
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré 

sa konalo dňa 29.10.2018 v zasadačke OcÚ Istebné 
 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny – 6 poslancov 

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

obecného zastupiteľstva o 16,40 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a 

týmto programom sa zastupiteľstvo riadilo. 

 

Program: 

1) Schválenie overovateľov zápisnice p. Jaroslav Labda, p. Marián Madera  

2) Schválenie zapisovateľa p. Bohuslav  Belica 

3) Návrh a schválenie programu zasadnutia 

4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia O Z. 

5) Rozpočtové opatrenie č. 6 

6) Návrh rozpočtu na rok 2019 

7) Výročná správa a správa  audítora za rok 2017 

8) Rôzne 

9) Interpelácie poslancov 

10) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 

11) Záver 

 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice p. Jaroslav Labda, p. Marián Madera  

za hlasovalo – 6 poslancov 

K bodu č. 2 

Schválenie zapisovateľa  p. Bohuslava Belicu 

za hlasovalo – 6 poslancov 

K bodu č. 3 

Návrh a schválenie programu rokovania. Program bol poslancami OZ schválený. 

za hlasovalo – 6 poslancov 
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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. 6. 

Toto bolo poslancom zaslané elektronickou poštou a podrobnejšie ho s poslancami prešla 

hlavná ekonómka obce Ing. Janka Maťugová. 

Poslanci OZ  toto rozpočtové opatrenie schválili. 

za hlasovalo – 6 poslancov 

 

K bodu č. 6 

Návrh rozpočtu na rok 2019. 

Návrh rozpočtu bol poslancom zaslaný elektronickou poštou na pripomienkovanie. Taktiež 

bol prejednaný na stretnutí finančnej komisie, ktorá ho doporučuje prijať na nasledujúci rok 

v takom rozsahu. 

Poslanci  návrh rozpočtu na rok 2019 po vzájomnom prekonzultovaní schválili. 

za hlasovalo – 6 poslancov 

 

K bodu č. 7 

Výročná správa a správa  audítora za rok 2017. Správa bola poslaná poslancom elektronickou 

poštou. Poslanci OZ túto správu berú na vedomie. 

 

K bodu č. 8 

Rôzne 

Informácie starostky 

- Predaj vlastníctva nehnuteľného majetku obce Istebné z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

a to pozemok C-KN č. 221/2 ostatné plochy o výmere 394 m2 zapísaných na LV č. 1 v podiele 

vo veľkosti 1/1 nehnuteľností v k.ú Istebné,  na ulici Skalická p. Jozefovi Katreniakovi ml. 

v cene 3 900,- eur. Jedná sa o časť pozemku, ktorý si chcú vysporiadať a užívajú ho 

dlhodobo. Poslanci predaj pozemku odsúhlasili. 

za hlasovalo – 6 poslancov  
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-  Prevod častí nehnuteľností – pozemkov zámennou a kúpnou zmluvou v zmysle 

geometrického plánu č. 30216621-117/2018, ktorý vyhotovil Ing. Tibor Preťo a Ing. Peter 

Staš a autorizačne overil Ing. Tibor Preťo, GEODET, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný 

Kubín, IČO: 30216621 dňa 21.08.2018 a ktorý bol úradne overený Okresným úradom Dolný 

Kubín, katastrálnym odborom dňa 17.10.2018 pod č. 534/2018 (ďalej len „GP“), ktoré 

uzatvoria účastníci: 

1. Obec Istebné, IČO: 00314528, so sídlom Istebné 142, 027 53 Istebné, zast. Bc. Lýdiou 

Fačkovou, starostkou (ďalej aj „Účastník č. 1“) 

2. Ing. Jaroslav Šťastný, nar. 14.09.1937, r.č. 370914/958,bytom Istebné č. 153/6, 027 53 

Istebné (ďalej aj „Účastník č. 2“) 

3. Dušan Pakši, nar. 01.06.1970, r.č. 700601/7744, Istebné č. 186, 027 53 Istebné (ďalej aj 

„Účastník č. 3“) 

ohľadom nehnuteľností, ktoré sú zapísané na: 

- LV č. 471, pre okres: Dolný Kubín, obec: Istebné, k. ú. Istebné, parcela C-KN, parc. č. 

