
 

 

                                                                                Zápisnica 

z  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v Istebnom, ktoré sa konalo dňa 15.12.2022       

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 18.00 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto programom sa 

zastupiteľstvo riadilo. 

 

Program: 

1. Schválenie overovateľov zápisnice (p.Prachárová Elena,  p.Bednár Juraj) 

2. Schválenie zapisovateľa (p. Marián Madera). 

3. Návrh a schválenie programu zasadnutia OZ. 

4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. 

5. Schválenie rozpočtu na rok 2023-2025 

6. Rozpočtové opatrenie č.4/2022 

7. Rôzne 

8. Interpelácie poslancov OZ 

9. Návrh a schválenie uznesenia  zo zasadnutia OZ 

10. Záver, poďakovanie 

 

K bodu č.1 

Schválenie overovateľov zápisnice – p. Prachárová Elena, p. Bednár Juraj 

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 

Schválenie rozpočtu na rok 2023-2025. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Istebné podľa hlavných kategórií rozpočtovej 

klasifikácie na roky 2023- 2025 bez programovej štruktúry. 

za hlasovalo  9 poslancov. 

 

K bodu č.6 

Rozpočtové opatrenie č.4/2022 

Rozpočtové opatrenie č.4/2022 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.64/2022 zo dňa 15.12. 2022. 

za hlasovalo – 9 poslancov. 

 

K bodu č.7 

Rôzne. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpustenie fondu komunálneho odpadu a jeho použitie na nákup 

kontajnerov triedeného odpadu a úhradu poplatkov komunálneho odpadu v sume 4208,92 euro. 

   

za hlasovalo – 9 poslancov. 

 



OZ schvaľuje , členov školskej rady -  Bc. Renáta Pazúriková, Ing. Tibor Belica, p. Jozef Žúbor, 

p. Elena Prachárová. 

 

za hlasovalo – 9 poslancov. 

 

OZ poveruje starostu obce , nákupom novej traktorovej kosačky pre potreby úprav trávnatých plôch 

vo  vlastníctve obce. Jedná sa o nákup kosačky v celkovej hodnote 4800,00euro.Kúpa bude 

zrealizovaná ihneď, z dôvodu zvyšovania sa cien od roku 2023. 

 

Starosta obce informoval poslancov obce o zvýšených preddavkových platbách za elektrickú 

energiu a riešenie danej situácie. 

Ďalej starosta obce informoval o projekte rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci , s čím súvisí aj 

rekonštrukcia verejného rozhlasu. 

OZ poveruje starostu obce , informovať správcu multifunkčného ihriska o výške odmeny a 

časovom harmonograme sprístupnenia ihriska návštevníkom. 

OZ  berie na vedomie žiadosť p. Radoslava Podoláka , ktorý prejavil záujem stať sa dobrovoľným 

strážcom poriadku. Túto funkciu môže vykonávať výlučne pod dohľadom OR PZ v Dolnom 

Kubíne. Jedná sa o výpomoc pri usporadúvaní a organizovaní rôznych  spoločenských akcií ,kde 

bude pôsobiť ako výpomoc policajným zložkám a riadiť sa podľa vopred dohodnutých inštrukcií.  

 

Starosta obce informoval poslancov obce o stave kanalizácie pri bytových domoch č.3 až 

č.8.Kanalizácia v tomto úseku je prepadnutá, následkom čoho sa v asfaltovom chodníku vytvárajú 

trhliny a tým hrozí nebezpečenstvo úrazu. Poškodené časti chodníka budú v jarných mesiacoch 

vypílené a nahradené novou vrstvou asfaltu. 

Starosta obce informoval poslancov o výberovom konaní  na nových zamestnancov obce Istebné. 

Na plný úväzok boli podľa požadovaných podmienok starostom obce prijatý do trvalého pracovného 

pomeru p. Svorenčík Martin, p.Kováčik Rudolf. Na polovičný úväzok ako správkyňa kultúrneho 

domu bude prijatá pani Počalová Anna. 

 

 

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 20.50. hodine. 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná  

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

 

      Overovatelia  zápisnice 

p .Prachárová  Elena                                              ------------------------------------------------------ 

          p. Bednár Juraj                                           ------------------------------------------------------ 

 

      Zapísal 

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

                         

 


