
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 13. 02. 2018 

 
 

Uznesenie č. 1/2018 

OZ berie na vedomie 

- rozpočtové opatrenie č. 2  

- informácie ohľadom menších prác vykonávaných v bývalom Kine obce Istebné, 

- informáciu ohľadom pridelenia dotácie pre obec Istebné na opravu strechy a zateplenia 

Hasičskej zbrojnice v Istebnom z kapitoly Ministerstva vnútra SR, 

- informácie ohľadom aktivačných pracovníkov v roku 2018, 

- poďakovanie p. Lindy Ondrušovej za poskytnutú finančnú výpomoc, 

- správu o činnosti DHZ Istebné za rok 2017, 

 

Uznesenie č. 2/2018 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice p. Pavol Katreniak, p. Marián Madera 

- zapisovateľa p. Bohuslav Belica 

- program zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  za:   8   poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/2018 

OZ schvaľuje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva z 11.12.2017, ktoré sa priebežne 

plnia. 

Hlasovanie:  za:   8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4/2018 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenia č. 1. 

Hlasovanie:  za:   8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 5/2018 

OZ schvaľuje  dodatok č.1  k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Istebné. 

Hlasovanie:  za:   8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 6/2018 

OZ schvaľuje smernicu č. 1/2018 upravujúcu postup obcí pri vybavovaní sťažností. 

Hlasovanie:  za:    8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 7/2018 

OZ schvaľuje  odplatný prevod spoluvlastníckeho podielu, vo veľkosti 5/9-ín k pozemku 

registra C-KN parc. č. 1204, orná pôda o výmere 534 m2 , zapísaného na LV č. 1329 v k. ú. 

Istebné, z podielového spoluvlastníctva predávajúceho Ondreja Zelinu rod. Zelinu, nar. 

17.04.1961, trvale bytom Okružná 2060/5-9, 026 01 Dolný Kubín, do vlastníctva Obce 

Istebné a to za kúpnu cenu 5 933,33 €. Obec Istebné uvedený pozemok kupuje za účelom 

výstavby miestnej komunikácie a budovania inžinierskych sietí k potenciálnym rodinným 

domom. 

Hlasovanie:  za:   8   poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 8/2018 

OZ schvaľuje vyradenie zmarených rozvojových investícií z účtovného stavu obce, na ktoré 

boli vynaložené finančné prostriedky v predchádzajúcich rokoch, a ktoré sa realizovať 

z praktického hľadiska už nebudú: 

- projekt rekonštrukcie bývalého kina na telocvičňu  11 600,00 € 

- projekt na výstavbu garáže pre OŠK       1 200,00 € 

- územný plán obce        4 979,09 € 

Hlasovanie:  za:   8   poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 9/2018 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Istebné na 1. polrok 2018 

Hlasovanie:  za:    8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 10/2018 

OZ schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu 

na rok 2018 – podprogram Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku z Úradu 

vlády SR a minimálne 5 %-tné spolufinancovanie z celkového rozpočtu projektu z vlastných 

zdrojov. 

Hlasovanie:  za:   8   poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 11/2018 

OZ schvaľuje prestavbu hasičskej striekačky na športovú pre DHZ Istebné v sume 5500,-€ 

bez DPH s tým, že obec Istebné sa bude podieľať na tejto úprave 50-timi % a DHZ 

zafinancuje 50 % nákladov z vlastných zdrojov. 

Hlasovanie:  za:  8    poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 12/2018 

OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu pre OŠK Istebné o sumu 500,-€/rok 2018 

Hlasovanie:  za:  8    poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 13/2018 

OZ schvaľuje vypílenie tují na chodníkoch na miestnom cintoríne, z dôvodu výstavby 

chodníkov a doplnenie osvetlenia na cintorín. 

Hlasovanie:  za:  8    poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 14/2018 

OZ schvaľuje nákup záhradného traktora s príslušenstvom pre potreby obce  v sume 2970,- € 

Hlasovanie:  za:   8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 15/2018 

OZ ruší VZN č.  3/2009 z 15.12.2008 o niektorých podmienkach držania psov v celom 

rozsahu na základe protestu prokurátora. 

Hlasovanie:  za:   8   poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 16/2018 

OZ ruší VZN č. 3/2015 z 13.04.2015 o službách poskytovaných obcou v celom rozsahu na 

základe protestu prokurátora. 

Hlasovanie:  za:    8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 17/2018 

OZ ruší VZN č. 1/2015 z 13.04.2015 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v katastri obce 

Istebné v celom rozsahu na základe protestu prokurátora. 

Hlasovanie:  za:   8   poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 18/2018 

OZ poveruje starostku obce prediskutovať s Ministerstvom vnútra SR a projektantom 

o možnosti zmeny projektu na Požiarnu zbrojnicu. 

 

Uznesenie č. 19/2018 

OZ poveruje starostku obce upozorniť pracovníkov obce na lepšie posýpanie miestnych 

komunikácií po odhrnutí snehu z ciest. 

 

Uznesenie č. 20/2018 

OZ poveruje starostku obce  konzultovať ohľadom dávkovača BIO-AMP na čistiarni  

odpadových vôd o znížení ceny za prenájom, nakoľko sa zdá prenájom cenovo neprimerane 

vysoký. 

 

Uznesenie č. 21/2018 

OU poveruje starostku obce začať s vypracovaním štúdie na parkoviská v sídlisku – pri 

Korune a Hospodárskom pavilóne, z titulu otvorenia ambulancie pre dospelých, lekárne 

a nedostatku parkovacích miest v tejto lokalite. 

 

Uznesenie č. 22/2018 

OZ poveruje starostku obce upraviť okapový chodník a odvodnenie pri hospodárskom 

pavilóne, osadiť parapety na okná a riešiť nákup inventáru do domu kultúry a hospodárskeho 

pavilónu v rámci finančných možností. 

 

Uznesenie č. 23/2018 

OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 8 poslancov a sú uznášania schopní. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                                    starostka obce 


