Uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Istebnom z 10. 12. 2021
Uznesenie č. 39/2021
OZ berie na vedomie
-

Rozpočtové opatrenie č. 5/2021.

-

Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Istebné
zostavenej k 31.12.2020.

-

Viacročný rozpočet obce Istebné podľa hlavných kategórií rozpočtovej klasifikácie na
roky 2023 a 2024 bez programovej štruktúry.

-

Informácie ohľadom rozšírenia cintorína.

-

Informácie od asistenta poslanca NRSR Milana Kuriaka, ohľadom znovu prideľovania
dotácií max. do výšky 20 000,- € pre obce a mestá na drobné opravy v obciach
a mestách (podaná bola žiadosť na rekonštrukciu prístupových ciest, osvetlenia ku
kostolom v obci).

-

Informácie ohľadom strechy (jej zatekanie, zamokanie) na hospodárskom pavilóne
a následná oprava.

-

Informácie ohľadom distribuovania balíčkov pre domácnosti v našej obci v čase
Vianoc (kalendár, nákupná eko-taška, multivitamíny, vianočný pozdrav) - 1xdo každej
domácnosti.

-

Informácie o očkovacej kampani žilinského kraja „Darujme si Vianoce“ v týždni od
11. decembra do 18. decembra 2021.

Uznesenie č. 40/2021
OZ schvaľuje

Hlasovanie:

-

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

-

zapisovateľa – p. Marián Madera

-

navrhnutý program zasadnutia OZ

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 41/2021
OZ schvaľuje v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších
pravidiel - Rozpočtové opatrenie č. 6/2021.

Hlasovanie:

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 42/2021
OZ schvaľuje rozpočet obce Istebné podľa hlavných kategórií rozpočtovej klasifikácie na
rok 2022 bez programovej štruktúry.
Hlasovanie:

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 43/2021
OZ schvaľuje VZN č. 1/2022 o službách sociálnej pomoci.
Hlasovanie:

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 44/2021
OZ schvaľuje VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné.
Hlasovanie:

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 45/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie
1. „Územný plán obce Istebné“ v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý vypracoval hl. riešiteľ Ing. arch. Eleonóra
Hejzlarová, autorizovaný architekt slovenskej komory architektov, reg.č.1629 AA s
kolektívom.
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok dotknutých účastníkov, orgánov a organizácií
uplatnených počas prerokovania „Územného plánu obce Istebné“, „Návrhu Územného plánu
obce Istebné“ a súhlasí so spôsobom riešenia pripomienok a námietok v zmysle vyhodnotenia
pripomienok obstarávateľom, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.
3. Stanovisko Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Žiline zo dňa
29.09.2021 pod číslom č. OU-ZA-OVBP1-2021/036572/TOM o preskúmaní procesnosti
obstarávania, súladu Územného plánu obce Istebné s územnoplánovacou dokumentáciou
vyššieho stupňa a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v zmysle § 25 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
II. Schvaľuje

1. Územný plán obce Istebné vrátane záväznej časti, v zmysle zákona o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vypracoval hl.riešiteľ Ing.
arch. Eleonóra Hejzlarová, reg.č. 1629 AA. Dokumentácia obsahuje vymedzenie záväznej
časti, ktorá je predmetom schválenia formou Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2022.
2. Všeobecne záväzné nariadenia obce č. 2/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu obce Istebné.
III. Poveruje starostku obce zabezpečiť
1.V súlade s § 27 ods.4 stavebného zákona zverejnenie záväznej časti územnoplánovacej
dokumentácie a jej doručenie dotknutým orgánom.
2. V súlade s § 28 ods. 1 až 4 stavebného zákona, uloženie schváleného Územného plánu obce
Istebné, t.j. označiť územnoplánovaciu dokumentáciu schvaľovacou doložkou a uložiť ju na
Obecnom úrade Istebné, Okresnom úrade Žilina, odbore výstavby a bytovej politiky a na
príslušnom prvostupňovom stavebnom úrade, do troch mesiacov od jeho schválenia.
3. V súlade s § 28 ods. 5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu, ktorý spolu
s kópiou uznesenia o schválení doručí na príslušné ministerstvo.
Hlasovanie:

