
Zápisnica 
z  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v Istebnom, ktoré sa 

konalo dňa 16. 12. 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 (Bc. Renáta Pazúriková, Ing. Jozef Labuda) 

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. Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 

7. Správa audítora za rok 2019 

8. VZN č.1/2021 o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné 

9. Rôzne 

10. Interpelácie poslancov 

11. Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 

12. Záver 

 

 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice Bc. Renáta Pazúriková, Ing. Jozef Labuda 

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 OZ 

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 uznesenie bolo splnené. 

  

 

K bodu č. 5 

Rozpočtové opatrenia č. 5/2020 

V súlade s ustanovením §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 59/2020 zo dňa 16.12.2020 bola vykonaná zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením. 

za hlasovalo –  8 poslancov 

 

 

K bodu č. 6 

Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 

OZ schválilo rozpočet obce Istebné podľa hlavných kategórií rozpočtovej klasifikácie na rok 

2021 bez programovej štruktúry. 

za hlasovalo –  8 poslancov 

 

 

K bodu č. 7 

Správa audítora za rok 2019 

Audítor vykonal audit konsolidovanej účtovnej závierky obce Istebné, ktorá obsahuje súvahu 

k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, 

ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa názoru audítora, 

priložená  konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 

obce Istebné k 31.12.2019 a výsledku jej hospodárenia  za rok končiaci sa k uvedenému dátumu 

podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o účtovníctve). Audit bol vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov. 

Štatutárny orgán je tiež zodpovedný za zostavenie tejto konsolidovanej účtovnej závierky tak, 

aby poskytovala pravdivý a verný  obraz podľa zákona o účtovníctve a tiež za interné kontroly, 

ktoré považuje za potrebné na  zostavenie konsolidovanej účtovej  závierky, ktorá neobsahuje 

významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri zostavovaní konsolidovanej 

účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Obce nepretržite 

pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania 

v činnosti, ak je potrebné  a za použitie predpokladu nepretržitého  pokračovania v činnosti 

v účtovníctve. 

 

 

 

 

 



K bodu č. 8 

VZN č. 1/2021 o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 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 so zákonom č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je bližšie upraviť práva a povinnosti rodičov, 

alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej, alebo pestúnskej 

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), navštevuje základnú 

školu, školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti, zariadenie školského stravovania 

zriadené obcou Istebné. Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov, ktorých 

dieťa navštevuje Základnú školu s materskou školou v Istebnom, školský klub detí  pri ZŠ s MŠ 

v Istebnom, Centrum voľného času a Zariadenie školského stravovania  pri ZŠ s MŠ 

v Istebnom. Zároveň sa vzťahuje na dospelých stravníkov stravujúcich sa v Zariadení 

školského stravovania pri ZŠ s MŠ v Istebnom. 

 

 

K bodu č. 9 

Rôzne 

OZ schválilo Zmluvu o uzatvorení  budúcej zmluvy o prevode vlastníctva  k verejnej 

kanalizačnej, splaškovej prípojke, ktorá bude vybudovaná na pozemkoch KN-E č. 1/181 

a 1/182, v k. ú. Istebné medzi Marekom a Alenou Pollákovcami a Obcou Istebné. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

Starostka obce informovala poslancov o výsledku z prieskumu trhu o verejnom obstarávaní 

prekleňovacieho úveru na predfinancovanie NFP „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho 

domu a obecného úradu v obci Istebné“ Na základe posúdenia zistených cenových ponúk 

v zmysle požiadaviek projektu obstarávateľ prijal najvýhodnejšiu ponuku od subjektu: VÚB a. 

s., pobočka Dolný Kubín s úrokom 0,29 % p.a. 

 

Poslanci OZ tiež riešili otázku čistoty a poriadku, čo sa týka separovaného odpadu pri stojiskách 

a to hlavne v priestoroch predajne potravín Koruna a posilňovne. Kontajnery na separovaný 

zber sú po obci rozmiestnené tak, aby sa do nich ukladal (zbieral) separovaný odpad. To ale 

neznamená, tak ako to v našej obci je, že keď sú kontajnery plné, občan vyhodí ku kontajneru 

vrece s odpadom, nepostláčané kartóny, či plasty a podobne. Takýto odpad sa zbiera aj do vriec, 

ktorý každé dva týždne pracovníci obce zbierajú. Týmto by sme chceli apelovať na všetkých 

občanov, aby si odpad ukladali aj do vriec, nevhadzovali ho s vrecami do kontajnerov, ale 

vykladali ich vtedy, keď pracovníci obce odpad zbierajú. Zabránime tak udržaniu čistoty 

a poriadku v okolí stojísk na separovaný zber odpadu. 

 

 

K bodu č. 10 

Interpelácie poslancov OZ 



K bodu č. 11 

Návrh a schválenie uznesenia  zo zasadnutia OZ 

Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

 

K bodu č. 12 

Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovanie OZ 

ukončila  o 19.00 hodine. 

 

 

 

 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná : 

 

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

 

 

 

 

Overovatelia  zápisnice: 

 

Bc. Renáta Pazúriková                                -------------------------------------------------------- 

    

Ing. Jozef Labuda                                        -------------------------------------------------------- 

 

                 

Zapísal: 

 

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

                         

 

 

                

                           

 

 

 

          


