
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré sa konalo 

dňa 10.10.2022 v zasadačke OcÚ Istebné 

 

 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny – 8 poslancov 

 

Starostka obce  Bc. Lýdia Fačková privítala  prítomných  poslancov a otvorila zasadnutie 

obecného zastupiteľstva o 17.00 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto 

programom sa zastupiteľstvo riadilo. 

 

Program: 

1. Schválenie overovateľov zápisnice (p. Martin Kováčik, Ing. Erika Kunová) 

2. Schválenie zapisovateľa (p. Marián Madera) 

3. Návrh a schválenie programu zasadnutia OZ 

4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

5. Komunitný plán sociálnych služieb obce Istebné na roky 2022-2030 

6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3/2022  

7. Správa audítora za rok 2021 

8. Rôzne 

9. Interpelácie poslancov OZ 

10. Návrh a schválenie uznesenia  zo zasadnutia OZ 

11. Záver, poďakovanie 

 

K bodu č. 1 

Schválenie overovateľov zápisnice – za ospravedlnenú Ing. Eriku Kunovú, ktorá bola navrhnutá 

za overovateľa, poslanci schválili p. Martina Kováčika, p. Jaroslava Labdu. 

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 z ostatného zasadnutia prečítal p. Marián Madera. Obecné 

zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenie bolo splnené. 

 

K bodu č. 5 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Istebné na roky 2022 – 2030. 

Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých 

obyvateľov obce a prechádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov 

a skupín. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné využívať koordinovaný postup všetkých 

poskytovateľov sociálnych služieb v obci, s efektívnym využitím ich súčasných personálnych 

a finančných kapacít a so zameraním sa na získanie všetkých dostupných finančných zdrojov, 

vrátene prehodnotenia priorít obecného rozpočtu smerom k navýšeniu v oblasti sociálnych 

služieb, aby boli v súlade záujmom a potrebami cieľových skupín. 

Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, podpora pri 

sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im zapojenie do 

bežného života v spoločnosti. Práve komunitné plánovanie by malo dať odpoveď na otázky 

ohľadne potrebných služieb v našej komunite, ako majú byť lokalizované , aké ľudské 

a finančné zdroje máme k dispozícii? Určite je prínosom prístup štátu, že vytvára legislatívny 

rámec na presun kompetencií v tejto oblasti. No zároveň je potrebné upozorniť na nedostatočné 

finančné krytie daného zámeru zo strany štátu. Obec preto musí využívať aj iné zdroje 

financovania. Je na samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre 

dôstojný a plnohodnotný život. Slúži ku cti obyvateľom obce, že sa snažia plniť vytýčené ciele 

i v čase hospodárskej krízy, keď prostriedky na ďalší rozvoj obce zo štátneho rozpočtu boli 

značne obmedzené. Predsudky  medzi obyvateľmi v obci nie sú tak priepastné ako to poznáme 

v iných obciach. Už len preto si zaslúžia pozornosť a podporu štátnych orgánov na zlepšenie 

životných podmienok tunajších ľudí. 

Úplné znenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Istebné je k nahliadnutiu na 

obecnom úrade obce Istebné, ako aj na stránke obce Istebné. 

za hlasovalo – 8 poslancov 



K bodu č. 6 

Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 bolo vykonané 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. 54/2022 zo dňa 

10.10.2022. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

K bodu č. 7 

Správa audítora za rok 2022 

Audit konsolidovanej účtovnej závierky obce Istebné  obsahuje súvahu k  

31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za  rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, 

ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a metód. Podľa nezávislého audítora, 

priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 

obce Istebné k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému 

dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Súčasťou 

auditu je aj overenie dodržiavania povinností Obce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 

pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto 

overenie vykonať. Audit bol vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov 

(International Standards on Auditing, ISA ). 

 

K bodu č. 8  

Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o užívaní pozemku uzatvorenej podľa 

§51 Občianskeho zákonníka a primerane ustanovení §659 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi  Ing. Peter  Kozáčik a Obec Istebné .Predmetom zmluvy  je uloženie vedenia a údržby 

vodovodnej prípojky k objektu „šatne pri futbalovom ihrisku“ za odplatu vo výške 1,-

euro/ročne. Zmluva je potrebná ku kolaudácií šatní. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o postúpení investičných práv 

a povinností podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi Marekom Pollákom s manželkou 

Alenou Pollákovou a Obcou Istebné z dôvodu zabezpečenia kolaudácie stavby „Istebné – 



Rodinný dom, inžinierske siete“ v rozsahu SO-02 Vodovod v celkovej dĺžke 99 m a SO-03 

Splašková kanalizácia v celkovej dĺžke 105 m. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou zdravotne ťažko postihnutého nášho 

spoluobčana pána Františka Chudobu, bytom Istebné č. 203 o poskytnutie jednorazového 

finančného príspevku. Príspevok bude použitý na nákup pohonných hmôt pri návštevách 

odborných vyšetrení vlastným autom v Ružomberku, Martine a v Dolnom Kubíne. Poslanci 

rozhodli, že tento jednorazový príspevok bude p. Chudobovi poskytnutý z výťažku dobrovoľnej 

zbierky, ktorá bola spojená s oslavami 13. ročníka Dňa obce. O výške finančného príspevku 

rozhodne starostka obce v spolupráci s vedením predsedu Miestneho spolku Slovenského 

červeného kríža v našej obci. 

za hlasovalo – 8 poslancov  

 

Starostka obce prečítala poslancom Ďakovný list od ECAV v Istebnom za poskytnutú finančnú 

podporu z rozpočtu obce na rekonštrukciu strechy artikulárneho kostola v našej obci. 

 

Starostka obce poďakovala poslancom OZ za spoluprácu pri blížiacom sa ukončení 

štvorročného funkčného obdobia a odovzdala im pamätné plakety a knižnú publikáciu. 

 

 

K bodu č. 9 

Interpelácie poslancov 

Pán poslanec Ing. Jozef Labuda predniesol návrh umiestniť kompostér do areálu  cintorína, aby 

sa tým odľahčil kontajner na komunálny odpad. Do tohto kontajnera je často vyhadzovaný 

bioodpad (suché kvety, zemina, tráva, lístie).  Práve takýto odpad môže byť vyhodený do 

kompostéra, a tak nemusíme znášať výdavky spojené s odvozom a likvidáciou zmesového 

komunálneho odpadu.  

 

Na otázky viacerých poslancov OZ, starostka obce informovala poslancov o prácach 

spoločnosti T-COM v našej obci spojených so zavedením internetového signálu pomocou 

optického kábla. Výkopové práce budú prebiehať výlučne v trávnatých porastoch, bez 

akéhokoľvek zásahu do asfaltových plôch. V úsekoch, kde nie je takáto možnosť, bude optický 

kábel vedený po stĺpoch elektrického vedenia. Práce budú vykonávané v troch etapách. Prvé 



dve budú ukončené k 25. novembru 2022, tretia etapa bude ešte konzultovaná a vykonaná až 

v ďalšom roku. 

 

K bodu č. 10 

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 8 poslancov a je uznášania schopné. 

 

K bodu č. 11 

Záver, poďakovanie 

Starostka obce poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovanie 

obecného zastupiteľstva ukončila  o 19.00 hodine. 

 

 

 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

  

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

 

 

Overovatelia  zápisnice 

p. Martin  Kováčik                                          ------------------------------------------------------- 

 

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

 

 

 

Zapísal 

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

                         

 


