
Zápisnica 

z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré sa konalo  

dňa 14.03.2022 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 17.00 hod. Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto 

programom sa zastupiteľstvo riadilo. 

 

Program: 

1. Schválenie overovateľov zápisnice (Ing. Tibor Belica, p. Martin Kováčik) 

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 ku VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku pre školu 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné 

6. Návrh Kúpnych zmlúv (odkúpenie časti pozemkov od FO) – rozšírenie cintorína 

7. Dodatok č.1 k zmluve č. 1/2015 o nájme pozemkov od ECAV Istebné – rozšírenie 

cintorína 

8. Príkaz na uskutočnenie inventarizácie majetku obce 

9. Rôzne 

10. Interpelácie poslancov OZ 

11. Návrh a schválenie uznesenia  zo zasadnutia OZ 

12. Záver, poďakovanie 

 

K bodu č. 1 

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

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 

Uznesenia obecného zastupiteľstva prečítal p. Marián Madera. Obecné zastupiteľstvo 

konštatuje, že uznesenia boli splnené. 

 

K bodu č. 5 

Návrh Dodatku č.1 ku VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku pre školu 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné. 

Obec Istebné v súlade s  ustanovením § 140 ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorá poskytuje 

stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca 

vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:  

a)  stravníci od 2 do 6 rokov ( dieťa v MŠ denne)              1,54 EUR 

b)  stravníci od 6 do 11rokov ( žiaci ZŠ obed )                   1,21 EUR 

c)  stravníci od 11 do 15 rokov ( žiaci ZŠ obed)                 1,30 EUR 

d)  deti v hmotnej núdzi MŠ                                                0,24 EUR 

Obec Istebné v súlade s ustanovením §140 ods.9 zákona č. 245/2008 určuje výšku príspevku 

na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni, ktorá poskytuje stravovanie deťom a žiakom 

za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca v sume 9 EUR/mesiac.   

Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení. Iným 

fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov a na nákup 

potravín v sume: 



    a)     zamestnanci                                   3,71 EUR 

    b)    cudzí stravníci                                3,91 EUR 

Príspevok sa uhrádza mesačne vopred do 10.dňa príslušného kalendárneho mesiaca formou 

poštovej poukážky alebo bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne. 

 

OZ schvaľuje poslaneckým návrhom poslankyne Bc. Lenky Katreniakovej zapracovať do 

Dodatku č.1 ku VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku pre školy 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. 

za hlasovalo –  9 poslancov 

 

K bodu č. 6 

Obecné zastupiteľstvo 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. 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  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  7 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  10 

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.  

za hlasovalo –  9 poslancov 

 

K bodu č. 7 

Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve č. 1/2015 o nájme pozemkov od ECAV Istebné –rozšírenie 

cintorína. 

za hlasovalo – 9  poslancov  

 

K bodu č. 8 

Príkaz na uskutočnenie inventarizácie majetku obce Istebné. 

Starostka obce poveruje inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku 

a záväzkov obce Istebné. Termín vykonania inventúr, spracovanie inventúrnych súpisov 

a inventarizačného zápisu je do 31.08.2022. 

Za hlasovalo – 9 poslancov 

 

 

K bodu č.  9 

Rôzne 

Starostka obce predniesla poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť pána Mgr. Jordána 

Jokela o zaradenie súkromnej materskej školy Centrum Montessori, o.z., Dolný Kubín, 

prevádzka Istebné 226 do sústavy škôl v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 



v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Starostka obce informovala poslancov o odstránení havarijného stavu hydroizolácie strechy 

na hospodárskom pavilóne. Počas daždivého počasia voda presakovala do priestorov stropu 

lekárne. Firma HYSTEM ošetrila časť pôvodnej hydroizolácie reflexným kaučukovým 

náterom s prídavkom hliníkového prášku. Keďže nie je možné určiť presné miesto 

poškodenia; v prípade potreby bude náterom  ošetrená ďalšia časť plochy strechy. 

Starostka obce informovala poslancov ohľadom p. Ondrušovej Lindy a jej dcéry Liliany 

v súvislosti „šikanovania dcéry“ deťmi z Centra pre deti a rodiny Istebné. Zúčastnila sa na 

stretnutí pedagógov ZŠ a CDR, kde boli vypočuté obidve  dotknuté strany. Keďže je takéto 

konanie  detí neprípustné, vec bola neodkladne  posunutá na políciu. Poverený policajt 

absolvoval odbornú prednášku s  deťmi základnej školy a poučil ich o nebezpečenstve 

šikanovania. 

