
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Istebnom 
 z 13.04.2015 

 
 
 
Uznesenie č. 21/2015 
 
OZ   berie na vedomie  
 

• Informácie o kladení venca pri príležitosti 70.výročia oslobodenia Obce Istebné 
konaného dňa 08.04.2015, ktoré podal p. poslanec Sabol Dušan. 

• Informáciu ohľadom p. Miroslava Čutku, chránenca čiastočne pozbaveného 
svojprávnosti. 

• Informácie zo zasadnutia sociálno-finančnej komisie z 26.2.2015 ohľadom Jednoty 
dôchodcov-nákup stoličiek a stolov do priestorov klubu, stanovisko ku oploteniu 
záhrady p. Lindy Ondrušovej, ktorej múr sa rozpadá, parkoviská a oprava MK 
v sídlisku, E.C.I.F. Slovakia-plnička pitnej vody v Istebnom. 

• Informácie zo zasadnutia komisie na ochranu verejného poriadku z 12.3.2015 
ohľadom sťažnosti na voľne sa pohybujúcich psov po obci, konkrétne psa p. Janigovej 
Boženy. 

• Informácie zo zasadnutia stavebnej komisie z 5.3.2015 ohľadom výstavby šatní pre 
OŠK Istebné, ohlásenia drobnej stavby p. Štítikovej Silvie, ohlásenia drobnej stavby p. 
Toiflovej Gabriely a riešenie odtoku povrchovej vody zo záhrad nad Žriedlom. Zo 
zasadnutie stavebnej komisie z 8.4.2015 ohlásenie drobnej stavby p. Gábriovej Márie, 
ohlásenie drobnej stavby p. Matúšovej Soni, stanovisko obce k dodatočnému 
povoleniu na prístrešok p. Ondreja Štítika pri rodinnom dome č.s. 223;  

• Vyhodnotenie ponúk na vypracovanie projektu na „Rekonštrukciu miestnej 
komunikácie Istebné“ a výber s najnižšou cenovou ponukou a to projektanta Ing. 
Marettu Dolný Kubín, 

• Informácia zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu zo 4.3.2015 ohľadom 
kalendára podujatí na tento rok, organizovanie dňa obce a športových hier  
VIP – Veličná, Istebné, Párnica. 

• Zorganizovanie celoobecnej brigády pri príležitosti dňa zeme. 
• Zapojenie sa obce Istebné do natáčania televíziou RTVS v televíznej šou  

„Naj dedinka“. 
• V spolupráci s OŠK Istebné a DHZ Istebné organizovanie stavania mája 30.04.2015. 
• V spolupráci so ZŠ s MŠ Istebné usporiadanie slávnosti Deň matiek 10.05.2015. 

 
 
 
Uznesenie č. 22/2015 
 
OZ schválilo -  overovateľov zápisnice Bc. Renátu Pazúrikovú a Ing. Eriku Kunovú 

  -   zapisovateľa p. Belicu Bohuslava ml. 
                      -   program zasadnutia OZ 

 
Hlasovanie:  za:   9 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 



Uznesenie č. 23/2015 
 
OZ schválilo plnenie uznesení z posledného zasadnutia OZ. Uznesenia boli splnené. 
Hlasovanie:  za:   9 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 24/2015 
 
OZ schválilo     Investičné a volebné priority obce a ich zosúladenie podľa závažnosti 
a potreby obce ako aj finančných možností a to v tomto poradí: 
1/ Rekonštrukcia miestnej komunikácie v sídlisku 
2/ Výstavba šatní pre OŠK Istebné 
3/ Vysporiadanie pozemkov pod IBV v Gašovej rovni a pokračovanie v budovaní 
inžinierskych sietí 
 
Čo sa týka ďalších akcií budú sa riešiť postupne a s využitím financií z EÚ, eurofondov. 
Postupne sa budú pripravovať projekty a štúdie na akcie a čakať na vyhlásenie výziev. 
 
