Uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Istebnom zo 14. 03.2022
Uznesenie č. 1/2022
OZ berie na vedomie
-

Informácie starostky ohľadom dokončovacích prác na šatniach OŠK.

-

Informácie starostky ohľadom čiastočného odstránenia havárie strechy na
hospodárskom pavilóne.

-

Informácie ohľadom p. Ondrušovej Lindy a jej dcéry Liliany v súvislosti „šikanovania
dcéry“ chlapcami CDR Istebné (stretnutia v CDR Istebné, v ZŠ s MŠ Istebné).

-

Príkaz na uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov ku dňu 01.05.2022.

-

Informácie ohľadom výmeny servera-zosieťovanie počítačov na obci a zálohovanie
dát. Nakoľko server je už prestarlý, boli zaznamenané výpadky, je potrebná jeho
výmena.

-

Informácie ohľadom otcovskej kvapky krvi, plánovaný odber 9.6.2022 v čase od 8,00
– 10,00 hod. v dome kultúry.

-

Informácie ohľadom Ukrajiny, pomoc Ukrajine, finančná zbierka, zabezpečenie
krízového ubytovania-priestory obce (aspoň 10-15 miest na prenocovanie v obecných
priestoroch).

-

Informácie o konaní kultúrno-spoločenských a športových podujatiach. Pri uvoľnení
covid opatrení, je potrebné opäť uskutočniť nejaké akcie a činnosti.

-

Žiadosť Súkromnej materskej školy – Centrum Montessori Dolný Kubín, prevádzka
Istebné o stanovisko obce k zaradeniu materskej školy do siete škôl.

-

Vynaložené finančné prostriedky vo výške 3 075,60 € spôsobenú zimnou snehovou
kalamitou v mesiaci február 2022.

Uznesenie č. 2/2022
OZ schvaľuje

Hlasovanie:

-

overovateľov zápisnice – Ing. Belica Tibor, p. Martin Kováčik

-

zapisovateľa – p. Marián Madera

-

navrhnutý program zasadnutia OZ

za: 9 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3/2022
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 ku VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku pre
školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné
Hlasovanie:

za: 9 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4/2022
OZ schvaľuje poslaneckým návrhom poslankyne Lenky Katreniakovej zapracovať do
Dodatku č. 1 ku VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné nasledovné:
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy 30 dní v kalendárnom mesiaci z dôvodu
choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi,
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
Hlasovanie:

za: 9 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 5/2022
OZ schvaľuje Inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce
Istebné. Termín vykonania inventúr, spracovania inventúrnych súpisov a inventarizačného
zápisu do 31.08.2022.
Hlasovanie:

za: 9 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 6/2022
OZ schvaľuje Návrh kúpnej zmluvy odkúpenia časti pozemkov od fyzických osôb pre
vytvorenie nových hrobových miest na cintoríne v sume 10,- EUR/m2 (Návrh kúpnej zmluvy
v prílohe).
1.

Predávajúci v 1. rade je výlučným vlastníkom v podiele vo veľkosti 1/1 nehnuteľnosti
v k. ú. a obci Istebné zapísaných na LV č. 510, vedenom Okresným úradom Dolný
Kubín, katastrálnym odborom, a to:
 pozemku EKN parc. č. 1626/1, orná pôda o výmere 659 m2

2.

Predávajúci v 2. rade je výlučným vlastníkom v podiele vo veľkosti 1/1 nehnuteľnosti
v k. ú. a obci Istebné zapísaných na LV č. 1252, vedenom Okresným úradom Dolný
Kubín, katastrálnym odborom, a to:
 pozemku EKN parc. č. 1626/2, orná pôda o výmere 647 m2

3.

Predávajúci v 3. rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele vo veľkosti 1/2
nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej na LV č. 938, vedenom Okresným úradom
Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:
 pozemku EKN parc. č. 1626/3, orná pôda o výmere 1387 m2

4.

Predávajúci v 1. rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele vo veľkosti 1/2
nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej na LV č. 938, vedenom Okresným úradom
Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:
 pozemku EKN parc. č. 1626/3, orná pôda o výmere 1387 m2

5.

Predávajúci vo 4. rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele vo veľkosti 1/4
nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej na LV č. 286, vedenom Okresným úradom
Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:
 pozemku EKN parc. č. 1627/1, orná pôda o výmere 634 m2
 pozemku EKN parc. č. 1627/2, orná pôda o výmere 680 m2

6.

Predávajúci v 5. rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele vo veľkosti 1/4
nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej na LV č. 286, vedenom Okresným úradom
Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:
 pozemku EKN parc. č. 1627/1, orná pôda o výmere 634 m2
 pozemku EKN parc. č. 1627/2, orná pôda o výmere 680 m2

7.

