
 

 

                                                                                Zápisnica 

z  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v Istebnom, ktoré sa konalo dňa 13.01.2023    

v zasadačke OcÚ v Istebnom. 

 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny – 9 poslancov. 

 

Starosta  obce  p. Martin Kováčik privítal  prítomných  poslancov a otvoril zasadnutie obecného 

zastupiteľstva o 16.00 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto programom sa 

zastupiteľstvo riadilo. 

 

Program: 

1. Schválenie overovateľov zápisnice (Bc.Renáta Pazúriková, Ing. Tibor Belica) 

2. Schválenie zapisovateľa (p. Marián Madera). 

3. Návrh a schválenie programu zasadnutia OZ. 

4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. 

5. Návrh Dodatku č.1 k VZN č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad na území obce Istebné. 

6. Schválenie fotovoltaického systému na ČOV Istebné. 

7. Rôzne 

8. Interpelácie poslancov OZ 

9. Návrh a schválenie uznesenia  zo zasadnutia OZ 

10. Záver, poďakovanie 

 

K bodu č.1 

Schválenie overovateľov zápisnice –  Bc.Renáta Pazúriková, Ing. Tibor Belica 

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. Martin Kováčik. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, 

že uznesenie bolo splnené. 

 

K bodu č.5 

Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad na území obce Istebné. 

Obecné zastupiteľstvo v Istebnom sa na základe ustanovenia §6 a §11 zákona č.369/1990 Zb.o 

obecnom zriadení uznieslo na tomto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len VZN ) 

v súlade s § 81 zákona č.79/2015 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a zákonom SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Správca dane stanovuje hodnotu žetónov 

nasledovne: 

a) pri zbernej nádobe o objeme 110 litrov je 4,00EUR za žetón. 

b) pri zbernej nádobe o objeme 1100 litrov je 26,00 EUR za žetón 

c) pri zbernej nádobe o objeme 5000 litrov (VOK) – 15,00EUR  za každých 100kg objemného 

odpadu odovzdaného mimo termínu harmonogramu vývozu ,pričom náklady na jeho odvoz si 

poplatník hradí sám. 

d) pri zbernej nádobe o objeme 5000 litrov (VOK) – 20,00EUR za každých 100kg objemného 

odpadu odovzdaného mimo termínu harmonogramu vývozu , pričom náklady na jeho odvoz 

zabezpečuje obec. 

Správca dane stanovuje minimálny počet žetónov prislúchajúcich na jedného poplatníka 

v počte 4 kusy na rok. 

 

  za hlasovalo - 9 poslancov. 

 

 

 

 



 

K bodu č.6 

Schválenie fotovoltaického systému na ČOV Istebné. 

Starosta obce p. Martin Kováčik predložil ponuku na realizáciu fotovoltaického systému na ČOV 

v Istebnom.  Jedná sa  o projekt, ktorý je možné realizovať výlučne z vlastných  finančných zdrojov 

obce ,alebo formou úveru. Preto obecné zastupiteľstvo rozhodlo o presunutí   realizácie tohto 

projektu z dôvodu neistoty v energetickej oblasti a zabezpečenia dostatku finančných zdrojov. 

 za hlasovalo – 9 poslancov. 

 

K bodu č.7 

Rôzne. 

Starosta obce informoval poslancov obce o zvýšení dodávok tepla pre Obecný úrad ,ZŠ s MŠ 

Istebné a hospodársky pavilón. 

Ďalej informoval o zmene členov krízového štábu a CO. 

OZ  schvaľuje zmluvu s Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. č. 2/2023 o prevádzkovaní 

(nájme) stavby ,uzavretej podľa §269, ods. 2 Obchodného zákonníka ,stavba „Istebné –Rodinný 

dom , Inžinierske siete , ktorá bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Dolný Kubín ,odbor 

životného prostredia ,č. j. OU-DK- OSZP 2021/003351 zo dňa 6.12.2021. 

Prevádzku bude zabezpečovať OVS a.s. Dolný Kubín , ul. Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín. 

za hlasovalo – 9 poslancov. 

 

Starosta obce v súlade s §13 ods.3 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov poveruje Bc. Renátu Pazúrikovú , trvale bytom Istebné č. 94 zastupovaním starostu obce 

v čase neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie starostu obce. 

 

 

K bodu č.8 

Interpelácie poslancov OZ 

Od poslancov OZ neboli prednesené žiadne interpelácie. 

 

 

 



K bodu č.9 

Návrh a schválenie uznesenia  zo zasadnutia OZ. 

Návrh uznesenia prečítal starosta 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.10 

Záver. 

Starosta  obce poďakoval  poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovanie OZ 

ukončil  o 18.30. hodine. 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná  

p .Kováčik Martin ,  starosta obce                 ------------------------------------------------------- 

 

      Overovatelia  zápisnice 

Bc. Renáta Pazúriková                                             ----------------------------------------------------- 

 

          Ing. Tibor Belica                                          ------------------------------------------------------ 

 

      Zapísal 

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

                         

 


