
Zápisnica 
z  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v Istebnom, ktoré sa 

konalo dňa 14.09.2020 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. Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto 

programom sa zastupiteľstvo riadilo. 

 

Program: 

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

2. Schválenie zapisovateľa (p. Marián Madera) 

3. Návrh a schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

5. Práce na dome kultúry a obecnom úrade.(vyčíslenie na viac prác) 

6. Rôzne 

7. Interpelácie poslancov 

8. Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 

9. Záver 

 

 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice Ing. Kunová Erika, Labda Jaroslav 

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 

 

K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

Uznesenie obecného zastupiteľstva prečítal  Marián Madera. Obecné zastupiteľstvo 

konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne. 
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K bodu č.5 

Práce na dome kultúry  a obecnom úrade (vyčíslenie naviac prác) 

Starostka obce informovala poslancov o vykonaných prácach na dome kultúry a obecnom 

úrade, ktoré neboli predmetom projektu „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu 

a obecného úradu v obci Istebné“. Jedná sa o tieto práce: elektroinštalačné  a počítačové 

rozvody celého objektu budovy. Zmena vonkajšieho-hlavného priečelia budovy zámenou 

dekoračnej omietky za travertínový obklad. Zmena-výmena hlavných vchodových dverí 

plastových za hliníkové, stierkovanie a  vymaľovanie sály kultúrneho domu, stierkovanie 

chodby, malej zasadačky, úprava povrchu vonkajšieho schodišťa (kamenný koberec), obklady 

a dlažby v pánskych a dámskych WC, brúsenie a lakovanie parkiet podlahy sály kultúrneho 

domu, obklad sokla stien v sále a malej zasadačke . 

Obecné zastupiteľstvo schválilo rekapituláciu rozpočtu – práce naviac, ktoré vykonala firma 

STAVPOČ s.r.o.  Námestovo, ktoré neboli súčasťou projektu „Zníženie energetickej 

náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci Istebné“. Treba však podotknúť, že bez 

týchto úprav a prác naviac, by niektoré časti projektu nespĺňali účel a  funkčnosť a museli by 

byť z tohto projektu vylúčené. Výška rozpočtu predstavuje sumu 59 638,87  € (cena s DPH). 

Podrobná rekapitulácia rozpočtu prác naviac je prílohou zápisnice. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

K bodu č. 6 

Rôzne 

- Starostka informovala poslancov o predaji automobilu FORD TRANZIT 2,5 TD, 

ktorý bol na predaj ako prebytočný hnuteľný majetok vo vlastníctve obce, ohodnotený 

riadnym znaleckým posudkom a  vysúťaženým  spôsobom predaný. 

 

- OZ schválilo ZŠ s MŠ Istebné o zúčtovanie stočného priemerom za obdobie 06/2019-

06/2020. Pri odpočte vody v mesiaci jún 2020 bola zistená porucha na hlavnom 

potrubí rozvodov vody v škole. 

 

- OZ schválilo žiadosť Anny Maderovej bytom Istebné č. 117 o zúčtovanie stočného 

priemerom za obdobie 6/2019 -6/2020. Pri odpočte vody v mesiaci jún 2020 zistila 

poruchu na potrubí, kde voda unikala mimo potrubia aj kanalizácie. 

 

- Zasadnutia obecného  zastupiteľstva sa zúčastnil správca multifunkčného ihriska p. 

Miroslav Kochol, ktorý informoval  poslancov o problémoch, ktoré vznikajú v areáli 

ihriska. Informoval, že niektoré deti odmietajú rešpektovať určené pravidlá a pokyny 

ako sa majú správať v areáli ihriska. Aj napriek viacnásobným upozorneniam sa 

správajú arogantne, úmyselne poškodzujú zariadenie ihriska, zanechávajú odpadky. 

