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

24.03.2017 v zasadačke OcÚ Istebné 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny – 7 poslancov 
 

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

obecného zastupiteľstva o 17,00 hod. 

 

Program: 

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

2) Schválenie zapisovateľa Bohuslav  Belica 

3) Schválenie programu zasadnutia 

4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

5) Zvýšenie energetickej efektívnosti Požiarnej zbrojnice Istebné 

6) Rôzne 

7) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 

8) Záver 

 

K bodu č. 1 

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

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. 



Uznesenia obecného zastupiteľstva prečítal p. Bohuslav Belica. Obecné zastupiteľstvo 

konštatuje, že uznesenia z ostatného zasadnutia sa plnia priebežne. 

 

K bodu č. 5 

Starostka obce informovala prítomných poslancov OZ o vyhlásení výzvy cez 

sprostredkovateľský orgán SEIA Bratislava – zvýšenie energetickej náročnosti verejných 

budov. OZ už v minulom roku súhlasilo s vypracovaním energetického auditu a projektov na 

budovu požiarnej zbrojnice, nakoľko strecha budovy zateká a je potrebné ju rekonštruovať. 

Zapojením sa do projektu by sa táto situácia odstránila. Výzva a projekt zvýšenie energetickej 

náročnosti verejných budov obnáša aj ďalšie kritériá a podmienky. Žiadateľ, obec Istebné, 

musí budovu vlastniť, alebo mať v nájme, obec musí mať schválenú spoločný program 

rozvoja obcí, spracovaný energetický audit budovy, projektovú dokumentáciu, energetické 

hodnotenie budovy-hospodárnosť budovy, ktorá je predpokladom na zatriedenie budovy do 

energetickej triedy. Hodnotenie sa uskutočňuje pre každé miesto spotreby energie 

(vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie, zateplenie strechy 

a plášťa budovy). Všetky tieto práce budú predmetom rekonštrukcie a prestavby budovy 

požiarnej zbrojnice. OZ toto prerokovalo a schválilo predloženie žiadosti na finančný 

príspevok ako aj 5 %-tnú spoluúčasť z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

 

K bodu č. 6 

Starostka obce v bode rôznom informovala o: 

- zrušení potvrdenia o cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciu 

v obci Istebné vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava, ktoré sme 

v decembri 2016 schválili na pôde obecného zastupiteľstva v Istebnom pre obec Istebné od 

1.1.2017. Išlo o cenu, ktorá bola určené úradom pre reguláciu a to variabilná zložka ceny 

0,8573 €/m3 a fixná zložka ceny 9,-€/rok. Toto potvrdenie je nahradené potvrdením č. 

0603/2017/V-PC, kde úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil len maximálnu cenu za 

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a to na sumu 0,8892 €/m3. 

Dôvodom je skutočnosť, že doterajšia vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 

225/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej 

vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, 

podľa ktorej boli určené ceny v potvrdení o cene na rok 2017 bola s účinnosťou od 

16.02.2017 nahradená vyhláškou č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 



výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou, podľa ktorej sa postupuje pri vykonávaní cenovej 

regulácie na rok 2017 a podľa ktorej sa zmenil spôsob vykonávania cenovej regulácie spočíva 

v zmene spôsobu výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na 

regulačné obdobie 2017 až 2021. 

za hlasovalo – 7 poslancov  

- potrebe zakúpiť novú rotačnú kosačku pre potreby obce. OZ prejednalo túto záležitosť 

a dospelo k záveru, aby sa zakúpila nová kosačka, nakoľko po vykonaní inventarizácie obce 

sa jedna rotačná kosačka a krovinorez vyradia. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

  

K bodu č. 7 

Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 

Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 

odsúhlasené  za 7 – poslancov 

 

K bodu č. 8 

Záver 

Starostka poďakovala poslancom a po vyčerpaní bodov programu rokovanie OZ ukončila 

o 17.45 hod. 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

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

 

Overovatelia zápisnice: 

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

 

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

 

 Zapísal:     

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

                 