513/14, orná pôda o výmere 25 m2,  vlastník: Účastník č. 1, 

- LV č. 471, pre okres: Dolný Kubín, obec: Istebné, k. ú. Istebné, parcela C-KN, parc. č. 

513/13, ostatné plochy o výmere 25 m2, vlastník: Účastník č. 1,  

- LV č. 471, pre okres: Dolný Kubín, obec: Istebné, k. ú. Istebné, parcela C-KN, parc. č. 

513/25, ostatné plochy o výmere 25 m2, vlastník: Účastník č. 1,    

- LV č. 471, pre okres: Dolný Kubín, obec: Istebné, k. ú. Istebné, parcela C-KN, parc. č. 

513/41, orná pôda o výmere 298 m2, vlastník: Účastník č. 1,    

- LV č. 471, pre okres: Dolný Kubín, obec: Istebné, k. ú. Istebné, parcela C-KN, parc. č. 

514/3, ostatná plocha o výmere 345 m2, vlastník: Účastník č. 1,     

- LV č. 926, pre okres: Dolný Kubín, obec: Istebné, k. ú. Istebné, parcela C-KN, parc. č. 

513/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, vlastník: Účastník č. 2,  

tak, že: 

Účastník č. 1 a Účastník č. 2 sa dohodli, že si navzájom zamieňajú a navzájom do vlastníctva 

prijímajú z nehnuteľností len tie časti nehnuteľností, ktoré sú v ich vlastníctve tak, že 

Účastník č. 1 sa stane výlučným vlastníkom tej časti nehnuteľnosti – pozemku CKN, parc. č. 

513/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, ktorá je v GP označená ako diel 11  
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o výmere 6 m2 a Účastník č. 2 sa stane výlučným vlastníkom tej časti nehnuteľnosti – 

pozemku CKN, parc. č. 513/14, orná pôda o výmere 25 m2, ktorá je v GP označená ako diel 4 

o výmere 1 m2. Účastník č. 1 a Účastník č. 2 prehlasujú, že zamieňané nehnuteľnosti majú 

rovnakú hodnotu a z toho dôvodu si za zamieňané nehnuteľnosti nič nedoplácajú a zároveň 

prehlasujú, že týmto sú ich vzájomné nároky k predmetným nehnuteľnostiam vysporiadané. 

Obec Istebné, IČO: 00314528, so sídlom Istebné 142, 027 53 Istebné, zast. Bc. Lýdiou 

Fačkovou, starostkou a Ing. Jaroslav Šťastný, nar. 14.09.1937, r.č. 370914/958,bytom Istebné 

č. 153/6, 027 53 Istebné sa dohodli, že Obec Istebné predáva Ing. Jaroslavovi Šťastnému do 

jeho výlučného vlastníctva diel označený v GP ako diel 1 o výmere 1 m2, tvoriaci časť 

novovytvoreného pozemku CKN, parc. č. 513/14, ostatné plochy o výmere 24 m2, ktorý bol 

odčlenený od pozemku CKN, parc. č. 513/13, ostatná plocha o výmere 25 m2, diel označený 

v GP ako diel 2 o výmere 16 m2, tvoriaci časť novovytvoreného pozemku CKN, parc. č. 

513/14, ostatné plochy o výmere 24 m2 a diel označený v GP ako diel 3 o výmere 7 m2, 

tvoriaci časť novovytvoreného pozemku CKN, parc. č. 513/14, ostatné plochy o výmere 24 

m2, ktorý bol odčlenený od pozemku CKN, parc. č. 513/25 ostatná plocha o výmere 25 m2, za 

kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 94/2018 zo dňa 26.10.2018, ktorý vypracoval 

Ing. Michal Mozolík, znalec (ev. číslo znalca: 914936) vo výške 268,32 €. 

