
Zápisnica 

z  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v Istebnom, ktoré sa 

konalo dňa 09. 12. 2019 v zasadačke OcÚ v Istebnom 

 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny – 9 poslancov 

 

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

obecného zastupiteľstva o 16.00 hod. Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto 

programom sa zastupiteľstvo riadilo. 

 

Program: 

1. Schválenie overovateľov zápisnice (Ing. Kunová  Erika, p. Labda  Jaroslav) 

2. Schválenie zapisovateľa (p. Marián Madera) 

3. Návrh a schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. 

5. Rozpočtové opatrenia č. 5 

6. Predloženie návrhu VZN č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území Obce Istebné 

7. Predloženie návrhu VZN č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad na území Obce Istebné 

8. Výročná správa za rok 2018 

9. Rôzne 

10. Interpelácie poslancov 

11. Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 

12. Záver 

 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Kunová Erika, p. Labda Jaroslav 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

K bodu č. 2 

Schválenie zapisovateľa  p. Marián Madera 

za hlasovalo – 9 poslancov 
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K bodu č. 3 

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

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva prečítal  Marián Madera. Obecné zastupiteľstvo 

konštatuje, že uznesenie bolo splnené. 

 

K bodu č. 5 

Rozpočtové opatrenia č. 5 

Návrh rozpočtového  opatrenia č. 5/2019 bol poslancom zaslaný elektronickou poštou na 

pripomienkovanie a podrobnejšie ho vysvetlila  poslancom ekonómka obce Ing.  Maťugová 

Janka. Zmena rozpočtu rozpočtových opatrení bola vykonaná v súlade s ustanovením §14 

zákona č. 583/2014 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade s uznesením 

obecného zastupiteľstva. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

 

K bodu č. 6 

Predloženie návrhu VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území Obce Istebné 

Obecné zastupiteľstvo v Istebnom sa na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) 

v súlade s § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len zákon o odpadoch). Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva za účelom 

stanoviť funkčný systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi vyprodukovanými na území obce Istebné v súlade s hierarchiou odpadového 

hospodárstva. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného 

prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. Toto VZN vymedzuje 

práva a povinnosti obce, všetkých pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania 

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. 
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Odvoz komunálneho odpadu od rodinných domov, podnikateľov, bytových domov č. 145, 

160-165 sa bude v obci  Istebné vykonávať podľa vopred dohodnutého harmonogramu 

s technickými službami a obcou v intervaloch každý druhý týždeň v mesiaci. Vývoz 

kontajnerov od bytových domov 3-11 a 146-158 v sídlisku sa bude vykonávať jedenkrát v 

týždni podľa schváleného harmonogramu obce a technických služieb. Správne vyseparovaný 

a uložený odpad do PVC vriec bude pracovníkmi obce odvážaný od rodinných a bytových 

domov podľa vývozného harmonogramu určeného obcou. Ak bude pracovníkmi obce zistené, 

že odpad vo vreciach je nesprávne vyseparovaný bude označený nálepkou a ponechaný na 

pôvodnom mieste. Zber veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu bude vykonávaný 

pracovníkmi obce bezplatne vo vopred vyhlásených termínoch, dvakrát  ročne (na jar a na 

jeseň).  Každý iný termín vývozu objemového a drobného stavebného odpadu do 

veľkoobjemového kontajneru v areáli ČOV je potrebné, aby občan či podnikateľ nahlásil na 

obecnom úrade na č.t. 5891235, zakúpi si žetón, na základe ktorého mu bude tento odpad 

prevzatý a uskladnený. V prípade, že sa nezistí pôvodca objemného odpadu, bude náklady na 

jeho zber a odvoz znášať majiteľ pozemku, na ktorom sa tento odpad bude nachádzať. 

V prípade bytového domu to bude spoločenstvo bytového domu, pred ktorým sa tento odpad 

bude nachádzať.  Aj touto cestou  chceme všetkých našich občanov poprosiť, aby boli 

všímavejší a v prípade zistenia nelegálnych skládok bezodkladne informovali pracovníkov 

obce. Len takýmto spôsobom môžeme určiť  a usvedčiť producenta nelegálneho odpadu. 

