
Zápisnica 
z  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v Istebnom, 
ktoré sa konalo dňa 23.11.2020 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. Lenka Katreniaková, Štefan Magdalík) 
2. Schválenie zapisovateľa (Marián Madera) 
3. Návrh a schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 
5. Dodatok č.1 k VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Istebné 
6. Schválenie úveru na predfinancovanie NFP „Zníženie energetickej náročnosti 

kultúrneho domu a obecného úradu v obci Istebné“ (tzv. prekleňovací úver) 
7. Výročná správa obce Istebné za rok 2019 
8. Rôzne 
9. Interpelácie poslancov 
10. Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ 
11. Záver 

 
 
K bodu č. 1 
Schválenie overovateľov zápisnice Bc. Lenka Katreniaková, Štefan Magdalík 
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 
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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 a uznesenie č. 40/2020 je rozpracované. 

 
 

K bodu č. 5 
Dodatok č. 1 k 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. 369/1990Zb. 
o obecnom zriadení  uznieslo na dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu  v súlade s §81 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa 
dopĺňa čl. 8 – o bod 14. nasledovne: 
14. Zberné nádoby  na zmesový komunálny odpad – KUKA nádoby a 1100 l kontajnery 
zabezpečuje obec. Náklady na zberné nádoby  pre zmesový  komunálny odpad  znáša  
pôvodca odpadu, pričom tieto sú stanovené podľa reálnej obstarávacej ceny zbernej nádoby, 
za ktorú obec tieto nádoby obstarala. 
a dopĺňa sa čl. 23 - o bod 5. nasledovne: 
15. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 
pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík (v predajni pneumatík, alebo tomu kto 
pneumatiky vymieňa), alebo na tomto mieste: v areáli ČOV, v súlade so schváleným 
harmonogramom zberu triedeného odpadu. 
za hlasovalo –  8 poslancov 

 
 

K bodu č. 6 
Schválenie úveru na predfinancovanie NFP „Zníženie energetickej náročnosti 
kultúrneho domu a obecného úradu v obci Istebné“ tzv. (prekleňovací úver) 
Obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie prekleňovacieho úveru na predfinancovanie NFP –
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci Istebné a to vo 
výške 514 650,94 € a zároveň splnomocňuje starostku obce Bc. Lýdiu Fačkovú na podpísanie 
úverovej zmluvy, blankozmenky, dohody o  vyplňovacom práve blankozmenky, zmluvy 
o zriadení záložného práva k účtu na vyplatenie NFP. 
za hlasovalo – 8 poslancov 

 
 

K bodu č. 7 
Výročná správa obce Istebné za rok 2019 
Konsolidovaná výročná správa Obce Istebné za rok 2019 je zostavená na základe výsledkov 
ekonomických ukazovateľov počas celého roka 2019. Obec sa zameriavala na plnenie 
zákonom daných povinností  obce s cieľom vychádzať  v ústrety požiadavkám občanov obce  
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a organizáciám sídliacich v obci, konanie akcií pre občanov, hlavne za účelom dobrého 
spolunažívania občanov v rámci obce. 
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 2019 je potrebné v prvom rade poukázať na záverečný účet obce 
a na celkový prebytok rozpočtového hospodárenia. Je to dokument, ktorý nielen pomocou 
tabuliek a čísel hodnotí, ako obec hospodárila v roku 2019. Poskytuje aj základné informácie 
o majetku a finančnej situácii konsolidovaného celku, podáva analýzu príjmov a výdavkov, 
nákladov a výnosov. Poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky 
v sledovanom období. 
 
 
K bodu č. 8 
Rôzne 
Starostka obce predložila poslancom  žiadosť p. Miroslava Ráclavského bytom Istebné č. 289, 
ktorý žiada o zúčtovanie stočného priemerom pri odpočte vody a fakturácii stočného budúci 
rok a to 07/2020-07/2021. K havárii vodovodného potrubia došlo v rodinnom dome dňa 
2.októbra tohto roku, kde voda unikala mimo potrubia aj kanalizácie. OZ schvaľuje 
vlastníkovi rodinného domu, aby mu bolo stočné budúci rok vyrátané priemerom 
z predchádzajúcich rokov. 
za hlasovalo – 8 poslancov 
 
Starostka obce informovala poslancov, že aj napriek  viacnásobným  upozorneniam 
a zákazom  prostredníctvom obecného rozhlasu, osobného dohovoru starostkou obce 
a pedagogických pracovníkom školy, sa mládež z našej obce aj naďalej stretáva (hlavne vo 
večerných hodinách) v areáli bývalého detského domova a blízkeho okolia základnej školy, či 
kultúrneho domu, kde po sebe zanechávajú neporiadok, spôsobujú ohrozenie vzniku požiaru 
a poškodzujú  súkromný majetok. Obecné zastupiteľstvo poverilo starostku, aby spolu 
s riaditeľkou základnej školy opätovne upozornili deti, prípadne ich rodičov o zákaze pohybu 
a zdržiavania sa v týchto priestoroch. Ďalej poveruje starostku obce, aby kontaktovala nového 
majiteľa budovy bývalého detského domova (kaštieľa) o zabezpečenie tohto objektu a 
opravu oplotenia priľahlého pozemku, aby sa tak zabránilo poškodzovaniu majetku.  

 
Poslanci obce, budú v mesiaci december, podľa jednotlivo pridelených obvodov doručovať do 
domácností kalendáre na rok 2021. Spolu s kalendárom bude do domácností doručený 
informačný leták, ktorý bude obsahovať základné informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov 
domov a bytov, ktoré sa bude konať od 15.02.2021 do 31.03.2021. 
 
Starostka obce informovala poslancov OZ o výsledkoch celoplošného testovania, ako aj 
o situácii s novým koronavírusom COVID-19 v našej obci, o poskytnutí finančného daru od 
firmy HOVAL s.r.o. Istebné na pomoc pri rekonštrukcii kultúrneho domu vo výške 1 500,- € 
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K bodu č. 9 
Interpelácie poslancov 

 
 
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 19.00 hodine. 
 
 
 
 
Zápisnica prečítaná a podpísaná: 
 
 
Bc. Lýdia Fačková, starostka obce             ---------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Overovatelia  zápisnice: 
 
Bc. Lenka Katreniaková                                -------------------------------------------------------- 
    
Štefan Magdalík                                             -------------------------------------------------------- 
 
           
 
 
       
Zapísal: 
 
Marián  Madera                                           -------------------------------------------------------- 
                         


