
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia OZ v Istebnom, ktoré sa konalo 

dňa 04. 11. 2019 v zasadačke OcÚ v Istebnom 

 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny – 8 poslancov 

 

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

obecného zastupiteľstva o 17.00 hod. Navrhnutý program obecného zastupiteľstva bol 

schválený a týmto programom sa zastupiteľstvo aj riadilo. 

 

Program: 

1. Schválenie overovateľov zápisnice (Ing. Tibor Belica, Martin Kováčik) 

2. Schválenie zapisovateľa (Marián Madera) 

3. Návrh a schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

5. Rozpočtové opatrenia č. 4 a úprav rozpočtu 

6. Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 

7. Správa audítora za rok 2018 

8. Rôzne 

9. Interpelácie poslancov 

10. Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 

11. Záver 

 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Belica Tibor, p. Martin Kováčik 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

K bodu č. 2 

Schválenie zapisovateľa  p. Marián Madera 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

K bodu č. 3 

Návrh a schválenie programu zasadnutia 

 

Program bol poslancami OZ schválený. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 



- 2 - 

K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva prečítal  Marián Madera. Obecné zastupiteľstvo 

konštatuje, že uznesenie bolo splnené. Naďalej sa pracuje na pozemkoch pod výstavbu 

rodinných domov. 

 

K bodu č. 5 

Rozpočtové opatrenia č. 4 

 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 4 bol poslancom zaslaný elektronickou poštou na 

pripomienkovanie a podrobnejšie ho odprezentovala  poslancom ekonómka obce Ing. 

Janka Maťugová. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

K bodu č. 6 

Návrh rozpočtu 2020-2022 

 

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 bol poslancom zaslaný elektronickou poštou na 

pripomienkovanie a podrobnejšie ho odprezentovala ekonómka obce Ing. Janka 

Maťugová. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

K bodu č. 7 

Správa audítora za rok 2018 

 

V správe z overenia dodržiavania povinností obce Istebné podľa požiadaviek zákona o 

rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších 

predpisov audítor konštatuje, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o 

rozpočtových pravidlách. 

Obecné zastupiteľstvo berie správu audítora na vedomie. 

 

K bodu č. 8 

Rôzne 

 

Pán Radovan Zigo, obchodný zástupca Stredoslovenská energetika a.s. prezentoval  

poslancom nový projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia s riadenou reguláciou 

ASTRO, ktorý sa týka kompletnej výmeny svietidiel a led-žiaroviek, ktoré zaručujú 

značnú úsporu spotreby elektrickej energie. Jedná sa o dielo, ktorého vlastníkom 

zrekonštruovanej sústavy verejného osvetlenia hneď po skolaudovaní sa stáva obec, 

pričom splatenie diela je rozložené na splátky 10 až 15 rokov. Poslanci k tomuto projektu 

vyvolali diskusiu a došli k záveru, že je treba uvažovať o výmene svietidiel v obci, ale nie  
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takouto formou, nakoľko výmena svietidiel by bola predražená. Poslanci OZ budú 

v blízkej budúcnosti tomuto stavu výmeny svietidiel za led-žiarovky venovať pozornosť. 

 

Pán Andel Ján požiadal starostku obce osloviť majiteľov pozemkov v okolí bytových 

domov (štvordomkov) o možnosti odkúpenia  týchto pozemkov do osobného vlastníctva 

majiteľov bytov. Takéto aktivity ohľadom odkúpenia pozemkov už boli v minulosti 

realizované. OFZ a. s. Oravský Podzámok pozemky odpredá, najlepšie v kuse-celú 

parcelu Obci Istebné a obec ich ďalej môže ponúkať občanom štvordomkov. Toto však 

OZ v Istebnom zamietlo,  pretože občania štvordomkov by si následne odkúpili len určitú 

časť pozemkov v tesnej blízkosti svojich bytov, zvyšok by zostalo obci. Obec v zmysle 

zákona o obecnom zriadení a rozpočtových pravidlách takýto postup kúpy a predaja 

pozemkov nemôže realizovať. Obec môže byť len sprostredkovateľom vysporiadania 

pozemkov medzi OFZ a. s. a vlastníkmi bytov v bytových domoch 160 – 165.  

 

Ďalej pán Andel žiada o nájdenie vhodnejších priestorov na umiestnenie kontajnerov na 

separovaný zber v hornej časti obce pri (Potraviny Jednota), nakoľko sú umiestnené na 

súkromnom pozemku jeho matky. Obec sa touto otázkou bude zaoberať. 

 

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zakúpení  nového osvetlenia vianočného stromčeka 

pred obecným úradom, nakoľko doposiaľ používané osvetlenie vplyvom poveternostných 

podmienok vykazuje značné poškodenie a nefunkčnosť  svietidiel. 

 

Starostka informovala poslancov o ukončení prác pri ozvučení celého areálu cintorína a 

vybudovaní nového okruhu verejného osvetlenia v sídlisku-pri potravinách Koruna, 

hospodárskom pavilóne, MŠ, bytový dom č. 145, ZŠ a pri obecnom úrade, kde boli 

nedostatočne osvetlené úseky. Ďalej informovala  o zámere Ekocentra Dolná Orava, 

združenie obcí so sídlom v Oravskom Podzámku vybudovať cez operačné programy dom 

sociálnych služieb pre starších občanov. Taktiež informovala o nutnej povrchovej úprave 

nerovností  ihriska pri ZŠ s MŠ, ktoré sa budú vykonávať v jarných mesiacoch budúceho 

roka.  

 

Ďalej starostka informovala poslancov o ukončení povrchových úprav asfaltovaním po 

výmene plynového potrubia, o asfaltovaní kritického úseku v hornej časti obce a 

vybudovaní nových parkovacích miest pri hospodárskom pavilóne, ktoré boli financované 

z  rozpočtu obce. Pre budúci rok máme v pláne realizovať ďalšiu výstavbu parkovacích 

miest v obci a to hlavne pomocou zatrávňovacích systémov a taktiež asfaltovanie 

najkritickejších úsekov miestnych komunikácií v obci. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie nového data-projektoru pre obec. K blížiacemu 

sa šesťdesiatemu výročiu otvorenia základnej školy v našej obci poslanci odsúhlasili 

zakúpenie prezentačných darčekov k tomuto výročiu. Starostka obce ďalej informovala o 

sociálne odkázaných občanoch  v našej obci a problémami s týmto stavom súvisiacimi.  
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K bodu č. 9 

Interpelácie poslancov 

 

Na podnet  našej mládeže s argumentami, že sa nemajú kde stretávať, sa obecné 

zastupiteľstvo rozhodlo, že im umožní stretávať sa v zimných mesiacoch v spoločných 

obecných priestoroch, kde sa môžu hrať spoločenské hry, premietať a pozerať filmy. 

Takéto  stretnutia sa  budú konať len v dohodnutých termínoch a za prítomnosti  vopred  

určenej dospelej osoby. 

 

 

K bodu č. 10 

Návrh a schválenie uznesenia  zo zasadnutia OZ 

 

Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

 

K bodu č. 11 

Záver 

 

Starostka obce  poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu 

rokovanie OZ ukončila o 21. 45 hod. 

 

 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná 

 

 

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

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Belica Tibor                                            ----------------------------------------------------- 

 

 

Kováčik Martin                                       ----------------------------------------------------- 

 

 

 

Zapísal: 

Marián Madera                                               ---------------------------------------------------- 


