
Zápisnica 

z  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v Istebnom, ktoré sa 

konalo dňa 01.06.2020 v zasadačke OcÚ Istebné 

 

 

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny – 7 poslancov 

 

 

Starostka obce  Bc. Lýdia Fačková privítala  prítomných  poslancov ako aj hostí a otvorila 

zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18.00 hod. Program obecného zastupiteľstva bol 

schválený a týmto programom sa zastupiteľstvo riadilo. 

 

 

Program: 

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

2. Schválenie zapisovateľa (p. Marián Madera). 

3. Návrh a schválenie programu zasadnutia. 

4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. 

5. Prehodnotenie prístroja Bioamp na ČOV Istebné – Ing. Ujhelyi. 

6. Návrh záverečného účtu obce Istebné za rok 2019. 

7. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatrenia č. 1 –  4/2020. 

8. Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Istebné na roky  

2018 – 2028  

9. Rôzne. 

10. Interpelácie poslancov. 

11. Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 

12. Záver. 

 

 

K bodu č. 1 

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

za hlasovalo – 7 poslancov 

 

K bodu č. 2 

Schválenie zapisovateľa  p. Marián Madera 

za hlasovalo – 7  poslancov 

 

K bodu č. 3 

Návrh a schválenie programu zasadnutia. 

Program bol poslancami OZ schválený. 

za hlasovalo – 7 poslancov 
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K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva prečítal p. Marián Madera. Obecné zastupiteľstvo 

konštatuje, že uznesenie bolo splnené. 

 

 

K bodu č. 5 

Prehodnotenie prístroja Bioamp na ČOV Istebné  –  Ing. Ujhelyi 

Pán Ing. Ujhelyi  prišiel na pozvanie starostky obce na riadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, aby poslancov bližšie informoval o účinnosti prístroja Bioamp. Oboznámil 

zúčastnených OZ, že tento prístroj slúži na dlhodobé zastabilizovanie záťažových stavov.  

Zároveň zdôraznil, že treba  hľadať možnosti na úsporu nákladov na spotrebu elektrickej 

energie, nakoľko najväčšou položkou na prevádzku ČOV je elektrická energia. V 

prevzdušňovacej časti sa mieša voda na prítoku so zmesou  mikroorganizmov, oxidujú sa 

nečistoty a odchádzajú do dosadzovacieho stupňa, následne sa naviažu na mikroorganizmy, 

kde sa nečistoty viažu na čistiaci výkal, majú väčšiu hustotu, usadia sa dole a čistá voda 

odteká cez odtokové zariadenie. Tiež konštatoval, že naša čistiareň je dlhodobo 

v stabilizovanom stave, parametre vyčistenej vody sú hlboko pod zákonom  stanovenými 

limitmi. 

 

 

K bodu č. 6 

Návrh záverečného účtu obce Istebné za rok 2019 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce na rok 2019 bol rozpočet obce. Obec 

v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet pre rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. Finančné 

hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 60/2018 zo dňa 29.10.2018. Obecné zastupiteľstvo v Istebnom schvaľuje 

záverečný  účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad. 

za hlasovalo  – 7 poslancov 

 

 

K bodu č. 7 

Úprava rozpočtu, rozpočtové opatrenie č. 1 –  4/2020 

V súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2014 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli vykonané zmeny rozpočtu  

rozpočtovým  opatrením starostky obce, presun rozpočtových prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v súlade s § 14 

ods. 2 pís. a) 

za hlasovalo  –  7 poslancov 
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K bodu č. 8 

Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Istebné na roky 2018 – 2028. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Istebné s výhľadom do roku 2028 

(PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority. Je prostriedkom na 

napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Programom hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obce Istebné sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej 

samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených 

opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce 

Istebné, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný 

a doplňovaný. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je definovaný ako 

strednodobý programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých 

oblastiach života obce.  

za hlasovalo  –  7 poslancov  

 

 

K bodu č. 9 

Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo v Istebnom sa zaoberalo žiadosťou pani Zuzany Bokorovej, ktorá sa po 

smrti svojho druha Ľubomíra Zemenčíka ocitla v ťažkej sociálnej situácii, a preto požiadala o 

finančný príspevok, ktorý by jej mal pomôcť so zabezpečením ich spoločných troch 

maloletých detí. Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne rozhodlo o jednorázovom finančnom 

príspevku vo výške 500,- €.  

