
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré 

sa konalo dňa 28.06.2021 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 18.00 hod. Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto 

programom sa zastupiteľstvo riadilo. 

 

Program: 

1. Schválenie overovateľov zápisnice (p. Magdalík Štefan, p. Labda Jaroslav) 

2. Schválenie zapisovateľa (p. Marián Madera) 

3. Návrh a schválenie programu zasadnutia OZ 

4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

5. Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a obciach (vnútroblokov sídlisk) 

projekt IROP-2021 (predkladá Ing. Eduard Kačík) 

6. Záverečný účet obce a hospodárenie obce za rok 2020 

7. Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 

8. Rôzne 

9. Interpelácie poslancov OZ 

10. Návrh a schválenie uznesenia OZ 

11. Záver 

 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice p. Magdalík Štefan, p. 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 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 p. Marián Madera. Obecné zastupiteľstvo 

konštatuje, že uznesenie bolo splnené. 

 

K bodu č. 5 

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a obciach (vnútroblokov sídlisk)projekt 

IROP-2021(predkladá Ing. Eduard Kačík) 

Pozvanie na riadne zasadnutie OZ starostkou obce prijali Ing. Kačík a pán architekt Pavlík, 

ktorí spoločne informovali poslancov obce o možnosti  uchádzania sa o nenávratný  finančný 

príspevok od štátu. Táto výzva je zameraná na regeneráciu vnútroblokov, zvyšovanie kvality 

života v sídliskových častiach miest a obcí a taktiež  dopravnú vybavenosť. V rámci tohto 

projektu je možné dobudovať  rozšírenie verejných komunikácií a parkovacích miest 

zatrávňovacími  stavebnými úpravami, doplnením chodníkov tam, kde to je vhodné 

a dobudovanie odpadových stojísk. Taktiež je možné dobudovanie infraštruktúry, internetu, 

verejného osvetlenia a rozhlasu. Zapojenie sa do takejto verejnej súťaže je podmienené 

vypracovaním kompletnej projektovej dokumentácie a splnením ďalších podmienok. 

O ďalšom postupe a podmienkach zapojenia sa do tohto projektu sa budú poslanci obecného 

zastupiteľstva zaoberať na najbližšom zasadnutí OZ. 

 

K bodu č. 6 

Záverečný účet obce a hospodárenie obce za rok 2020 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec 

v roku 2020 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 obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

Vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2020 prebytkové, možno konštatovať, že 

obec vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne. 



Finančné hospodárenie obce Istebné sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením 

obecného zastupiteľstva číslo 65/2019 zo dňa 4.11.2019. 

Kontrolór obce Ing. Martin Kahan skonštatoval, že návrh záverečného účtu je spracovaný 

v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne sa vyjadruje k rozpočtovému 

hospodáreniu, ako aj k stavu majetku a záväzkov obce Istebné. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

K bodu č. 7 

Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 

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 2020 je potrebné v prvom rade poukázať na záverečný účet a na 

celkový prebytok rozpočtového hospodárenia. Je to dokument, ktorý nielen pomocou tabuliek 

a čísel hodnotí, ako obec hospodárila v roku 2020, ale poskytuje aj základné informácie 

o majetku a finančnej situácii konsolidovaného celku i jednotlivých súčastí, podáva analýzu 

príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov, prehľad o transferoch a dotáciách a ďalšie dôležité 

informácie o dianí v obci. Obec sa zameriavala na plnenie zákonom daných povinností obce 

s cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám občanov obce a organizáciám sídliacich v obci. 

Tak ako v minulosti, aj dnes chceme pokračovať bohatým kultúrnym životom a nezabúdame 

ani na zachovávanie tradícií, ktoré zanechali minulé generácie, ako aj rozvoj športu. 

Rok 2020 bol neočakávane ťažký, ohromený krízou verejného zdravia spôsobenou globálnou 

pandémiou nového koronavírusu. Mnoho sektorov hospodárstva bolo na podstatnú časť roka 

zatvorených, čo malo za následok výrazný pokles HDP. 

 

K bodu č. 8 

Rôzne 

Poslanci OZ zastupiteľstva poverujú starostku obce o uzatvorenie zmluvy s firmou (útulkom) 

na odchyt túlavých psov, nakoľko podľa platnej vyhlášky č. 283/2020 Z. z. každá obec a 

mesto je povinné takúto zmluvu uzatvoriť. Jedna z ďalších možností je, aby obec mala 

vyškolenú osobu na odchyt psov, vybudovanú karanténnu stanicu (koterce), na umiestnenie 

odchytených túlavých psov. Poslanci rozhodli, že nateraz výhodnejšou alternatívou je 

uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom psieho útulku. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 



OZ schvaľuje prekrytie terasy pred pizzériou Monika. Konštrukcia terasy však nemôže byť 

pevne spojená s budovou, aby nedošlo k poškodeniu fasády. Ďalšie úpravy musia byť 

schválené poslancami obecného zastupiteľstva. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

Starostka obce informovala poslancov o nutnosti náteru strechy Základnej školy a strechy 

domu smútku. Nakoľko na viacerých miestach vznikajú hrdzavé škvrny, náter by bolo ideálne 

zrealizovať ešte v tomto kalendárnom roku. Poverili starostku obce vykonať prieskum trhu na 

náter striech. 

 

 

K bodu č. 9 

Interpelácie poslancov OZ 

Na podnety od občanov našej obce ohľadom tréningov stolného tenisu  Ing. Tibor Belica 

predniesol návrh o určení presného časového  harmonogramu tréningov. Tieto tréningy by sa 

mali konať za prítomnosti zodpovednej osoby (trénera) Ing. P. Grobarčíka. 

 

Poslanec Ing. Labuda Jozef predniesol požiadavku občanov o vyprázdnenie preplnených 

kompostérov. Jedná sa o kompostéry, ktoré sú umiestnené v častiach, kde nebol možný 

prístup s technikou. Tieto kritické miesta budú posilnené novými kompostérmi. 

 

 

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 21.15 hodine. 

 

 



Zápisnica prečítaná a podpísaná:  

 

 

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

 

 

 

Overovatelia  zápisnice: 

 

 

p. Magdalík Štefan                                           ------------------------------------------------------- 

    

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

 

 

 

Zapísal: 

 

p. Marián  Madera                                            ------------------------------------------------------ 

                         

 

 

                

                           

 

 

 

          