Predávajúci v 6. rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele vo veľkosti 1/12
nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej na LV č. 162, vedenom Okresným úradom
Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:
 pozemku EKN parc. č. 1628, orná pôda o výmere 1338 m2

8.

Predávajúci v 7. rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele vo veľkosti 1/6
nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej na LV č. 162, vedenom Okresným úradom
Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:
 pozemku EKN parc. č. 1628, orná pôda o výmere 1338 m2

9.

Predávajúci v 8. rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele vo veľkosti 1/4
nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej na LV č. 162, vedenom Okresným úradom
Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:

 pozemku EKN parc. č. 1628, orná pôda o výmere 1338 m2
10. Predávajúci v 9. rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele vo veľkosti 1/4
nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej na LV č. 162, vedenom Okresným úradom
Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:
 pozemku EKN parc. č. 1628, orná pôda o výmere 1338 m2
11. Predávajúci v 10. rade je výlučným vlastníkom v podiele vo veľkosti 1/1 nehnuteľnosti
v k. ú. a obci Istebné zapísanej na LV č. 328, vedenom Okresným úradom Dolný Kubín,
katastrálnym odborom, a to:
 pozemku EKN parc. č. 1629/1, orná pôda o výmere 1325 m2
12. Predávajúci v 11. rade a predávajúci v 12. rade ako manželia, sú bezpodielovými
spoluvlastníkmi v podiele vo veľkosti 1/2 nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej
na LV č. 297, vedenom Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:
 pozemku EKN parc. č. 1629/2, orná pôda o výmere 1208 m2
13. Predávajúci v 13. rade a predávajúci v 14. rade ako manželia, sú bezpodielovými
spoluvlastníkmi v podiele vo veľkosti 1/2 nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej
na LV č. 297, vedenom Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:
 pozemku EKN parc. č. 1629/2, orná pôda o výmere 1208 m2
14.

Predávajúci v 1. rade ako výlučný vlastník v podiele 1/1 parcely EKN parc. č. 1626/1,
orná pôda o výmere 659 m2, predáva kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva v podiele
1/1 a kupujúci do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 kupuje od predávajúceho
v 1. rade len tú časť nehnuteľnosti, ktorá bola odčlenená Geometrickým plánom č.
30216621-211/2021 zo dňa 11.03.2022 vyhotoveným Ing. Tiborom Preťom - Geodet,
Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621, úradne overeným
Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom - Ing. Jozefom Hrabčákom, dňa
22.03.2022, č. 153/2022, ktorá je v ňom označená ako diel 4 s označením CKN parc. č.
1630/15, trvalý trávny porast o výmere 31 m2. Vyššie uvedený Geometrický plán č.
30216621-211/2021 tvorí ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

15. Predávajúci v 2. rade ako výlučný vlastník v podiele 1/1 parcely EKN parc. č. 1626/2,
orná pôda o výmere 647 m2, predáva kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva
v podiele 1/1 a kupujúci do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 kupuje od
predávajúceho v 2. rade len tú časť nehnuteľnosti, ktorá bola odčlenená Geometrickým
plánom č. 30216621-211/2021 zo dňa 11.03.2022 vyhotoveným Ing. Tiborom Preťom Geodet, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621, úradne

overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom - Ing. Jozefom
Hrabčákom, dňa 22.03.2022, č. 153/2022, ktorá je v ňom označená ako diel 5
s označením CKN parc. č. 1630/16, trvalý trávny porast o výmere 31 m2.
16. Predávajúci v 3. rade ako podielový spoluvlastník v podiele 1/2 parcely EKN parc. č.
1626/3, orná pôda o výmere 1387 m2 a predávajúci v 1. rade ako podielový spoluvlastník
v podiele 1/2 pozemku EKN parc. č. 1626/3, orná pôda o výmere 1387 m2 , predávajú
kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 a kupujúci do svojho výlučného
vlastníctva v podiele 1/1 kupuje od predávajúceho v 3. rade a predávajúceho v 1. rade len
tú časť nehnuteľnosti, ktorá bola odčlenená Geometrickým plánom č. 30216621211/2021 zo dňa 11.03.2022 vyhotoveným Ing. Tiborom Preťom - Geodet, Obrancov
mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621, úradne overeným Okresným
úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom - Ing. Jozefom Hrabčákom, dňa 22.03.2022,
č. 153/2022, ktorá je v ňom označená ako diel 6 s označením CKN parc. č. 1630/17,
trvalý trávny porast o výmere 69 m2. Na spoluvlastnícky podiel 1/2 predávajúceho 3.
k dielu 6 s označením CKN parc. č. 1630/17 pripadá výmera 34,5 m2 a na spoluvlastnícky
podiel 1/2 predávajúceho v 1. rade k dielu 6 s označením CKN parc. č. 1630/17 pripadá
výmera 34,5 m2.
17. Predávajúci v 4. rade ako podielový spoluvlastník v podiele 1/4 parcely EKN parc. č.
1627/1, orná pôda o výmere 634 m2 a predávajúci v 5. rade ako podielový spoluvlastník
v podiele 1/4 pozemku EKN parc. č. 1627/1, orná pôda o výmere 634 m2, predávajú
kupujúcemu do jeho podielového spoluvlastníctva spolu v podiele 1/2 a kupujúci do
svojho podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2 kupuje od predávajúceho v 4. rade,
a predávajúceho v 5. rade len tú časť nehnuteľnosti, ktorá bola odčlenená Geometrickým
plánom č. 30216621-211/2021 zo dňa 11.03.2022 vyhotoveným Ing. Tiborom Preťom Geodet, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621, úradne
overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom - Ing. Jozefom
Hrabčákom, dňa 22.03.2022, č. 153/2022, ktorá je v ňom označená ako diel
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s označením CKN parc. č. 1630/18 trvalý trávny porast o výmere 27 m2. Na
spoluvlastnícky podiel 1/4 predávajúceho 4. k dielu 7 s označením CKN parc. č. 1630/18
pripadá výmera 6,75 m2 a na spoluvlastnícky podiel 1/4 predávajúceho v 5. rade k dielu 7
s označením CKN parc. č. 1630/18 pripadá výmera 6,75 m2.
18. Predávajúci v 4. rade ako podielový spoluvlastník v podiele 1/4 parcely EKN parc. č.
1627/2, orná pôda o výmere 680 m2 a predávajúci v 5. rade ako podielový spoluvlastník
v podiele 1/4 EKN parc. č. 1627/2, orná pôda o výmere 680 m2, predávajú kupujúcemu

do jeho podielového spoluvlastníctva spolu v podiele 1/2 a kupujúci do svojho
podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2 kupuje od predávajúceho v 4. rade,
predávajúceho v 5. rade len tú časť nehnuteľnosti, ktorá bola odčlenená Geometrickým
plánom č. 30216621-211/2021 zo dňa 11.03.2022 vyhotoveným Ing. Tiborom Preťom Geodet, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621, úradne
overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom - Ing. Jozefom
Hrabčákom, dňa 22.03.2022, č. 153/2022, ktorá je v ňom označená ako diel 8 s
označením CKN parc. č. 1630/18, trvalý trávny porast o výmere 35 m2. Na
spoluvlastnícky podiel 1/4 predávajúceho v 4. rade k dielu 8 s označením CKN parc. č.
1630/18 pripadá výmera 8,75 m2 a na spoluvlastnícky podiel 1/4 predávajúceho v 5. rade
k dielu 8 s označením CKN parc. č. 1630/18 pripadá výmera 8,75 m2.
19. Predávajúci v 6. rade ako podielový spoluvlastník v podiele 1/12 parcely EKN parc. č.
1628, orná pôda o výmere 1338 m2, predávajúci v 7. rade ako podielový spoluvlastník
v podiele 1/6 parcely EKN parc. č. 1628, orná pôda o výmere 1338 m2, predávajúci v 8.
rade ako podielový spoluvlastník v podiele 1/4 parcely EKN parc. č. 1628, orná pôda
o výmere 1338 m2, a predávajúci v 9. rade ako podielový spoluvlastník v podiele 1/4
parcely EKN parc. č. 1628, orná pôda o výmere 1338 m2, predávajú kupujúcemu do jeho
podielového spoluvlastníctva v podiele 3/4 a kupujúci do svojho podielového
spoluvlastníctva v podiele 3/4 kupuje od predávajúceho v 6. rade, predávajúceho v 7.
rade, predávajúceho v 8. rade, predávajúceho v 9. rade len tú časť nehnuteľnosti, ktorá
bola odčlenená Geometrickým plánom č. 30216621-211/2021 zo dňa 11.03.2022
vyhotoveným Ing. Tiborom Preťom - Geodet, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 30216621, úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym
odborom - Ing. Jozefom Hrabčákom, dňa 22.03.2022, č. 153/2022, ktorá je v ňom
označená ako diel 9 s označením CKN parc. č. 1630/19, trvalý trávny porast o výmere
61 m2. Na spoluvlastnícky podiel 1/12 predávajúceho v 6. rade k dielu 9 s označením
CKN parc. č. 1630/19 pripadá výmera 5,08 m2 , na spoluvlastnícky podiel 1/6
predávajúceho v 7. rade k dielu 9 s označením CKN parc. č. 1630/19 pripadá výmera
10,17 m2, na spoluvlastnícky podiel 1/4 predávajúceho v 8. rade k dielu 9 s označením
CKN parc. č. 1630/19 pripadá výmera 15,25 m2 a na spoluvlastnícky podiel 1/4
predávajúceho v 9. rade k dielu 9 s označením CKN parc. č. 1630/19 pripadá výmera
15,25 m2.
20. Predávajúci v 10. rade ako výlučný vlastník v podiele 1/1 parcely EKN parc. č. 1629/1,
orná pôda o výmere 1325 m2, predáva kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva

