
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré sa konalo 

dňa 06. 06. 2022 v zasadačke OcÚ v Istebnom 

 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny – 9 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 (Bc. Lenka Katreniaková,  p. Štefan Magdalík) 

2. Schválenie zapisovateľa (p. Marián Madera) 

3. Návrh a schválenie programu zasadnutia OZ 

4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

5. Rozpočtové opatrenia č.1/2022 

6. Záverečný účet obce a hospodárenie obce za rok 2021 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021 

8. Konsolidovaná výročná správa za rok 2021 

9. Rôzne 

10. Interpelácie poslancov OZ 

11. Návrh a schválenie uznesenia  zo zasadnutia OZ 

12. Záver, poďakovanie 

 

 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice – Bc. Lenka Katreniaková, p. Štefan Magdalík. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

K bodu č. 2 

Schválenie zapisovateľa  p. Marián Madera 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 



K bodu č. 3 

Návrh a schválenie programu zasadnutia OZ 

Program bol poslancami OZ schválený. 

za hlasovalo – 9 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 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením bola vykonaná v súlade s ustanovením §14 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 24/2022 zo dňa 

06.06.2022. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov bolo v súlade s § 

14 ods.2 pís .b) a c). 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

 

K bodu č. 6 

Záverečný účet obce a hospodárenie obce za rok 2021 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. Obec 

v roku 2021 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 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

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

obecného zastupiteľstva číslo 60/2020 zo dňa 16.12.2020. Schválený rozpočet obce bol 

v priebehu rozpočtového roka upravovaný sedem krát. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 



K bodu č. 7 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021 

Záverečný účet obce Istebné za rok 2021 je súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky 

rozpočtového hospodárenia obce za príslušný rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce. Je 

zostavený v stanovenej štruktúre v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 

583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu ako súhrnného dokumentu je účtovníctvo a iná 

evidencia vedená mimo účtovníctvo o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami 

a účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie. 

Návrh záverečného účtu Obce Istebné za rok 2021 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení, ktoré je určené §16 

ods.5 zákona č. 583/2004 Z. z. 

Obec postupovala podľa §16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do 

záverečného účtu obce. 

Hospodárenie obce za rok 2021 skončilo prebytkom, ktorý bude použitý na:  

- vysporiadanie  schodku finančných operácií v sume 499 451,77 Eur. 

- tvorbu rezervného fondu v sume 42 406,86 Eur. 

Vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2021 prebytkové, možno konštatovať ,že 

obec vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne. 

Na základe uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu obce Istebné za rok 2021 

odporúča hlavný kontrolór obce Ing. Kahan Martin schváliť podľa zákona o rozpočtových 

pravidlách výrokom bez výhrad. 

 

K bodu č. 8 

Konsolidovaná výročná správa za rok 2021 

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. Je to dokument, 

ktorý nielen pomocou tabuliek a čísel hodnotí ako obec hospodárila v roku 2021, ale poskytuje 

aj základné informácie o majetku a finančnej situácii konsolidovaného celku i jednotlivých 

súčastí, podáva analýzu príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov. Obec sa zameriavala na 

plnenie zákonom daných povinností obce s cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám občanov 

obce a organizáciám sídliacich v obci, ale hlavne na prekonanie, resp. zmiernenie následkov 



pandemickej situácie COVID -19, ktorá sa dotkla každého z nás. Jedným zo základných 

predpokladov rozvoja obce aj do budúcna bude dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej 

samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. 

Konsolidovanú výročnú správu berie OZ na vedomie. 

 

 

K bodu č. 9 

Rôzne 

Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti Obecného 

športového klubu Istebné o finančnú pomoc pri organizovaní futbalového turnaja 

internacionálov, ktorý sa bude konať v dňoch 8.-9. 07. 2022 na futbalovom štadióne 

v Istebnom. Obecné zastupiteľstvo schválilo  príspevok vo výške 500,- eur, na zakúpenie 

pohárov, medailí a diplomov pre účastníkov turnaja. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť pána Ivana Nechalu (hudobná skupina DEXON) 

o poskytnutie priestorov kultúrneho domu (miestnosť za javiskom), za účelom hudobných 

skúšok repertoáru. Zmluva bude vypracovaná na dobu určitú, do konca tohto volebného 

obdobia. Harmonogram skúšok a bližšie podmienky je potrebné dohodnúť so starostkou obce. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo uhradenie finančnej čiastky 2 440,- eur za asfaltovanie, 

vyspravenie výtlkov prístupovej cesty ku futbalovému ihrisku v Istebnom (na Hrádku). 

