
                                 Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré sa 

konalo dňa 6.11.2017 v zasadačke OcÚ Istebné 

 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny – 7 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 p. Marián Madera, Ing. Erika Kunová 
2) Schválenie zapisovateľa p. Bohuslav  Belica 
3) Schválenie programu zasadnutia 
4) Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 
5) Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu v obci Istebné 
6) Rôzne 
7) Návrh  a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 
8) Záver 

 

 
K bodu č. 1 
 
Schválenie overovateľov zápisnice p. Marián Madera, Ing. Erika Kunová. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
K bodu č. 2 
 
Schválenie zapisovateľa p. Bohuslav Belica. 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
K bodu č. 3 
 
Schválenie programu rokovania. 
Program bol poslancami OZ schválený. 
za hlasovalo – 7 poslancov 



- 2 – 
 

K bodu č. 4 
 
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Uznesenia obecného zastupiteľstva prečítal p. Bohuslav Belica. Obecné zastupiteľstvo 
konštatuje, že uznesenia č.  71, 72 sa plnia priebežne podľa náročnosti uznesenia a uznesenia 
č. 73, 74 boli splnené. 
 
K bodu č. 5 
 
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu v obci Istebné. 
Starostka oboznámila poslancov o zmenách v rozpočtových výdavkoch zateplenia, 
o oprávnených výdavkoch projektu, ktoré musia byť zahrnuté v rozpočte. Jedná sa o projekt 
podaný cez výzvu operačný program-kvalita životného prostredia-zateplenie verejných 
budov. Z dôvodu chybnej štylizácie uznesení a spomínanej zmeny v rozpočtových výdavkoch 
obecné zastupiteľstvo ruší uznesenia č. 44/2017 a č. 45/2017.   
              
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
Obecné zastupiteľstvo nanovo schválilo pod uznesením OZ č. 80/2017 predloženie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán a to: 
- názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci  
   Istebné“ 
- výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových 
  oprávnených výdavkov 34 170,21 €  
-  kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 
-  a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu  
 
za hlasovalo – 7 poslancov 
 
 
K bodu č. 6 
 
Rôzne   
Informácie starostky 
- o jednaní s kompetentnými ohľadom výrubu stromov, rastúcich mimo les a vyjadrenia 
Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Horná Orava, Námestovo po obhliadke 
poškodených a prestarlých stromov pagaštanov pred obecným úradom dňa 3.10.2017. 
Dreviny rastúce v blízkosti obecného úradu a základnej školy s materskou školou, pri 
miestnej komunikácii, ohrozujú bezpečnosť osôb a majetok obce, sú značne narušené v dutine 
kmeňa, zhnité a vyschnuté, navrhujú na výrub a tieto nahradiť novou výsadbou drevín 
podobného charakteru. 



Obecné Zastupiteľstvo súhlasilo z  výrubom poškodených stromov a obnovou v jarných 
mesiacoch nasledujúceho roku. 
 
- o priebehu volieb do VÚC a konkrétnych výsledkoch hlasovania v našej obci. 
- o odovzdaní detského ihriska do prevádzky, na ktorom spolufinancovaní sa podieľali Prvá 
stavebná sporiteľňa a. s., Bratislava a HOVAL s.r.o. Istebné. Slávnostné odovzdanie ihriska 
bude 10. novembra 2017 o 14,00 hodine v parku detského ihriska za účasti predsedu 
predstavenstva PSS a. s. Bratislava a obce Istebné. 

 
 
K bodu č. 7 
 
Návrh a schválenie uznesenia z obecného zastupiteľstva. 
Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 
odsúhlasené – za 7 poslancov 
 
 
K bodu č. 8 
 
Záver 
Starostka poďakovala poslancom za účasť a po vyčerpaní všetkých bodov programu 
rokovanie OZ ukončila o 18,25 hod. 
  
 
 
Zápisnica prečítaná a podpísaná: 
 
 
Bc. Lýdia Fačková, starostka obce                      .............................................................. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Marián Madera                                               ............................................................. 

 
 
Ing. Erika Kunová                                       .............................................................     
 
  
 
Zapísal: 
 
Bohuslav Belica                                        ............................................................. 
 