v podiele 1/1 a kupujúci do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 kupuje od
predávajúceho v 10. rade len tú časť nehnuteľnosti, ktorá bola odčlenená Geometrickým
plánom č. 30216621-211/2021 zo dňa 11.03.2022 vyhotoveným Ing. Tiborom Preťom Geodet, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621, úradne
overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom - Ing. Jozefom
Hrabčákom, dňa 22.03.2022, č. 153/2022, ktorá je v ňom označená ako diel
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s označením CKN parc. č. 1630/20, trvalý trávny porast o výmere 66 m2.
21. Predávajúci v 11. rade a predávajúci v 12. rade ako bezpodieloví spoluvlastníci v podiele
1/2 parcely EKN parc. č. 1629/2, orná pôda o výmere 1208 m2, predávajúci v 13. rade
a predávajúci v 14. rade ako bezpodieloví spoluvlastníci v podiele 1/2 parcely EKN parc.
č. 1629/2, orná pôda o výmere 1208 m2, predávajú kupujúcemu do jeho výlučného
vlastníctva v podiele 1/1

a kupujúci do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1

kupuje od predávajúceho v 11. rade, predávajúceho v 12. rade, predávajúceho v 13. rade
a predávajúceho v 14. rade len tú časť nehnuteľnosti, ktorá bola odčlenená
Geometrickým plánom č. 30216621-211/2021 zo dňa 11.03.2022 vyhotoveným Ing.
Tiborom Preťom - Geodet, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO:
30216621, úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom Ing. Jozefom Hrabčákom, dňa 22.03.2022, č. 153/2022, ktorá je v ňom označená ako
diel 11 s označením CKN parc. č. 1630/21, trvalý trávny porast o výmere 63 m2. Na
spoluvlastnícky podiel 1/2 predávajúcich v 11. a 12. rade ako bezpodielových
spoluvlastníkov k dielu 11 s označením CKN parc. č. 1630/21 pripadá výmera 31,5 m2
a na spoluvlastnícky podiel 1/2 predávajúcich v 13. a 14. rade ako bezpodielových
spoluvlastníkov k dielu 11 s označením CKN parc. č. 1630/21 pripadá výmera 31,5 m2.
Hlasovanie:

za: 9 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 7/2022
OZ schvaľuje Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve č. 1/2015 o nájme pozemkov od ECAV Istebné
na rozšírenie cintorína.
Hlasovanie:

za: 9 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8/2022
OZ zamieta poskytnutie príspevku pre Centrum sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov
v Dolnom Kubíne, v ktorom je umiestnených 7 našich občanov pri príležitosti 30. výročia

vzniku zariadenia. Obec vie poskytnúť príspevok na iné účely, adresne pre seniorov a ich
potreby.
Hlasovanie:

za: 9 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 9/2022
OZ poveruje starostku obce v súčinnosti s okresným riaditeľstvom PZ Dolný Kubín riešiť
státie automobilov na parkoviskách, ktoré len zaberajú parkovacie miesto a sú nefunkčné,
parkovanie na obecných chodníkoch, dodržiavanie dopravného značenia v obci a iné.
Uznesenie č. 10/2022
OZ poveruje starostku obce spolu s pracovníkmi obce vykonať obhliadku stromov rastúcich
popri bytových domoch č. 3-10, smerom od štátnej cesty III. triedy a prehodnotiť ich
ošetrenie. Stromy sa zrezávať nebudú, nie je to dôvod clonenia bytov, ani plesnenia steny
bytového domu č. 4, konštatovali poslanci OZ. Dotyčnú sťažovateľku je potrebné
kontaktovať.
Uznesenie č. 11/2022
OZ ukladá komisii školstva, kultúry a športu pri OZ prediskutovať a osloviť prípadne aj naše
organizácie, aké akcie v letnom období uskutočniť (podľa kalendára predchádzajúcich rokov)
Termín: ihneď

Zodpovedný: predseda komisie
Bc. Lenka Katreniaková

Uznesenie č. 12/2022
OZ konštatuje, že uznesenia z ostatného zasadnutia OZ boli splnené.

Uznesenie č. 13/2022
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 9 poslancov a sú uznášania schopní.

Bc. Lýdia Fačková
starostka obce