Celková cena faktúry je 14 640,- eur, podiel pre jednotlivých účastníkov (Obec Istebné, p. 

Papšo, p. Kozáčik, p. Dubovec, Športový klub Strelec D. Kubín, p. Mikula), ktorí majú vecné 

bremená  prístupu ku svojim nehnuteľnostiam je 2 440,-eur. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

Starostka obce predniesla žiadosť ECAV v Istebnom o poskytnutie finančného príspevku na 

kompletnú výmenu strešnej krytiny na drevenom artikulárnom kostole. Nakoľko sa jedná 

o chránenú kultúrnu pamiatku, ktorá je skvostom a pýchou našej obce a počas celého roka 

navštevovaná a obdivovaná návštevníkmi z rôznych kútov sveta, poslanci OZ rozhodli 

o finančnom príspevku z rozpočtu obce vo výške 15 000,- eur. Obnovou a postupným 



skrášľovaním tejto jedinečnej artikuly pre našu obec, chceme tiež pritiahnuť viac turistov 

a rekreantov a zvýšiť tak podiel cestovného ruchu v našej obci. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo ďalej schvaľuje vyspravenie a zaasfaltovanie mostov v obci, hornej časti 

(Žúborovci a potraviny Jednota ). Celkové náklady prác po vysúťažení predstavujú investíciu 

vo výške 15 599,87 eur. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

Po vykúpení pozemkov pre rozšírenie priestorov miestneho cintorína a vytvorenie nových 

hrobových miest, obecné zastupiteľstvo rozhodlo pokračovať v budovaní chodníkov na 

cintoríne.  Po vysúťažení prác celková suma činní 28 778,- eur, ktoré budú začaté ešte v tomto 

volebnom období. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

OZ poveruje starostku obce a následne pracovníkov obce doriešiť zákaz státia pri BD č.154. 

Nerešpektovanie a viacnásobné úmyselné zničenie dopravného značenia vandalmi, vedenie 

obce bude riešiť opätovným osadením dopravných značiek a taktiež nastriekaním vodorovného 

značenia na miestnu komunikáciu. Pri každom zistení nerešpektovania zákazu státia bude 

privolaná polícia. 

Po viacerých pripomienkach od mnohých občanov obce, obecné zastupiteľstvo poveruje 

starostku obce dať naceniť a vykonať prieskum trhu na opravu miestnych komunikácií pri 

bytovom dome č.154, až ku štvordomkom č.161 a tiež ulicu Skalickú (časť pri p. Tatarkovi.). 

 

Starostka obce informovala poslancov  o zrušení bankomatu Slovenskej sporiteľne v obci 

Istebné. Nakoľko Hoval s.r.o. ide odstrániť bývalú administratívnu budovu a stavať nové haly, 

bankomat už nebude môcť byť v tých priestoroch umiestnený. Po mnohých dotazoch 

a rokovaniach však SLSP bankomat pre nerentabilitu vyberaných peňazí, nechce umiestniť 

bankomat na inom mieste, konkrétne v časti obce pri Obecnom úrade, Pošte a pod. 

 

Ďalej starostka obce informovala poslancov o nefunkčnom vodojeme nad Hovalom, ktorý je vo 

vlastníctve OFZ a.s. Široká a nariadila tento stav zabezpečiť proti nebezpečiu vpadnutiu hlavne 

detí, ktoré tento priestor často navštevujú pri rôznych hrách. Vedenie OFZ nápravu prisľúbilo. 

K bodu č. 10 



Interpelácie poslancov OZ 

Poslankyňa Bc. Renáta Pazúriková predniesla návrh od občanov obce o vybudovanie 

chodníkov pomedzi hrobové miesta na  cintoríne v urnovom háji. Nakoľko medzi hrobovými 

miestami je nepostačujúca vzdialenosť, realizácia chodníkov nebude možná. 

 

K bodu č. 11 

Návrh a schválenie uznesenia  zo zasadnutia OZ 

Návrh uznesenia prečítala starostka obce a tento bol poslancami schválený. OZ konštatuje, že 

na riadnom zasadnutí OZ sa zúčastnilo 9 poslancov a je uznášania schopné. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

 

K bodu č. 12 

Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovanie OZ 

ukončila  o 20.45 hodine. 

 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

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

 

 

Overovatelia  zápisnice: 

 

Bc. Lenka Katreniaková                                         ------------------------------------------------- 

 

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

 

 

Zapísal: 

 

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