V prípade, ak bude dieťa  usvedčené z úmyselného poškodzovania zariadenia 

multifunkčného ihriska, bude náhrada škody v plnej výške vymáhaná od jeho 

zákonného zástupcu. 
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- Zasadnutia OZ sa zúčastnila p. Monika Farková, ktorá predložila poslancom  

podnikateľský zámer na spustenie novej prevádzky Pizzéria u Monči, v priestoroch 

bývalého baru Ostéria.  Dokladovala, že na spustenie novej prevádzky musela 

vynaložiť značne vysoké vstupné  investície, preto žiadala obecné zastupiteľstvo 

o odpustenie nájmu. OZ schválilo odpustenie nájmu a to v plnej výške od otvorenia 

prevádzky do konca kalendárneho roku 2021. 

 

- OZ sa zaoberalo sťažnosťou p. Marcely  Gallovej o riešenie situácie 

s nezodpovednými  psíčkarmi v obci, ktorí pravidelne venčia psov v okolí  ich 

bytového domu, kde sa hlavne v letných mesiacoch šíri nepríjemný zápach. 

Opakovane budú prostredníctvom obecného rozhlasu upozorňovaní na dodržiavanie 

poriadku na verejných priestranstvách. 

 

- Ďalej starostka informovala o sťažnostiach na pani Lindu Ondrušovú, pre 

pretrvávajúce problémy súvisiace s parkovaním v našej obci, konkrétne v časti na 

otočke ulica Hliny. 

 

- V našej obci sa neustále opakujú problémy ohľadom triedeného zberu odpadov. 

Opakovane  sme dostali upozornenie od firmy, ktorá z našej obce odváža triedený 

odpad z kontajnerov, aby sme okamžite zjednali nápravu. V prípade, že sa tieto 

problémy budú znova opakovať hrozí, že odpad nebude z našej obce odvezený na 

skládku triedeného odpadu, ale na skládku komunálneho odpadu, za ktorú bude obec 

musieť uhradiť vyššie výdavky a poplatky. V takomto  prípade budeme musieť 

pristúpiť k tomu, že kontajnery na separovaný zber budú z obce stiahnuté. Separovať 

sa bude opäť len do vriec a každé dva týždne podľa harmonogramu zvozu odvážať 

z domácností rodinných a bytových domov. 

 

- Na základe pripomienok riaditeľky ZŠ s MŠ obecné zastupiteľstvo poveruje starostku 

obce pripraviť VZN o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské 

zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné. 

 

- OZ schválilo zakúpenie kalendárov na rok 2021. Kalendáre budú prostredníctvom 

poslancov obce, podľa pridelených obvodov roznesené do každej domácnosti 

v mesiaci december tak,  ako po iné roky. 

 

- Starostka obce informovala poslancov o odpredaji bývalého kaštieľa detského domova 

Mgr. Mariánovi Janecovi, bytom Žilina. Zatiaľ nie je známe na  aké účely bude 

budova využívaná. 
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K bodu č.7 

Interpelácie poslancov 

Poslankyňa Ing. Erika Kunová poukazovala na parkovanie v sídliskovej časti obce. Obec 

vybudovala na náklady obce parkovacie miesta pri bytových domoch. Parkovacie miesta však 

nezodpovedajú počtu bytov v bytových domoch, nie to ešte počtu automobilov (dnes vlastní 

každá domácnosť v priemere 2-3 automobily). To znamená, že parkovacie miesta v našej obci 

stále absentujú, mnohí občania nemajú kde zaparkovať a pod. Je potrebné túto situáciu riešiť. 

Poslankyňa navrhla parkovacie miesta spoplatniť. Obecné zastupiteľstvo  sa bude touto 

otázkou zaoberať na ďalších zasadnutia OZ. 

 

 

K bodu č. 8 

Návrh a schválenie uznesenia  zo zasadnutia OZ 

Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

K bodu č. 9 

Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovanie 

OZ  

ukončila o 21.00 hodine. 

 

 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

               

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

 

               

 

Overovatelia  zápisnice: 

 

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

 

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

 

 

 

Zapísal:p. Marián Madera                              -----------------------------------------------------------                    

  


