
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

Istebnom, ktoré sa konalo dňa 25.6.2018 

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 p. Jozef  Tatarka , Bc. Renáta Pazúriková 

2) Schválenie zapisovateľa p. Bohuslav  Belica 

3) Návrh a schválenie programu zasadnutia 

4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5) Rozpočtové opatrenie č. 4, 5 

6) Záverečný účet obce za rok 2017 

7) Rôzne 

8) Interpelácie poslancov 

9) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 

10)  Záver 

 

 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice p. Jozef  Tatarka , Bc. Renáta Pazúriková 

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 

Návrh a schválenie programu rokovania. 

Program bol poslancami OZ schválený. 

za hlasovalo –7 poslancov 

 

K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva prečítal p. Bohuslav Belica. Obecné zastupiteľstvo 

konštatuje, že uznesenie  bolo splnené. 

  

K bodu č. 5 

Rozpočtové opatrenie č. 4, 5. 

Rozpočtové opatrenie č. 4, 5, presuny v položkách a úpravy v sumách predniesla poslancom 

hlavná ekonómka obce Ing. Janka Maťugová. 

Rozpočtové opatrenie č. 4 poslanci odsúhlasili  

za hlasovalo –7 poslancov 

Rozpočtové opatrenie č. 5 berú poslanci na vedomie. 

 

K bodu č. 6 

Záverečný účet obce za rok 2017. 

Tento bol poslancom zaslaný elektronickou poštou na pripomienkovanie. 

Záverečný účet obce bol poslancami schválený bez výhrad. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

Stanovisko hlavného kontrolóra ku záverečnému účtu Obce Istebné za rok 2017. 

Toto bolo poslancom zaslané elektronickou poštou na pripomienkovanie. 

Poslanci stanovisko hlavného kontrolóra berú na vedomie. 

V rámci schválenia záverečného účtu obce za rok 2017, poslanci OZ schvaľujú aj použitie 

prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 30 126,77 € a to na: 

a) vysporiadanie schodku finančných operácií v sume 7 412,00 € 

b) tvorbu rezervného fondu vo výške  18 631,10 € 

c) tvorbu účelového fondu vo výške 4 083,67 € 

za hlasovalo – 7 poslancov 
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K bodu č. 7 

Rôzne: 

Hosť p. Ján Pavlanský vo videoprezentácii vysvetlil poslancom činnosť dávkovacieho 

prístroja BioAmp, ktorý má obec v prenájme od firmy NCH EUROPE Drieňová 34, 

Bratislava, na dávkovanie baktérií potrebných pre správnu činnosť a prevádzku čističky 

odpadových vôd v obci. 

Poslanci  ďalej odsúhlasili predĺženie zmluvy o prenájme tohoto dávkovacieho prístroja. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

 

Člen Miestneho spolku Slovenského Červeného  kríža Ing. Martin Kahan informoval 

poslancov o súťaži družstiev Oravy v Breze, kde skončilo družstvo Istebného na 1. mieste 

a o reprezentácii  na celoslovenskej súťaži, konanej v Žiline, kde skončili na 15. mieste. 

Starostka  poďakovala všetkým členom Miestneho spolku Červeného kríža, za skvelú 

reprezentáciu obce. 

 

Poslanci navrhli zvýšenie platu starostky obce v súlade s § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 253/1994 

Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov na celkovú sumu 2.456 Eur, vyplácanú do konca volebného obdobia,  

nakoľko sa jej tento nezvyšoval od  jej zvolenia do funkcie. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

 

 

Informácie starostky obce: 

- ohľadom odstúpenia správcu posilňovne p. Lábika, z dôvodu nevhodného správania sa 

občanov využívajúcich tieto služby 

 

- ohľadom zmien zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

Zmeny prečítala poslancom hlavná ekonómka obce Ing. Janka Maťugová. 

Zásady odmeňovania poslancov OZ boli poslancami schválené. 

za hlasovalo – 7 poslancov 
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- ohľadom spracovania komunitného plánu obce Istebné. Zákon č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách ukladá obciam povinnosť plánovať sociálne služby na základe 

komunitného plánovania a určuje v § 83 ods. 5 aj obsah vypracovaného a schváleného 

komunitného plánu sociálnych služieb. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme 

plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce 

a potrebám našich občanov. 

- ohľadom budovania priestorov v bývalom kine 

- z výkonu kontroly CO obce Istebné z okresu Dolný Kubín 

 

 

K bodu č. 8 

Interpelácie poslancov: 

Poslanec Jozef Tatarka požiadal starostku o informácie ohľadom rekonštrukcie chodníka na 

miestnom cintoríne. 

Starostka mu dala informácie o všetkých prácach, ktoré budú vykonané (vybudovanie 

dlažobného chodníka, jeho osvetlenie a príprava na ozvučenie, osadenie oddychových 

lavičiek). 

Ďalej poslanec p. Jozef Tatarka  upozornil na potrebu vyčistenia odvodňovacieho kanála pri 

vstupnej bráne do cintorína  (smer na Revišné). 

Starostka s jeho návrhom súhlasila a toto bude vykonané po dokončení prác na cintoríne. 

 

 

K bodu č. 9 

Návrh na schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 

Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

 

 

K bodu č. 10 

Záver 

Starostka poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovanie OZ 

ukončila o 21,30 hod. 
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Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

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

                        

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

                                                

 

Bc. Renáta Pazúriková  .................................................

            

 

 

Zapísal: 

 

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

                                            

 


