v zahraničí a je 
dlhodobo mimo obec. 

Interpelácie poslancov: 

Poslankyňa Ing. Erika Kunová tlmočila žiadosť spoluobčanov o častejšie kosenie trávnatých 
porastov okolo bytových domov. 

Starostka vyčíslila poslancom náklady na kosenie tráv (bez odvozu tzv. zeleného odpadu), 
ktoré sa vykonáva 2x ročne v sume 5290,- € a častejším kosením by sa tieto náklady výrazne 
navýšili. Poslanci OZ preto zamietli viac-krát kosiť verejnú zeleň v obci ako dvakrát (viackrát 
sa kosia len detské ihriská, priestory pred školou, materská škola, obecný úrad) 

Poslankyňa p. Slávka Ďurišová žiadala informácie ohľadom odvodnenia pozemkov pod 
lokalitou Žriedlo. 

Starostka jej odpovedala, že bol oslovený projektant, ktorý má zistiť výškové pomery nad 
domami, nakoľko zvod má byť smerovaný cez dvor p. Trebatickej a popod hlavnú 
komunikáciu do miestneho potoka. 

Poslanec p. Jozef Tatarka navrhol počítať v rozpočte obce pre budúci rok o zakúpení stroja 
(zariadenia na posilňovanie) v posilňovni obce. 

 

K bodu č. 8 

Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 

Návrh na uznesenie prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 

Odsúhlasené  za – 7 poslancov 



K bodu č. 9 

Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí a po vyčerpaní všetkých bodov 
rokovanie  ukončila o 20,45 hod. 

  

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

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

 

 

 Overovatelia zápisnice: 

 

  

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

 

Jozef Tatarka                                         .............................................................      

 

  

 

Zapísal: 

 

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

 

 

 

 

 

 