 

Ďalej sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo žiadosťou pani Ľubice Zaťkovej, Bar Ostéria 

Istebné, ktorá žiadala o predĺženie výpovednej lehoty prenajatých priestorov do konca 

mesiaca jún. Nakoľko už v mesiaci jún 2020 začala rekonštrukcia budovy obecného úradu 

a kultúrneho domu a  priestory baru by mal prevziať nový nájomca, ktorý chce prevádzku 

prevziať v čo najkratšom čase, obecné zastupiteľstvo jej žiadosť zamietlo. Ďalej žiadala 

o odpustenie nájmu za obdobie mesiacov apríl až máj, nakoľko vláda SR a RÚVZ SR 

vyhlásila krízovú situáciu v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a s okamžitou 

platnosťou od 13.3.2020 uzatvorila prevádzky a podniky. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že 

jej bude odpustených 50% z nájmu. O odpustení ostatných 50% môže podľa zákona 

rozhodnúť štát v prípade, že by o odpustenie požiadala.  

 

Novým nájomníkov vyššie spomínaných nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve obce, 

sa po rekonštrukcii stane pani Monika Farková, ktorá ako jediná prejavila záujem o tieto 

priestory a súhlasila s podmienkami stanovenými obcou. Hlavnou podmienkou obce bolo, aby 

nové priestory poskytovali služby spojené so stravovaním, ako napr. pizzéria. Obecné 

zastupiteľstvo poveruje starostku obce, aby požiadala p. Moniku Farkovú o vypracovanie 



podnikateľského zámeru k danému predmetu podnikania a následne  uzatvorila nájomnú 

zmluvu s pani Farkovou. 
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Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o pozastavení predaja pozemkov pod garáže pri ČOV na 

neurčito. 

 

Starostka informovala poslancov o ukončení  rekonštrukčných prác na odvodnení a výmene 

umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku. Ihrisko bude sprístupnené verejnosti v priebehu 

prvého týždňa mesiaca jún. Novým správcom multifunkčného ihriska je pán Miroslav 

Kochol. Ihrisko je ako nové, zrekonštruované, vynaložené naň značné finančné prostriedky, 

a preto je potrebné viesť deti a mládež čo najviac k poriadku, upozorňovať ich o návšteve 

ihriska za účelom športu, nie dokazovania si preliezania plotov, ničenia mantinelov, sietí 

a podobne. OZ schválilo doplniť kameru na multifunkčné ihrisko za účelom monitorovania 

pohybu mládeže na ihrisku. 

 

Ďalej starostka obce informovala o prebiehajúcich prácach na zateplení OcÚ a KD. 

Predmetom projektu „Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu 

v obci Istebné“ neboli elektrické rozvody budovy. OZ poverilo starostku obce dať vypracovať 

projekt na rozvody elektriny OcÚ a KD a tak sa rozhodne o ich rekonštrukcii na základe 

rozpočtu. Z dôvodu rekonštrukčných prác sa nebudú v priestoroch kultúrneho domu ako aj 

v jeho okolí konať žiadne obecné akcie a to až do skončenia prác. Taktiež sa nebudú 

poskytovať priestory fyzickým osobám na žiadne akcie. Na takéto akcie budeme využívať 

požiarnu zbrojnicu a hospodársky pavilón. 

 

Obecné zastupiteľstvo riešilo troch opustených psov, ktoré ostali po odchode pána Františka 

Krónera z obce. Obec zabezpečila ich odchyt a následné umiestnenie v OZ Útulkáčik, so 

sídlom v Dolnom Kubíne. Toto zariadenie vystavilo faktúru za odchyt, očkovanie, čipovanie 

a umiestnenie týchto psov v karanténnej  stanici vo výške 165,- €. Faktúra musela byť 

uhradená obcou, ktorá bude následne túto sumu vymáhať od pána Františka Krónera. 

Starostka tiež informovala  poslancov OZ o odprataní odpadu po pánovi Krónerovi, vyčistení 

pozemku, ako aj oslovení majiteľov pozemkov, na ktorých sa zdržiaval pán Króner so svojou 

rodinou v karavane. 

 

Starostka obce informovala poslancov, že v mesiaci jún bude prebiehať úprava miestnych 

komunikácii, t. j. výtlkov a jám na cestách po zimnom období. 

