
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré sa konalo 

dňa 18.07.2022 v zasadačke OcÚ v Istebnom 

 

 

 

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 (Bc. Renáta Pazúriková, Ing. Jozef Labuda) 

2. Schválenie zapisovateľa (p. Marián Madera). 

3. Návrh a schválenie programu zasadnutia OZ. 

4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. 

5. V súlade s § 166 ods. 3) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a Rozhodnutím predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 

č. 209/2022 Z. z. určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich, pre nastávajúce 

volebné  obdobie. 

6. V súlade s § 11 ods. 4), písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnení určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Istebné na 

celé nastávajúce funkčné obdobie .  

7. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku pre školu 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné. 

8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

9. Rôzne  

10. Interpelácie poslancov OZ 

11. Návrh a schválenie uznesenia  zo zasadnutia OZ 

12. Záver, poďakovanie 

 

 

 

K bodu č. 1 

Zasadnutia OZ sa nezúčastnil a ospravedlnil Ing. Jozef Labuda, ktorý bol navrhnutý aj ako 

overovateľ zápisnice. Poslanci navrhli namiesto neho Ing. Tibora Belicu. Schválenie 

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

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 prečítal p. Marián Madera. Obecné zastupiteľstvo 

konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne. 

 

 

K bodu č. 5 

V súlade s § 166 ods.3) zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Rozhodnutím 

predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov č. 209/2022 Z. z. určenie 

volebných obvodov a počtu poslancov v nich, pre nastávajúce volebné  obdobie. 

Obecné zastupiteľstvo obce Istebné na základe vyššie citovaných zákonov určuje pre voľby 

poslancov Obecného zastupiteľstva obce Istebné konané dňa 29. októbra 2022 jeden volebný 

obvod, v ktorom sa budú voliť 9 poslanci obecného zastupiteľstva. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

 

K bodu č. 6 

V súlade s § 11 ods. 4), písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnení určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Istebné na celé nastávajúce 

funkčné obdobie. 

OZ schvaľuje v súlade s vyššie citovaným zákonom rozsah výkonu funkcie starostu Obce 

Istebné na celé nastávajúce funkčné obdobie na plný úväzok. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

 

K bodu č. 7 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné.  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh s pripomienkami poslancov OZ pána 

Martina Kováčika, ktorý navrhol v § 3 Dodatku č. 2 mesačnú výšku príspevku za pobyt dieťaťa 

v MŠ znížiť z 25,- € na 20,- €, poslankyne Ing. Eriky Kunovej, ktorá navrhla v § 4 výšku 

príspevku za činnosť školského klubu detí zvýšiť z 10,- € na 12,- € a pripomienku hlavného 

kontrolóra obce Ing. Martina Kahana, ktorý navrhol v § 6 ods. 3) príspevok dospelých 



stravníkov v zariadení školského stravovania zamestnancov zvýšiť z 3,71 € na 4,80 € a cudzích 

stravníkov zo 4,41 € na 4,80 €. 

Obecné zastupiteľstvo v Istebnom podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 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 a príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 

obce Istebné, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku pre školu a školské zariadenie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce nasledovne: 

 

1. Obec Istebné v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 určuje výšku mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 20,00EUR. 

 

2.Obec Istebné v súlade s ustanovením § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou školského klubu detí 

zriadeného Obcou Istebné na sumu 12,00EUR. 

 

3. 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 určený podľa finančných pásiem podľa ods. 8 a 9 §140 

a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 3. finančné pásmo.  

 

4. 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 14,00EUR. 

 

5. 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                         4,80EUR 

b)  cudzí stravníci                      4,80EUR 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť 1. septembra 2022 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 8 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

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. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

 

 

K bodu č. 9 

Rôzne 

Pri príležitosti 130. výročia založenia DHZ v obci Istebné a konania Mermoriálu Ondreja 

Dzubáka, obecné zastupiteľstvo schválilo  príspevok vo výške 500,- EUR na nákup pohárov, 

medailí, diplomov a občerstvenia pre DHZ pri organizovaní hasičskej súťaže. 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo poverilo starostku obce vyhlásiť súťaž o zhotoviteľa nových 

prístupových ciest a ich osvetlenia k obidvom kostolom v našej obci . 

 

OZ schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu na opravu mostov v hornej časti obce 

(potraviny Jednota a most pri rodinnom dome č. 110) v sume 15 599,87 € a tiež dobudovanie 

chodníkov na cintoríne v sume 28 778,- € 

za hlasovalo – 8 poslancov 

 

Ďalej OZ rokovalo o potrebnej oprave dvoch najkritickejších úsekov miestnej komunikácie 

v našej obci. Jedná so o úsek v sídlisku pri bytovom dome č. 154 a úsek cesty  ulica Skalická 

(pri rodinnom dome č. 189, 190, 220). OZ poveruje starostku obce vyhlásiť súťaž o zhotoviteľa 

nového asfaltového povrchu na týchto úsekoch ciest. Na opravu asfaltového povrchu miestnych 

komunikácií budú tiež použité prostriedky rezervného fondu. 

 

 

 

K bodu č. 10 

Interpelácie poslancov 

Od poslancov OZ neboli vznesené žiadne interpelácie. 

 

 

 

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 8 poslancov a je uznášania schopné. 

 

 



K bodu č. 12 

Záver, poďakovanie 

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

ukončila o 19.00 hodine. 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica prečítaná a podpísaná: 

 

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

 

 

 

Overovatelia  zápisnice: 

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

 

 

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

 

 

 

 

Zapísal: 

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

 


