Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré sa konalo
dňa 23.03.2022 v zasadačke OcÚ v Istebnom

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny – 7 poslancov
Starostka obce Bc. Lýdia Fačková privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie
obecného zastupiteľstva o 16.00 hod. Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto
programom sa zastupiteľstvo riadilo.
Program:
1. Schválenie overovateľov zápisnice (Ing. Erika Kunová, p. Jaroslav Labda)
2. Schválenie zapisovateľa (p. Marián Madera)
3. Návrh a schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
5. Vyjadrenie obce o zaradenie súkromnej materskej školy Centrum Montessori 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
6. Interpelácie poslancov OZ
7. Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ
8. Záver, poďakovanie
K bodu č. 1
Schválenie overovateľov zápisnice – Ing. Erika Kunová, p. Jaroslav Labda,
za hlasovalo – 7 poslancov
K bodu č. 2
Schválenie zapisovateľa p. Marián Madera
za hlasovalo – 7 poslancov
K bodu č. 3
Návrh a schválenie programu zasadnutia OZ. Program bol poslancami OZ schválený.
za hlasovalo – 7 poslancov

K bodu č. 4
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Uznesenia obecného zastupiteľstva prečítal p. Marián Madera. Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne, k dátumu konania OZ neboli ešte splnenené.
K bodu č. 5
Obecné zastupiteľstvo už na dvoch riadnych zasadnutia riešilo otázku zaradenia súkromnej
materskej školy Centrum Montessori Istebné č. 226 pána Jordána Jokela 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. OZ zamieta vydať
súhlasné stanovisko, nakoľko máme v obci zriadenú materskú školu, ktorá kapacitne nie je
naplnená. Ďalšia zriadená MŠ neprinesie žiadne výhody, iba starosti a komplikácie pre obec.
Prognózy financovania rozpočtov obcí sú nestabilné a s blížiacim sa koncom volebného
obdobia by nebolo dobré viazať nových predstaviteľov samosprávy k takémuto kroku – byť
zriaďovateľom ďalšej materskej školy.
za hlasovalo – 6 poslancov, zdržal sa hlasovania – 1 poslanec
K bodu č. 6
Obecné zastupiteľstvo v tomto bode riešilo aj žiadosť pani Moniky Farkovej, Pizzéria Monča
Istebné ohľadom povolenia namontovania tepelných meračov na radiátory v pizzérii. OZ
s týmto súhlasí, ale meranie spotreby tepla bude vykonávané a odpisované na podružnom
merači určenom pre Pizzériu Monča, ktoré sa nachádza v kotolni obecného úradu.
Starostka obce informovala poslancov o vyhlásení výzvy všetkým občanom obce na jarné
upratovanie obce po zime. Toto sa uskutoční 24. – 30. marca 2022.
Ďalej starostka informovala poslancov o vykonaní prieskumu trhu, ktorý absolvoval poslanec
p. Martin Kováčik ohľadom zakúpenia nového servera pre zálohovanie dát pre obec. Ponuka
prijatá a schválená od ELVISDK, s.r.o.. Veličná 151, 027 54 Veličná.
za hlasovalo – 7 poslancov
Tiež sa poslanci OZ zaoberali a poverili starostku obce spolu s komisiou školstva, kultúry
a športu zorganizovať v období apríl – august, resp. ešte v septembri 2022, niektoré akcie pre
deti, mládež a našich občanov, pokiaľ to dovolí epidemiologická situácia.

K bodu č. 7
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 7 poslancov, dvaja boli ospravedlnení a OZ je
uznášania schopné.
za hlasovalo – 7 poslancov

K bodu č. 8
Záver
Starostka obce poďakovala poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovanie
OZ ukončila o 18.00 hodine.

Zápisnica prečítaná a podpísaná

Bc. Lýdia Fačková, starostka obce
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Overovatelia zápisnice
Ing. Erika Kunová

-------------------------------------------------------

p. Jaroslav Labda
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Zapísal
p. Marián Madera
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