
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré 

sa konalo dňa 2.10.2017 v zasadačke OcÚ Istebné. 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny – 9 poslancov 

Starostka obce Bc. Lýdia Fačková privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie 

obecného zastupiteľstva o 17,05 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a 

týmto programom sa zastupiteľstvo riadilo. 

 

Program: 

1) Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Jozef Labuda, p. Pavol Katreniak 

2) Schválenie zapisovateľa p. Bohuslav  Belica 

3) Schválenie programu zasadnutia 

4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

5) Rekonštrukcia detského ihriska v sídlisku 

6) Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Obce Istebné a jej schválenie (ZŠ s MŠ 

Istebné) 

7) Rôzne 

8) Interpelácie poslancov 

9) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 

10) Záver 

 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Jozef Labuda, p. Pavol Katreniak 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

 

K bodu č. 2 

Schválenie zapisovateľa p.  Bohuslava Belicu. 

za hlasovalo – 9 poslancov 



K bodu č. 3 

Schválenie programu rokovania. 

Program bol poslancami OZ schválený. 

za hlasovalo – 9 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. 54, 55 boli splnené a na uzneseniach č. 62, 63 sa pracuje. 

 

K bodu č. 5 

Rekonštrukcia detského ihriska v sídlisku. 

Starostka obce informovala poslancov OZ, že finančné náklady na nákup prvkov na detské 

ihrisko v sídlisku predstavujú sumu 5 354,40 €, z čoho 5000,- € poskytne Prvá stavebná 

sporiteľňa a. s. Bratislava na základe schválenej výzvy pre obec. Obec podala ďalší projekt na 

Úrad vlády SR na vybudovanie detského ihriska v sídlisku, bohužiaľ tento projekt bol 

zrušený. To znamená, že sa budú prvky na detské ihrisko kupovať len v sume 5 354,40 € 

a obec si ich osadí za pomoci pracovníkov obce, pretože dodávateľsky by osadenie prvkov 

stálo cca 1400,- €. OZ toto schvaľuje. 

 

K bodu č. 6 

Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Obce Istebné a jej schválenie (ZŠ s MŠ Istebné). 

Túto poslanci po oboznámení schválili 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

K bodu č. 7 

Rôzne 

 

- Hosť RNDr. Ján Pavlanský z firmy NCH Europe urobil poslancom video prezentáciu 

biologického systému úpravy vody a jej bakteriálneho zloženia - „ Bio Amp TM „ na čistiarni 

odpadových vôd v Istebnom, ktorý je v prevádzke už rok. 

 

- Poslanci sa zaoberali riešením vstupu do obce, nakoľko na miestnej komunikácii sa 

odstavujú nákladné autá smerujúce do firmy Hoval.  Riešenie navrhli poslanci v posunutí 



autobusovej zastávky a tým by bolo možné rozšíriť vstup do obce. Toto riešenie je však 

potrebné  konzultovať s vedením firmy Hoval, keďže sa jedná o ich  pozemok. Následne je 

potrebné osloviť okresnú správu ciest s vybudovaním odstavovacieho pruhu a posunutia 

zastávky SAD.  

 

Informácie starostky: 

 

- zmena účelu využitia pozemku č. 525/2 o výmere 13 926 m2 pri bývalom učilišti (lokalita 

Hrádok) zo strany OFZ a.s. Široká 

 

- žiadosť p. Jaroslava Dubovca o povolenie opravy obecnej cesty v katastrálnom území 

Istebné, jedná sa o odstránenie 15 cm vrstvy cesty, pokládky geotextílie, vysprávky cesty 

kamennou drťou a jej zavalcovanie v šírke 5 m a dĺžke 50 m ku jeho pozemku. 