Obec Istebné, IČO: 00314528, so sídlom Istebné 142, 027 53 Istebné, zast. Bc. Lýdiou 

Fačkovou, starostkou a Dušan Pakši, nar. 01.06.1970, r.č. 700601/7744, Istebné č. 186, 027 

53 Istebné sa dohodli, že Obec Istebné predáva Dušanovi Pakšimu do jeho výlučného 

vlastníctva diel označený v GP ako diel 8 o výmere 1 m2, tvoriaci časť novovytvoreného 

pozemku CKN, parc. č. 513/24, ostatné plochy o výmere 26 m2, ktorý bol odčlenený od 

pozemku CKN, parc. č. 513/25, ostatná plocha o výmere 25 m2, diel označený v GP ako diel 

9 o výmere 3 m2, tvoriaci časť novovytvoreného pozemku CKN, parc. č. 513/24, ostatné 

plochy o výmere 26 m2, ktorý bol odčlenený od pozemku CKN, parc. č. 513/41 orná pôda 

o výmere 298 m2 a diel označený v GP ako diel 10 o výmere 4 m2, tvoriaci časť 

novovytvoreného pozemku CKN, parc. č. 513/24, ostatné plochy o výmere 26 m2, ktorý bol 

odčlenený od pozemku CKN, parc. č. 514/3 ostatná plocha o výmere 345 m2, za kúpnu cenu 

určenú znaleckým posudkom č. 94/2018 zo dňa 26.10.2018, ktorý vypracoval Ing. Michal 

Mozolík, znalec (ev. číslo znalca: 914936) vo výške 89,44 €.  
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Obecné zastupiteľstvo Obce Istebné na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 29.10.2018 

schválilo uznesením č. 62/2018 uvedený prevod nehnuteľností počtom hlasov 6 z celkového 

počtu hlasov 9 a jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že 

uvedenou zámennou zmluvou a kúpnymi zmluvami sa predíde možným sporom ohľadom 

vlastníctva predmetných nehnuteľností a jedná sa o usporiadanie vlastníckych práv 

k predmetným nehnuteľnostiam, ktoré je v záujme účastníkov zmlúv, ale aj vo verejnom 

záujme, ktorým je transparentnosť vlastníckych práv, pretože ide o zjednotenie skutočného 

stavu s právnym (aby vlastník garáže mal garáž postavenú na svojom pozemku) a vzhľadom 

na to, že sa jedná o prevod nehnuteľností – pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) a e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí na uvedený prevod sa nevzťahujú ustanovenia § 9a ods. 1 – 7 zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí.  

za hlasovalo – 6 poslancov  

 

-  O úspešnosti podanej žiadosti  „Znížene energetickej účinnosti Kultúrneho domu 

a Obecného úradu“, v celkovom náklade 678 352,13 eur. Táto rekonštrukcia  by mala začať 

v budúcom roku. 

 

-  Žiadosť  pani Ing. Sylvie Emríšek Sadovskej o prenájom nebytového priestoru od 

15.11.2018 v budove Obecného úradu. 

Poslanci túto žiadosť zamietli a to z dôvodu rekonštrukcie budovy obecného úradu 

a kultúrneho domu v budúcom roku a tiež o zamýšľanom  využití uvedeného voľného 

priestoru pre Obecnú knižnicu. 

 

-  Vedúci stolnotenisového krúžku pri OŠK Istebné,  Ing. Grobarčík Pavol predniesol 

poslancom informácie o činnosti krúžku, o zvyšujúcom sa počte členov (ktorých je 

v súčasnosti 27), aj práci s deťmi  v tomto roku a poďakoval sa za podporu poslancom OZ. 

Z radov futbalového oddielu OŠK Istebné sa nezúčastnil žiaden zástupca o informovaní práce 

a výsledkov klubu. 
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K bodu č. 9 

Interpelácie poslancov 

Poslanec p. Jozef  Tatarka mal otázku ohľadom stavebného povolenia a prác v doline, plnička 

pitnej vody firmou ECIF. Keďže sa na pozemku nič nedeje, žiaden pohyb, ani začaté stavebné 

práce, je potrebné to prešetriť. 

 

K bodu č. 10 

Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 

Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 

odsúhlasené – za 6 poslancov 

 

K bodu č. 11 

Záver 

Starostka poďakovala poslancom, a po vyčerpaní všetkých bodov rokovanie OZ ukončila o 

19,30 hod. 

 

  

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

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

                       

Overovatelia zápisnice 

  

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

 

Madera Marián                                                             ...............................................................

          

 

Zapísal: 

 

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

 