Hlasovanie:  za:   9 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 25/2015 
 
OZ schválilo     Štatút obce Istebné 
Hlasovanie:  za:   9 poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 26/2015 
 
OZ schválilo     VZN č. 3/2015 o službách poskytovaných obcou 
Hlasovanie:  za:  9  poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 27/2015 
 
OZ schválilo     Zásady rozpočtového hospodárenia obce a Zásady hospodárenia s majetkom 
obce 
Hlasovanie:  za:  9  poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 28/2015 
 
OZ schválilo      Financovanie investičnej akcie s názvom „Rekonštrukcia miestnej 
komunikácie Istebné“ poskytnutím úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a. s. 
Liptovský Mikuláš vo výške 30 000,- € s dobou splatnosti 60 mesiacov a zabezpečením úveru 
vlastnou blankozmenkou.  
Hlasovanie:  za:  9  poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 



 
 
Uznesenie č. 29/2015 
 
OZ schválilo       Prenájom pozemkov pod výstavbu šatní pre OŠK Istebné na 10 rokov, 
bezplatne za účelom budovania šatní. 
Hlasovanie:  za:  9  poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 30/2015 
 
OZ schválilo       Finančnú čiastku 500,- € z rozpočtu obce na opravu lavice a chodníka v k.ú. 
obce Istebné 
Hlasovanie:  za:  9  poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 31/2015 
 
OZ zamieta       Poskytnutie finančného príspevku pre p. Jakubu Jána, stolnotenisového 
veterána na materiálno-športové vybavenie pri súťažiach, nakoľko sa momentálne riešia iné 
prioritné aktivity obce (havarijné stavy, oprava miestnych komunikácií, šatne pre 
športovcov...). 
Hlasovanie:  za:  9  poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 32/2015 
 
OZ zamieta      Žiadosť p. Igora Štítika o odkúpenie časti pozemku č. 514/3 od obce pod 
výstavbu garáže pod ČOV. OZ už v predchádzajúcom volebnom období rozhodlo, že tento 
pozemok nie je vhodný na predaj a následne na výstavbu garáží, nakoľko je tesne susediaci 
s vodným tokom Istebnianky, podložie pozemku je nestabilné, pretože je vybudovaný 
z návozov zeminy a stavebného materiálu len krátkeho časového horizontu. 
Hlasovanie:  za:  9  poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 33/2015 
 
OZ zamieta      Žiadosť pána Kronera Františka o pridelenie sociálneho nájomného bytu, 
nakoľko obec Istebné s takýmito bytmi nedisponuje. Pán Kroner spolu so svojou rodinou sa 
dostali do situácie „bezdomovcov“ vlastným zapríčinením a je na ich rodine ako sa začlenia 
do života riadnych občanov. 
Hlasovanie:  za:  9  poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 34/2015 
 
OZ poverilo     Starostku obce jednať s ECAV v Istebnom ohľadom prenájmu pozemkov  na 
cintoríne, nakoľko sa obec stará o celý cintorín, musí robiť nájomné zmluvy na hrobové 
miesta, vyberať poplatky za hrobové miesta a pod. a nie je vlastníkom cintorína, aby tieto 



činnosti a výber poplatkov boli v súlade so zákonom o pohrebisku a VZN obce o službách 
poskytovaných obcou. 
 
 
Uznesenie č. 35 /2015 
 
OZ poverilo      Starostku obce jednať s vlastníkom pozemku pri kotolni (Hanušniak Ondrej), 
na ktorého pozemku stojí neoprávnene karavan p. Kronera s jeho rodinou a pristavuje si tam 
rôzne ďalšie „búdy“, znečisťuje prostredie a páli odpad, pneumatiky, drevo. 
 
 
Uznesenie č. 36 /2015 
 
OZ poverilo     Stavebnú komisiu a komisiu sociálno-finančnú  
-  vypracovať smernicu ohľadom prenájmu obecných pozemkov,  
-  preveriť možnosti opravy (havarijný stav) odvodnenia na ulici Skalickej, ktoré vedie cez 
pozemok pána Maderu Ondreja a odvodnenia pozemku nad Žriedlom (Barica Ondrej – 
Janigová Emília),  
-  riešiť opravu detského ihriska v sídlisku,  alebo zistiť cenové relácie nových zostáv 
(výmena niektorých starých za nové) v rámci finančných možností obce, 
-  prepracovať Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na dnešné podmienky (priority 
investičnej výstavby) a zaradiť sa do MAS ORAVA Oravský Podzámok s možnosťou 
získania finančných prostriedkov z eurofondov v rámci regiónu Orava, 
 
 
 
Uznesenie č. 37/2015 
 
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 9 poslancov a sú uznášania schopní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                             starostka obce 