Veľkoobjemový kontajner, ktorý je umiestnený v areáli cintorína bude slúžiť výlučne na 

odpad, ktorý je vyprodukovaný na cintoríne. Dovoz akéhokoľvek iného materiálu do týchto 

priestorov je zakázaný. Toto miesto bude chránené a monitorované kamerovým systémom. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

 

K bodu č. 7 

Predloženie návrhu VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad na území Obce Istebné 

Obecné zastupiteľstvo v Istebnom sa na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, v súlade so 

zákonom SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

 



- 4 - 

Toto VZN vymedzuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

jednotlivé sadzby poplatku, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku, ohlasovaciu 

povinnosť, splatnosť, úľavy a oslobodenie od poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie 

poplatkovej úľavy, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku, ako aj ďalšie  náležitosti 

vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Istebné. 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sa platí za komunálny 

a drobný stavebný odpad, ktorý vzniká na území obce Istebné, okrem elektro odpadov, 

použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky 

rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu na celom území obce. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a 

drobný stavebný odpad na území Obce Istebné pre rok 2020 nasledovne: 

Odvoz komunálneho odpadu od rodinných domov bude prebiehať  žetónovým spôsobom. 

Minimálny počet žetónov je 4 ks na každú osobu v domácnosti z dôvodu prevencie voči 

tvorbe čiernych skládok v obci. V prípade potreby si občania môžu žetóny kedykoľvek 

dokúpiť na obecnom úrade v nezmenenej hodnote. Žetóny z roku 2020 bude možné použiť do 

konca januára 2021, nevyčerpané žetóny po tomto termíne bude možné vrátiť v plnej hodnote. 

Poberateľom  starobného alebo invalidného dôchodku, ktorí tvoria domácnosť ako samostatný 

člen, obec poskytne bezplatne 2 ks žetónov navyše . 

Hodnota jedného kusa žetónu – 3,60 € 

Kuka nádoba  objem 110 litrov – 1 ks žetón – za jeden vývoz nádoby 

Kuka  nádoba  objem 240 litrov – 2 ks žetóny –  za jeden vývoz nádoby 

Pre obyvateľov bytových domov č. 3-11, 146-158 je stanovený poplatok v sume 0,0548 na 

osobu a kalendárny deň, t. j. 20,- € na osobu a rok (pre vývoz odpadu 1100 litrových 

kontajnerov). 

Pre obyvateľov bytových domov 145, 160-165 je stanovený množstvový zber, t. z. že vývoz 

odpadu z nádob sa bude realizovať len na základe priloženého žetónu, ktorého hodnota pre 

nádobu o objeme 1100 litrov je 23,- € za žetón. 

Pre vývoz objemného odpadu mimo vyhlásených termínov sú stanovené žetóny takto: 

- 10,- € za každých 100 kg objemného odpadu odovzdaného mimo termínu  

harmonogramu vývozu, pričom náklady na jeho odvoz si hradí poplatník sám, 

- 15,- € za každých 100 kg objemného odpadu odovzdaného mimo termínu 

 harmonogramu vývozu, pričom náklady na jeho odvoz zabezpečuje obec. 

za hlasovalo – 9 poslancov 
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K bodu č. 8 

Výročná správa za rok 2018 

Výročná správa obce poskytuje ucelený pohľad na život v obci Istebné, na jej geografické, 

demografické a ekonomické údaje ako aj na dosiahnuté činnosti a  výsledky. V rámci  

hospodárenia obce za rok 2018 je potrebné v prvom rade poukázať na záverečný účet obce 

a na celkový prebytok rozpočtového hospodárenia. Konsolidovaná výročná  správa Obce 

Istebné za rok 2018 je zostavená na základe výsledkov ekonomických ukazovateľov počas 

celého roku 2018. Obec sa zameriavala na plnenie zákonom daných povinností obce s cieľom 

vychádzať v ústrety požiadavkám občanov obce a organizáciám sídliacich v obci, konanie 

akcií pre občanov hlavne za účelom dobrého spolunažívania občanov v rámci obce. Túto 

správu zobralo OZ na vedomie. 

 

 

K bodu č. 9 

Rôzne 

*Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prijali pozvanie funkcionári  klubu OŠK Istebné Juraj 

Bednár a Miroslav Bardis, ktorí informovali  starostku a poslancov o dianí v športovom klube. 

