
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, 
ktoré sa konalo dňa 20.11.2017 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 Bc. Renáta Pazúriková, p. Jozef Tatarka 
2) Schválenie zapisovateľa p. Bohuslav  Belica 
3) Schválenie programu zasadnutia 
4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia O Z 
5) Rozpočtové opatrenie č. 8,9,10. Úprava rozpočtu 
6) Schválenie rozpočtu na roky 2018 – 2020 
7) Pôsobenie Obecného športového klubu v Istebnom (zhodnotenie činnosti) 
8) Rôzne 
9) Interpelácie poslancov 
10) Návrh na schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 
11) Záver 

 
 
K bodu č. 1 
Schválenie overovateľov zápisnice Bc. Renáta Pazúriková, p. Jozef Tatarka 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
K bodu č. 2 
Schválenie zapisovateľa  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  Bohuslav Belica. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že 
uznesenia boli splnené. 
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K bodu č. 5 
Rozpočtové opatrenie č. 8, 9, 10. Úprava rozpočtu. 
Rozpočtové opatrenia boli poslancom zaslané na pripomienkovanie elektronickou poštou, na 
zasadnutí  ich predniesla hlavná ekonómka obce Ing. Janka Maťugová. 
Rozpočtové opatrenie č. 8 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 
Rozpočtové opatrenia č. 9 a 10 bolo poslancami obecného zastupiteľstva schválené. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
 
K bodu č. 6  
Schválenie rozpočtu na roky 2018 – 2020 
Rozpočet na roky 2018 – 2020 mali poslanci zaslaný elektronickou poštou na preštudovanie. Na 
zastupiteľstve poslancov oboznámila hlavná ekonómka obce Ing. Janka Maťugová s niektorými 
zmenami a úpravami, ktoré boli navrhnuté a konzultované na finančnej komisii dňa 15.11.2017.  
Obecné zastupiteľstvo tento  rozpočet schválilo. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
 
K bodu č. 7 
Pôsobenie Obecného športového klubu v Istebnom (zhodnotenie činnosti). 
Obecný športový klub Istebné podal poslancom písomnú správu o svojej činnosti aj zo žiadosťou 
o navýšenie rozpočtu na rok 2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie túto na vedomie. 
 
 
K bodu č. 8 
Rôzne 
 
- Hosť p. Ján Lábik navrhol poslancom spoluprácu pri prevádzkovaní obecnej posilňovne a to v tom, 
že by udržiaval  poriadok v zapisovaní návštevnosti, udržiaval stroje vo funkčnom stave, ďalej aj 
čistotu a hygienu priestorov. Túto činnosť je ochotný vykonávať bezodplatne. 
Obecné zastupiteľstvo s jeho návrhom súhlasilo, nakoľko sa predpokladá zvýšená návštevnosť 
v zimných mesiacoch. Jeden rok sa vyskúša realizácia tohto návrhu a po zhodnotení ročnej práce určí 
obecné zastupiteľstvo ďalší postup a prevádzkovanie posilňovne. 
 
- poslanec p. Jozef Tatarka má pripomienku ku obnove fasády Obecného úradu a Kultúrneho domu, 
aby bol zachovaný pôvodný vzhľad priečelia a o tomto jednať s projektantom a dodanie podrobnejšej 
vizualizácie budovy projektu „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu 
v obci Istebné“. 
 
- poslanec  p. Bohuslav Belica podal Obecnému zastupiteľstvu na základe inventarizácie návrhy na 
vyradenie obecného majetku likvidáciou. 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí z návrhmi na vyradenie predložené inventarizačnou komisiou. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
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Informácie starostky: 
 
- Ohľadom výrubu gaštanov v priestoroch pred obecným úradom, ktorých výrub sa časovo posunie, 
nakoľko Občianske združenie Sad Janka Kráľa Bratislava v zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.  
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov požiadalo  o záujem byť účastníkom 
v správnom konaní. 
- Ohľadom pokračovania príprav podkladov Územného plánu obce. 
- Ohľadom návštevnosti obecnej knižnice, ktorá sa neustále znižuje. Pre nízku návštevnosť 
a nezáujem o klasické čítanie kníh,  poslanci navrhli časť knižného fondu presunúť do ZŠ s MŠ, ďalšia 
časť knižného fondu Evanjelickej cirkvi v Istebnom, kde si  môžu naši občania v  prípade záujmu 
vypožičať knihy na čítanie. Časť knižného fondu sa ešte uskladní v priestoroch obecného úradu. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
- Ústna sťažnosť a pohoršenie občianky našej obce, pani Dariny Dudášovej ohľadom drevenej sochy 
orla so štátnym znakom Slovenskej republiky a erbom obce, umiestnenej pri Obecnom úrade, ktorá 
jej symbolizuje znaky fašizmu a Kotlebovcov. 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce o preverenie týchto znakov historikom z blízkeho 
okolia, nakoľko na názor jednotlivca sa nemôže jednoznačne prihliadať. 
 
 
 
K bodu č. 9 
Interpelácie poslancov 
 
* Obecné zastupiteľstvo navrhlo a schválilo rodákovi obce Istebné p. Petrovi Tatarkovi, ktorý sa 
zúčastnil majstrovstiev sveta v kulturistike v Benidorme (Španielsku) a umiestnil sa na III. mieste, 
finančnú podporu na nákup výživových doplnkov stravy do výšky 400 eur. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
* Obecné zastupiteľstvo riešilo nákup pracovného auta pre obec. Pracovníci obce ako aj poslanci 
a občania sledovali už počas tohoto roka predaj-nákup automobilov cez bazáre a nákupcov 
automobilov. Auto malo mať tieto parametre: - trojmiestne, - trojstranný sklápač, - zadná náprava, 
- dvojmontáž, - nosnosť do 3,5 tony, - Diesel. Naskytla sa dobrá ponuka auta Ford Transit 2.2TDCi 74 
k 350 MWB sklápač v českej republike. Auto bolo posúdené, obhliadnuté a nakoniec odsúhlasené na 
zakúpenie pre obec.  Pracovné auto Ford Transit 2.2TDCi 74 k 350 MWB sklápač v cene 17 500,- € 
bolo poslancami OZ odsúhlasené na zakúpenie. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
 
 
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 
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K bodu č. 11 
Záver 
Starostka poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov rokovanie OZ ukončila o 20,00 hod. 
 
 
 
 
 
 
  
Zápisnica prečítaná a podpísaná: 
 
 
 
Bc. Lýdia Fačková, starostka obce                      ................................................................. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice 
 
Bc. Renáta Pazúriková                              ....................................................................               

 
 
Jozef Tatarka                                       .................................................................      
 
  
 
 
 
 
Zapísal: 
Bohuslav Belica                                         ................................................................ 

 

 

  