Nakoľko vlastník susedných pozemkov Ing. Zuzana Šudová podala žiadosť o preskúmanie 

situácie ohľadom pozemku KN-C parc. č. 851 trvalý trávny porast o výmere 2045 m2, z 

podozrenia porušenia zákonov a tiež ostatní vlastníci susedných pozemkov nesúhlasia 

s opravou cesty, žiadosť p. Dubovca sa dá na posúdenie na spoločný stavebný úrad, či spĺňa 

všetky podmienky zákona 

 

- informácie ohľadom dostavby priestorov pre obvodného lekára a priestorov lekárne, 

príprava nájomných zmlúv na účel prevádzkovania ambulancie pre obvodnú lekárku 

a prevádzkovania pobočky verejnej lekárne.  OZ odsúhlasilo už navrhnutú cenu z augusta 

2017 a to vo výške 4,- €/m2/rok  

za hlasovalo –  9 poslancov 

 

- ohľadom ukončenia projektu a jeho následného monitorovania ,,Úprava verejných 

priestranstiev v centrálnej zóne obce Istebné“ a s tým spojená rekonštrukcia plynovodov 

v obci. Keďže projekt a jeho monitorovanie je už ukončený, obec v súvislosti 

s rekonštrukciou plynovodov v celej obci si stanoví podmienky výmeny plynového potrubia 

a prípojok k rodinným domom v tejto lokalite. Poslanci tiež riešili v tejto súvislosti budovanie 

povrchu miestnych komunikácií v niektorých častiach obce, kde sú od občanov vznesené 

požiadavky. Teleso cesty, či už asfaltové alebo betónové sa nebude rekonštruovať ani 

vyspravovať zo strany obce, pokiaľ nebude ukončená rekonštrukcia plynovodov v celej obci, 

pretože by to boli zbytočne preinvestované finančné prostriedky 



- informácia o prestárlych stromoch – gaštanoch v obci, ktorých stav  príde posúdiť odborník, 

nakoľko niektoré sú staré a ohrozujú obyvateľov i majetok obce. V 38. týždni tohto roku nám 

vyvrátilo starý gaštan medzi obecným úradom a základnou školou z titulu totálneho vyhnitia 

koreňového systému. OZ týmto poverilo starostku obce 

 

- informácie ohľadom triedenia odpadu a kompostovania, následne spropagovania v obci 

vyhlásením v miestnom rozhlase alebo písomným oznámením do domácností, nakoľko VZN 

o odpadoch umožňuje na základe žiadosti z domácností o úľavu dane vo výške 10 % 

z poplatku za domáce kompostovanie pri splnení podmienok uvedených v žiadosti 

 

- ďakovný list od Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Obecnému úradu Istebné za výraznú 

pomoc pri rekonštrukcii Národnej kultúrnej pamiatky-Starej fary v Istebnom, ktorá sa tohto 

roku na jeseň dokončila 

 

- ohľadom zníženej návštevnosti obecnej knižnice, presťahovať knihy, uvoľniť priestory 

a pripraviť miestnosť na poskytovanie a využívanie občanom na kary, posedenia, stretnutia, 

konferencie a pre Jednotu dôchodcov v našej obci 

 

- informácie ohľadom podaných projektov, vyhodnotenia projektov, niektoré výzvy boli aj 

zrušené, u ďalších bolo posunuté vyhodnotenie až na začiatok roka 2018 

 

- ohľadom budovania ľadu pri  multifunkčnom ihrisku. Asfaltová plocha, ktorá je pripravená 

na budovanie ľadovej plochy je plne k dispozícii rodičom detí, ktorí majú záujem 

o vytvorenie ľadu pre svoje ratolesti, a na ktorej treba denne, aj v noci pracovať v prípade 

priaznivého zimného počasia. Je potrebné, aby sa nahlásili na obecný úrad dobrovoľníci, ktorí 

sa budú o túto plochu v zimnom období starať. Ak sa nenájdu dobrovoľníci, je potrebné 

výkon týchto prác finančne ohodnotiť, čo je na škodu obecného rozpočtu, alebo sa vôbec 

ľadová plocha pripravovať nebude. 

 

K bodu č. 8 

Interpelácie poslancov 

Interpelácie poslancov boli prerokované v bode rôzne. 

 

 



K bodu č. 9 

Návrh a schválenie uznesenia z obecného zastupiteľstva. 

Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 

Odsúhlasené – za 9 poslancov 

 

K bodu č. 10 

Záver 

Starostka poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov rokovanie OZ ukončila 

o 20,05 hod. 

  

 

 

 

 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Jozef Labuda                                             ...........................................................  

 

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

 

  

Zapísal: 

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

 