V sezóne 2018/2019 sa podarilo družstvu mužov postúpiť do vyššej súťaže. Od novej sezóny 

2019/2020 tak družstvo mužov pôsobí v 6. lige Oravského futbalového zväzu. Do novej 

sezóny vstúpili bravúrne, momentálne sa nachádzajú na 2. mieste. Družstvo dorastencov 

pôsobí v reorganizovanej krajskej súťaži, ktorú riadi stredoslovenský futbalový zväz. 

Najväčšie zmeny po organizačnej stránke  nastali v kategórii žiakov. Od novej sezóny 

2019/2020 účinkujú v  3-ligovej  krajskej súťaži. Na základe predpisov stredoslovenského 

futbalového zväzu pribudlo ďalšie družstvo mladších žiakov. Celkovo tak v  súčasnosti našu 

obec reprezentujú 4 futbalové družstvá. 

Muži – 6 liga,  Dorast U19 – 5 liga SSFZ,  Starší žiaci U15 – 3 liga SSFZ,  Mladší žiaci U13 

– 3 liga SSFZ. 

S postupom mužov do vyššej súťaže a vytvorením nového družstva mladších žiakov 

pochopiteľne vznikajú vyššie náklady  na cestovanie, poplatky na rozhodcov a údržbu 

trávnika. 

Správa je prílohou zápisnice a OZ ju zobralo na vedomie. 
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*Obecné zastupiteľstvo sa ďalej  zaoberalo žiadosťou Spoločnosti Prameň s.r.o., Plavisko1, 

03401 Ružomberok v zastúpení p. Monikou Farkovou  o prenájme nebytových priestorov vo 

správe alebo vlastníctve obce Istebné. Nebytové priestory majú v pláne využívať na účely 

stravovania ako pizzéria,  zákusky,  v letných mesiacoch podávanie zmrzliny. V súčasnosti 

obec nedisponuje žiadnymi voľnými priestormi vhodnými na takýto druh podnikania. 

Nakoľko sme dostali viaceré pripomienky od našich spoluobčanov, ale i turistov a 

návštevníkov našej obce, že takéto služby  v našej obci absentujú a obec by ich rada privítala, 

bude našou snahou počas rekonštrukcie kultúrneho domu takéto priestory  vytvoriť. 

 

*Obecné zastupiteľstvo schválilo jednorazový finančný príspevok vo výške 200,- € na pomoc 

ľuďom v Prešove, pri tragickej udalosti na sídlisku Prešov v súvislosti s výbuchom plynu 

v bytovke. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

*Na základe opakujúcich sa sťažností od občanov našej obce, na voľne sa pohybujúcich psov 

po verejných priestranstvách, pozvala starostka obce ich majiteľov, rodinu Šudovú na riadne 

rokovanie obecného zastupiteľstva a žiadala vysvetlenie. Pani Šudová  podala vysvetlenie, že 

viackrát sa opakujúci  útek  psov  priamo súvisí s rekonštrukciou ich rodinného domu. 

Ospravedlnila sa za vzniknutú situáciu a predniesla, že medzi časom uzavreli všetky stavebné 

otvory, pozemok ohradili elektrickým oplotením a tak dostatočne zabránili úteku psov. 

 

*Ďalej sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že jednorazový finančný príspevok vo výške 20,- € 

ktorý býva vyplatený jubilantom pri životných jubileách, bude vyplatený aj tým jubilantom, 

ktorý sa z rôznych zdravotných a osobných dôvodov nezúčastnili na slávnostnom stretnutí 

jubilantov. Tento príspevok  bude v tomto roku doručený všetkým jubilantom 

prostredníctvom poslancov obecného zastupiteľstva do ich domácností. Je potrebné, aby 

komisia sociálno-finančná a komisia školstva, kultúry a športu pri OZ v Istebnom  

vypracovala v prvom štvrťroku 2020 smernicu a určila pravidlá, podľa ktorých sa budú takéto 

príspevky  do budúcna vyplácať. 
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K bodu č. 10 

Interpelácie poslancov 

Neboli žiadne 

 

 

 

K bodu č. 11 

Návrh a schválenie uznesenia  zo zasadnutia OZ 

Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

 

K bodu č. 12 

Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania 

OZ ukončila o 21.20 hodine. 

 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

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

 

Overovatelia  zápisnice: 

 

p. Jaroslav  Labda                                            -------------------------------------------------------- 

 

Ing.  Erika  Kunová                                         -------------------------------------------------------- 

 

 

Zapísal: 

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