Po viacnásobných výpadkoch internetovej siete na obecnom úrade, bol privolaný správca 

siete p. Róbert Papšo, ktorý skonštatoval, že server je už  zastaralý  a je nutné zálohovanie dát 

a následná výmena servera –zosieťovanie. 

Po stretnutí krízového štábu ZMODO starostka  informovala poslancov o vážnosti situácie 

spojenej s vojnovým stavom na Ukrajine. Pomocou miestneho rozhlasu bola  vyhlásená 

finančná aj materiálna zbierka na pomoc Ukrajine. Je potrebné zabezpečiť dočasné  krízové 

ubytovanie v obecných priestoroch pre zhruba 10 až 15 ľudí. 

V mesiaci február 2022 boli vynaložené zvýšené finančné prostriedky spojené so snehovou 

kalamitou a odvozom snehu ťažkou technikou vo výške 3075,60 EUR. Sneh bol odvážaný 

z najkritickejších častí obce. Jednalo sa hlavne o ulice Skalická, Hlboká a Hliny. Taktiež bol 

prečistený ťažkou technikou odtokový  kanál ústiaci z areálu Poľnohospodárskeho družstva 

Istebné, ktorý bol nepriechodný.  

Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, že pri uvoľňovaní  covid opatrení je potrebné opäť uvoľniť 

nejaké kultúrno-spoločenské a športové akcie. Je potrebné zvolať komisiu školstva, kultúry 

a športu pri OZ, prediskutovať a prípadne osloviť  naše organizácie v obci, aké akcie je možné 

v letnom období uskutočniť. 



Obec Istebné v spolupráci s Miestnym spolkom SČK Istebné  bude opäť organizovať 

otcovskú kvapku krvi. Odber krvi sa bude konať dňa 9. júna 2022 v priestoroch kultúrneho 

domu v Istebnom v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. O tejto akcii budeme darcov  informovať 

prostredníctvom miestneho rozhlasu aj internetovej stránky obce. Je potrebné sa na túto akciu 

pripraviť. 

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Centrum 

sociálnych služieb v Dolnom Kubíne, zariadenie pre seniorov, v ktorom je umiestnených 7 

našich občanov pri príležitosti 30. výročia vzniku tohto zariadenia. Obec vie poskytnúť 

príspevok na iné účely, adresne pre seniorov a ich potreby. 

Aj napriek novému  dopravnému značeniu v sídlisku a vybudovaniu  nových spevnených 

plôch, niektorí majitelia osobných automobilov nerešpektujú toto značenie, pohybujú sa 

v protismere a parkujú na chodníkoch. Konajú tak aj napriek tomu, že boli osobne 

napomínaní starostkou obce a pracovníkmi obce. Po viacerých večerných kontrolách 

starostkou obce a poslancov obce, bolo konštatované, že v sídlisku sa nachádza dostatok 

voľných miest na parkovanie, konkrétne na spevnených plochách a existujúcich parkoviskách, 

kde môžu vodiči bezpečne parkovať bez porušovania pravidiel  cestnej premávky. Obecné 

zastupiteľstvo preto poveruje starostku obce v súčinnosti s okresným riaditeľstvom PZ Dolný 

Kubín riešiť státie na obecných chodníkoch a kontrolu dodržiavania dopravného značenia 

v obci. 

Obecné zastupiteľstvo 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. 

 

K bodu č. 10 

Interpelácie poslancov OZ 

Poslankyňa Ing. Erika Kunová upozornila na problém parkovania dvoch osobných 

automobilov pred bytovým domom č. 149.  Tieto automobily zbytočne zaberajú parkovacie 

miesta, nakoľko sa jedná o nepojazdné automobily (bez ŠPZ a so spustenými pneumatikami). 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce zistiť a osloviť majiteľa týchto automobilov, 

aby vozidlá z  parkoviska odstránil. 

 



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 21.15 hodine. 

 

 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná  

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

 

Overovatelia  zápisnice 

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

 

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

 

Zapísal 

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


