
                                 Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

Istebnom, ktoré sa konalo dňa 23.4.2018 v zasadačke  

OcÚ Istebné. 
 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny – 7 poslancov 

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

obecného zastupiteľstva o 18,15 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a 

týmto programom sa zastupiteľstvo riadilo. 

 

Program: 

1) Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Jozef Labuda, p. Jaroslav Labda 

2) Schválenie zapisovateľa p. Bohuslav  Belica 

3) Návrh a schválenie programu zasadnutia 

4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

5) Rozpočtové opatrenie č. 3, č. 4 

6) VZN č. 1/2018, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

7) VZN č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 

podmienok 

8) Rôzne 

9) Interpelácie poslancov 

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 – 7 poslancov 

 

K bodu č. 2 

Schválenie zapisovateľa p. Bohuslava Belicu. 

za hlasovalo – 7 poslancov 
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K bodu č. 3 

Schválenie návrhu programu rokovania. Program bol poslancami OZ schválený. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

 

K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenia obecného zastupiteľstva prečítal  Bohuslav Belica. Obecné zastupiteľstvo 

konštatuje, že uznesenia  sa plnia. 

 

 

K bodu č. 5 

Rozpočtové opatrenie č. 3 bolo poslancom OZ zaslané v elektronickej podobe. 

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov sa v rozpočte upravilo, 

prekonzultovalo sa s hlavnou ekonómkou obce Ing. Jankou Maťugovou a poslancami OZ 

bolo schválené. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

 

 

K bodu č. 6 

VZN č. 1/2018, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 

Upravené VZN bolo poslancami odsúhlasené. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

 

 

K bodu č. 7 

VZN č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. 

Poslanec  Jaroslav Labda navrhol vývoz žúmp od rodinných domov, ktoré nie sú napojené 

z rôznych dôvodov na obecnú kanalizáciu s tým, že tieto domácnosti budú znášať plnú výšku 

nákladov za vývoz a nebude im účtované stočné od obce. Tento návrh poslanci odsúhlasili. 

Hlasovali aj za VZN č. 2/2018. 

za hlasovalo – 7 poslancov 



- 3 - 

K bodu č. 8 

Rôzne 

 

OZ sa zaoberalo odvozom bioodpadu z obce. Biologický odpad ako je tráva, lístie, drevný 

odpad, vypletá burina si musia občania – domácnosti uskladniť na svojich kompostoviskách 

vo dvoroch, či záhradách. Obec sa stará, kosí a odpratáva bioodpad z priestorov verejných 

(cintorín, obchody, parky, okolie bytových domov, škola, obecný úrad). Obec nie je povinná 

odvážať všetok neporiadok, ktorý občan vyprodukuje vo svojej záhrade. 

Situáciu objasnil poslancom pracovník obce p. Miloš Kováčik, ktorý upozornil poslancov na 

neustále zvyšovanie nákladov na údržbu obce a to častejším a narastajúcim odvozom odpadov 

spred rodinných domov a štvorbytových domov, ktorý býva zmiešaný a tým sa zvyšuje čas na 

jeho spracovanie a odvoz. 

Hlavná ekonómka obce vyčíslila poslancom náklady na separovaný zber odpadov v obci za 

roky 2014-2017. 

Poslanci navrhli upozorniť majiteľov dotknutých domov o potrebe lepšieho separovania 

odpadov, zodpovednosti za vzniknutý odpad a jeho ďalšom spracovaní na vlastné náklady. 

Ďalej nanovo informovať občanov o potrebe separovania odpadov, likvidovaní bio odpadu 

v domácich kompostoviskách, o možnosti vývozu separovaného odpadu na tzv. zberný dvor – 

do priestorov čističky odpadových vôd každú stredu v čase od 10,00 – 17,00 hodiny. 

 

 

Informácie starostky: 

 

- príprava projektov na výstavbu telocvične. V našej obci sa už viac rokov zaoberajú poslanci 

OZ o výstavbe telocvične pri ZŠ s MŠ. Ministerstvo školstva vyhlásilo už po druhý rok výzvu 

na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania 

žiakov v oblasti  telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby 

novej telocvične, kde z kapitoly ministerstva školstva poskytne 150 000,- €. OZ reaguje na 

túto výzvu, schvaľuje „výstavbu telocvične pri ZŠ s MŠ Istebné“ s rozpočtovým nákladom 

470 429,68 €, na pozemku C-KN č. 362/1 v k.ú. obce Istebné, ktorá je vo vlastníctve obce. 

OZ ďalej schvaľuje spolufinancovanie tohto projektu v sume 320 429,68 € z vlastných 

 



- 4 - 

 a úverových zdrojov. Samozrejme bude potrebné hľadať ďalšie zdroje financovania, aby 

obec z vlastných a úverových zdrojov financovala nižšiu čiastku. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

 

- informácie ohľadom aktivačných pracovníkov v roku 2018, 

- informácie ohľadom výstavby nových rodinných domov v obci, 

- informácie ohľadom poskytnutia dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 

vo výške 3 000,- € na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, zabezpečenie 

servisu techniky a preškolení, 

- stavanie Mája a vítanie jari s ľudovým vystúpením našich detí a folklórnej skupiny 

Studnička z Veličnej, 

- informácie ohľadom vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami v obci, 

- informácie o zaslaných žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského 

samosprávneho kraja na „Deň obce Istebné“ a „Výstavba chodníkov a verejnej zelene na 

miestnom cintoríne“ 

 

- OZ schvaľuje zanalyzovanie-vykonanie pasportizácie miestnych komunikácií v obci, na 

základe § 3d, ods. 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov, firmou Mapa Slovakia Digital s.r.o. Bratislava v sume 1 500,- € s DPH. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

 

- OZ schvaľuje poslanca Mariána Maderu za predsedu komisie školstva, kultúry a športu 

a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií vo verejnom záujme. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

 

K bodu č. 9 

Interpelácie poslancov 

 

Poslanec p. Pavol Katreniak navrhol opravu výtlkov ciest v obci po zimnej údržbe. Starostka 

informovala, že na týchto prácach sa už pracuje, oslovili sa firmy, čaká sa na výsledok. 

Starostka obce tento návrh berie na vedomie. 
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K bodu č. 10 

Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 

 

Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

 

K bodu č. 11 

Záver 

 

Starostka poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovanie 

obecného zastupiteľstva ukončila o 20,45 hod. 

 

  

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

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

 

 

Jaroslav Labda                              .............................................................    

 

 

Zapísal: 

 

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