 

Obecné zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo žiadosťou o urýchlené odstránenie poruchy na 

streche nájomcu lekárne PEDAG, s.r.o., v Istebnom, ktorému do priestorov lekárne počas 

intenzívnych dažďov preteká cez strop dažďová voda. Je potrebné vykonať obhliadku strechy, 

určiť  jej rozsah poškodenia a následne aplikovať novú izoláciu na mieste poškodenia.  

 

 



Starostka  informovala poslancov, že firma SWIETELSKY zaoberajúca sa výrobou 

asfaltových zmesí, ktorej zámerom bolo vybudovať novú výrobnú prevádzku obaľovačky 

asfaltu (v bývalom areáli OFZ) tento zámer natrvalo ruší z rozhodnutia materskej firmy. 
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Občianske združenie  ÚTULKÁČIK z Dolného Kubína doručilo našej obci návrh 

o uzatvorení  zmluvy, v ktorej sa jedná o odchyt túlavých a opustených psov a následné 

umiestnenie do karanténnej stanice v Dolnom Kubíne. V prípade podpísania tejto zmluvy, 

bude našej obci účtovaný paušálny  poplatok vo výške 65,- €/mesačne. Každý následný  

výjazd do  našej obce  pre odchyt túlavých psov bude posudzovaný individuálne 

a spoplatnený platbou navyše. Obecné zastupiteľstvo  rozhodlo, že  podpis  zmluvy pre rok 

2020 zatiaľ nedoporučuje. 

 

Obec Istebné vyhlásila súťaž na výberové konanie pre zhotoviteľa spevnených plôch par. 

číslo 465 pri  bytovom dome č. 150 a par. číslo 367/1 pri bytovom dome č. 151. 

 

Starostka obce informovala poslancov o upozornení na neosvetlené priechody pre chodcov na 

ceste I/70 pri zastávke SAD a I/70 pri ceste k bývalému učilišťu Istebné. Na tieto nedostatky 

apeluje policajný zbor, okresný dopravný inšpektorát v Dolnom Kubíne v zmysle Vyhlášky č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), čo je 

v kompetencii obcí. OZ poveruje starostku obce riešiť momentálne osvetlenie priechodu pre 

chodcov na Hrádku na ceste I/70 pri zastávke SAD. 

  

 

 

K bodu č. 10 

Interpelácie poslancov 

Viacerí občania, najmä zo záhradkárskej oblasti, upozornili obec privolaním poslankyne pani 

Lenky Katreniakovej na to, že sa na súkromný pozemok pána Petra Šlapku vysýpa stavebný 

odpad, čoho dôsledkom je znečistenie ovzdušia, pôdy aj toku potoka. Žiadajú o urýchlenú 

nápravu a aby sa v budúcnosti predišlo takémuto konaniu.  Starostka spolu s niektorými 

poslancami a nespokojnými občanmi spoločne navštívia dané miesto a preveria vzniknutú 

situáciu. 

 

Ďalej poslankyňa Lenka Katreniaková, predniesla požiadavku občanov zo sídliska, aby bola 

čo v najkratšom čase pokosená tráva v sídlisku. Takýto  stav nastal z dôvodu nepriaznivého 

počasia v mesiaci máj a nedostatku pracovníkov vykonávajúcich kosenie a údržbu trávnatých 

plôch. Obec však v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady, trvale  trávne 

porasty) vykosí tieto priestory 2 x do roka. 

 

 

Na základe sťažností  viacerých  občanov našej obce, sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo 

sťažnosťou na parkovanie automobilu značky BMW, ktoré je toho času  bez evidenčných 



čísel a je vo vlastníctve pána Romana Černického. Automobil je dlhodobo v nepojazdnom 

stave,  zasahuje do prístupovej cesty k bytovému domu a blokuje parkovacie miesto pre 

pojazdné automobily. Vedenie obce ako aj správca bytového domu  viackrát ústne 

upozorňovali majiteľa automobilu, aby hľadal vhodnejšie  riešenie pre dlhodobé parkovanie 

nepoužívaného vozidla.  
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Doposiaľ na tieto výzvy nereagoval. Opätovne bude vedením obce upozornený, aby v danej 

veci začal konať. 

 

 

 

K bodu č. 11 

Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 

Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento  bol poslancami schválený. 

za hlasovalo – 7 poslancov 

 

 

 

K bodu č. 12 

Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovanie 

OZ ukončila o 22:15 hodine. 

 

 

 

 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

                                    

 

Martin Kováčik      ....................................................................                                              

 

 

                

 

Zapísal: 



 

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

 


