
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
 

v Istebnom z 24.03.2017 
 
 
Uznesenie č. 17/2017 

 

OZ ruší 

- uznesenie č. 88/2016, ktorým schválilo potvrdenie o cene č. 0100/2017/V-PC za odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Istebné vydané Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví Bratislava na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021. 

Hlasovanie:  za zrušenie   7 poslancov proti:  0 zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 18/2017 

 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice p. Pavol Katreniak, Ing. Jozef Labuda  

- zapisovateľa p. Bohuslav Belica 

- program zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  za:   7   poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 19/2017 

 

OZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Sprostredkovateľský 

orgán na projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti Požiarnej  zbrojnice Istebné“ z OPKZP-

PO4-SC431-2017-19. 

Hlasovanie:  za:   7   poslancov                proti: 0        zdržal sa:  0 

 

 

Uznesenie č. 20/2017 

 

OZ schvaľuje spolufinancovanie vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov 

projektu. Rozpočet projektu predstavuje výšku 69 978,81 €. 

Hlasovanie:  za:   7   poslancov                proti:  0                zdržal sa:  0 



Uznesenie č. 21/2017 

 

OZ schvaľuje potvrdenie o cene č. 0603/2017/V-PC za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou v obci Istebné vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 

Bratislava na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 a to v sume 0,8892 €/m3. 

Doterajšia vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, č. 225/2016 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom 

a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, podľa ktorej boli určené ceny 

v potvrdení o cene na rok 2017 bola s účinnosťou od 16.02.2017 nahradená vyhláškou č. 

21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej 

vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, 

podľa ktorej sa postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2017 a podľa ktorej sa 

zmenil spôsob vykonávania cenovej regulácie na regulačné obdobie 2017 až 2021. 

Hlasovanie:  za:    7  poslancov                proti:  0       zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 22/2017 

 

OZ schvaľuje nákup rotačnej kosačky pre potreby obce na základe vykonaného prieskumu 

trhu. 

Hlasovanie:  za:    7  poslancov                proti:  0       zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 23/2017 

 

OZ schvaľuje uznesenia obecného zastupiteľstva z 24.03.2017 

Hlasovanie:  za:    7  poslancov                proti:  0       zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 24/2017 

 

OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 7 poslancov a sú uznášania schopní. 

 

 

 

                                                                                            Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                                starostka obce 