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 46/2021
OZ schvaľuje Internú smernicu o poplatkoch obce.
Hlasovanie:

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 47/2021
OZ schvaľuje Zámennú zmluvu medzi Obcou Istebné v zastúpení starostkou obce Lýdiou
Fačkovou a Daliborom Maderom, bytom Okružná 2057/11, 026 01 Dolný Kubín, bez
ďalšieho finančného vysporiadania z titulu zámeny rovnakej výmery v rovnakej všeobecnej
hodnote predmetných zamieňaných dielov, t. j. bezodplatne – pozemok pod výstavbu garáže
pod ČOV, v zmysle geometrického plánu č. 30216621-196/2021, ktorý vyhotovil Ing. Tibor
Preťo GEODET ORAVA s.r.o., so sídlom Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín,
IČO: 53 477 561, úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom
č. 791/2021 dňa 07.12.2021 a to:
Účastník v I. rade Obec Istebné zamieňa diel č. 3 a diel č. 4 v jej výlučnom vlastníctve za diel
č. 1 vo výlučnom vlastníctve účastníka v II. rade Dalibora Maderu a účastník v II. rade

zamieňa diel č. 1 v jeho výlučnom vlastníctve, za diel č. 3 a diel č. 4 vo výlučnom vlastníctve
účastníka v I. rade Obce Istebné.
Na základe uvedenej zámeny sa účastník v I. rade stáva výlučným vlastníkom dielu č. 1 o
výmere 14 m2 odčleneného geometrickým plánom od pozemku registra C KN parcelné číslo
513/12, ostatná plocha o výmere 25 m2 a účastník v II. rade sa stáva výlučným vlastníkom
dielu č. 3 o výmere 9 m2 odčleneného geometrickým plánom od pozemku registra C KN
parcelné číslo 513/38, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 530 m2 a dielu č. 4 o výmere 5
m2 odčleneného geometrickým plánom od pozemku registra C KN parcelné číslo 513/39,
ostatná plocha o výmere 171 m2 .
Po vykonaní zápisu prevodov vlastníckeho práva bude stav nasledovný:
Účastník v I. rade bude výlučným vlastníkom novovzniknutej parc. č. 513/38, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 521 m2 a novovzniknutej parc. č. 513/39, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 180 m2.
Účastník v II. Rade výlučným vlastníkom novovzniknutej parc. č. 513/12, druh pozemku
ostatná plocha o výmere 25 m2.
Uznesenie č. 48/2021
OZ schvaľuje s účinnosťou od 1.1.2022 základný plat starostu obce vypočítaný v súlade s § 3
ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený o 40 %.
Hlasovanie:

za: 8 poslancov

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 49/2021
OZ poveruje starostku obce zabezpečiť zhotovenie a osadenie značky „ZÁKAZ STÁTIA“
pri bytovom dome č. s. 154 – smer na ulicu Školskú, Hliny.
Uznesenie č. 50/2021
OZ ukladá stavebnej komisii skontrolovať a prehodnotiť s písomným záznamom malé
úpravy v šatniach na futbalovom ihrisku. Následne je potrebné tieto drobné práce uskutočniť,
aby sa mohli šatne na futbalovom ihrisku ďalej využívať ku spokojnosti hráčov.
Termín: ďalšie zasadnutie OZ

Zodpovedný: predseda stavebnej
komisie, Labda Jaroslav

Uznesenie č. 51/2021
OZ ukladá stavebnej komisii v súčinnosti so starostkou obce obhliadnuť havarijný stav
hospodárskeho pavilónu – zamokanie strechy. Do budúcna je potrebné preveriť starý projekt,
v ktorom bola naprojektovaná sedlová strecha s využitím podkrovia. Je potrebné s takouto
vyhliadkou počítať a rekonštruovať strechu hospodárskeho pavilónu.
Termín: ihneď

Zodpovedný: predseda stavebnej
komisie, Labda Jaroslav

Uznesenie č. 52/2021
OZ konštatuje, že uznesenia z ostatného zasadnutia OZ boli splnené.

Uznesenie č. 53/2021
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 8 poslancov a sú uznášania schopní.

Bc. Lýdia Fačková
starostka obce

