
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
 

v Istebnom z 13.02.2017 
 
 
Uznesenie č. 1/2017 
 
OZ berie na vedomie 

- Zánik poslaneckého mandátu poslanca p. Dušana SABOLA podľa § 25 ods. 2 písm. c/ 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
písomným vzdaním sa mandátu dňom 13.02.2017 v obci Istebné, vo volebnom obvode 
č. 1, čím došlo k uprázdneniu funkcie člena komisie školstva, kultúry a športu, 
predsedu komisie na ochranu verejného záujmu a pracovných obvodov v obci 
určených  pre jednotlivých poslancov, konkrétne bytové domy č. 153, 155, 156, 157 
a 158. 

- Informácia ohľadom výstavby telocvične, ktoré sú zaznamenané v zápisnici. 
- Informácie ohľadom hospodárskeho pavilónu, obecnej knižnice a potrebe 

prebudovania priestorov na ambulanciu pre všeobecného obvodného lekára a výdajňu 
liekov. 

- Informácie ohľadom detského ihriska v sídliskovej časti obce. 
- Informácie firmy OSVO COMP a. s. Prešov ohľadom rekonštrukcie verejného 

osvetlenia a ďalšieho rozšírenia formou dodávateľského úveru. 
  
 
Uznesenie č. 2/2017 
 
OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice p. Jaroslav Labda, Ing. Jozef Labuda  

- zapisovateľa p. Bohuslav Belica 
- program zasadnutia OZ 

 
Hlasovanie:  za:  8   poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 3/2017 
 
OZ schvaľuje Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na 
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Istebné a v centrách voľného 
času. 
Hlasovanie:  za:  8    poslancov                proti: 0        zdržal sa:  0 
 
Uznesenie č. 4/2017 
 
OZ schvaľuje inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce Istebné. 
Hlasovanie:  za:  8    poslancov                proti:  0                zdržal sa:  0 
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Uznesenie č. 5/2017 
 
OZ schvaľuje zmeny v pracovných komisiách pri OZ a v obvodoch zriadených pre poslancov 
OZ. 
Hlasovanie:  za: 8      poslancov                 proti:  0       zdržal sa:  0 
 
Uznesenie č. 6/2017 
 
OZ schvaľuje kalendár kultúrno-športových a spoločenských podujatí v obci Istebné na rok 
2017. 
Hlasovanie:  za: 8    poslancov                 proti:  0               zdržal sa:  0 
 

Uznesenie č. 7/2017 

OZ schvaľuje zástupcov obce do rady školy Základnej školy s materskou školou v Istebnom 
na volebné obdobie november/2016 - október/2020 a to Ing. Labuda Jozef, Bc. Pazúriková 
Renáta, p. Tatarka Jozef, p. Katreniak Pavol. 
 
Hlasovanie:  za:  8   poslancov                  proti:  0        zdržal sa:  0 
 
 
Uznesenie č.8/2017 
 
OZ schvaľuje zaradenie do siete škôl a školských zariadení elokované pracovisko Materskej 
školy č. 259,  pri Základnej škole s materskou školou, Ul. Školská č.143 Istebné. 
 
Hlasovanie:  za:  8   poslancov                  proti:  0        zdržal sa:  0 
 
 
Uznesenie č. 9/2017 

OZ schvaľuje prestavbu hospodárskeho pavilónu  pre potreby zriadenia ambulancie 
všeobecnej obvodnej lekárky a výdajňu liekov. 

Hlasovanie:  za:  8    poslancov                 proti:  0        zdržal sa:  0 
 
 
Uznesenie č. 10/2017 
 
OZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017  
 
Hlasovanie:  za:  8     poslancov                 proti:  0        zdržal sa:  0 
 
Uznesenie č. 11/2017 
 
OZ schvaľuje uznesenia obecného zastupiteľstva z 13.02.2017 
 
Hlasovanie:  za:  8    poslancov                proti:  0       zdržal sa:  0 
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Uznesenie č. 12/2017 
 
OZ poveruje starostku obce rokovať s MUDr. Machajovou a MUDr. Málikovou ohľadom 
prestavby navrhnutých priestorov a rozpočtových nákladov pri tejto prestavbe a dojednania čo 
najprijateľnejších a najvýhodnejších podmienok spolufinancovania prerábaných priestorov zo 
strany obce.  
 

 
Uznesenie č. 13/2017 
 
OZ poveruje starostku obce o lepšie spropagovanie fungovania obecnej knižnice formou 
vyhlásenia v miestnom rozhlase, na obecných výveskách ako aj na obecnej stránke, následnej 
sledovanosti návštev knižnice za I. polrok 2017 z dôvodu využitia priestorov verejnosťou pre 
účely knižnice. 
 
 
Uznesenie č. 14/2017 
 
OZ ukladá inventarizačnej komisii, ktorá má na starosti prevádzku obce a hospodárovi 
obecného majetku p. Kováčikovi vykonať inventarizáciu priestorov a majetku prevádzky obce 
a ďalších budov, či budova kina (s ktorou sa uvažuje o prenájme pre p. Koedama) nebude 
potrebná do budúcna na ďalšie využitie v podobe skladových priestorov pre obec Istebné.  
 
Termín: do 28.02.2017    Zodpovedný: predseda čiastkovej  
       inventarizačnej komisie Katreniak Pavol 
 
 
Uznesenie č. 15/2017 
 
OZ konštatuje, že pán Marián MADERA, nar. 05.06.1974, zamestnaný ako operátor CNC 
stoja v Hovale s. r. o. Istebné, dňa 13.02.2017 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 
Obecného zastupiteľstva v Istebnom do rúk starostky obce, ako náhradník vo volebnom 
obvode č. 1 a ujal sa poslaneckej funkcie v obci Istebné. 
 
 
Uznesenie č. 16/2017 
 
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 8 poslancov a sú uznášania schopní. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Bc. Lýdia Fačková 
  starostka obce 


