
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 11.04.2016 

 
Uznesenie č. 16/2016 
 
OZ berie na vedomie 
  

- Protokol o vykonaní previerky Okresnou prokuratúrou Dolný Kubín o prijatí 
„Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Istebné“ 

- Informáciu ohľadom vykonávania záverečnej finančnej kontroly „Zníženie 
energetickej náročnosti a modernizácia Základnej školy s materskou školou“ 
z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

- Oznámenie Správnej rady Recyklačného fondu o vyhovení žiadosti a pridelení 
finančných prostriedkov pre Obec Istebné z Recyklačného fondu za rok 2015 vo výške 
12 224,- € na projekt „Zefektívnenie zberu a rozšírenie separovaných zložiek 
komunálneho odpadu nákupom kontajnerov a vriec. 

- Informácie ohľadom projektu na zníženie energetickej náročnosti a zateplenie 
obecných budov – hasičská zbrojnica 

- Informácie starostky obce ohľadom monitorovania ciest I., II. a III. triedy v obciach, 
čím sa bude zaoberať Združenie miest a obcí Dolnej Oravy (a starostovia vo vlastnom 
katastrálnom území textom a fotodokumentáciou) a následne spoločne vyvinú nátlak 
na správcov príslušných ciest, resp. sa zapoja do projektov zabezpečujúcich opravy a 
rekonštrukcie týchto ciest 

- Informácie na podávanie grantov a projektov cez nadácie SLSP, KIA MOTORS 
ŽILINA, Prvá stavebná sporiteľňa (detské ihrisko a oddychová zóna, dobudovanie 
šatní OŠK, oslavy sedemstoročnice obce Istebné) 

- Informácie starostky obce ohľadom OFZ a. s. – HOVAL s. r. o. – Lekári 
v administratívnej budove. Nakoľko administratívnu budovu OFZ a. s.  predala 
HOVAL-u s. r. o. Istebné, bolo prisľúbené, že ambulancie všeobecných a zubných 
lekárov tam ponechajú naďalej a budú si vykonávať svoju prácu 

- Informáciu Jednoty dôchodcov Slovenska okresu Dolný Kubín ohľadom usporiadania 
športového dňa v mesiaci jún 2016 v rámci okresu v priestoroch futbalového ihriska 
v obci Istebné 

- Informácie zo zasadnutia komisií stavebnej a finančnej a komisie na ochranu 
verejného poriadku 

- Informácie ohľadom multifunkčného ihriska (zmena správcu ihriska od 1.5.2016) 
- Informácie ohľadom odvodnenia pozemkov a zahradenia miestnej komunikácie na 

ulici Hliny (smer záhradky a plynová regulačná stanica) rodinou Ondrušovou 
- Štátny stavebný dohľad u Štítika Ondreja a Toiflovej Gabriely (rekonštrukcia budovy, 

terénne úpravy) bez ohlásenia stavebnému úradu 
 
 
Uznesenie č. 17/2016 
 
OZ schvaľuje        -   overovateľov zápisnice Ing. Labuda Jozef, p. Sabol Dušan 

- zapisovateľa p. Belica Bohuslav 
- program zasadnutia OZ 

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



 
Uznesenie č. 18/2016 
 
OZ schvaľuje plnenie uznesení z posledného zasadnutia OZ. Uznesenia sa plnia priebežne. 
 
Hlasovanie:  za:    8   poslancov                proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 19/2016 
 
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1, 2, 3, 4/2016. 
 
Hlasovanie:  za:     8  poslancov                proti:  0 zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 20/2016 
 
OZ schvaľuje  spoločný program rozvoja obcí Dolnej Oravy na roky 2015 – 2023. 
 
Hlasovanie:  za:     8   poslancov     proti:  0 zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 21/2016 
 
OZ schvaľuje pokračovať v obstaraní kompletného projektu na vybudovanie telocvične, 
vybavenie stavebného povolenia na stavbu a zapojiť sa do ďalšej možnej výzvy z fondov EÚ, 
IROP-u a iných grantov a možností. 
 
Hlasovanie:  za:     8   poslancov     proti:  0 zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 22/2016 
 
OZ schvaľuje prenájom priestoru v bývalom obecnom úrade č.49 (kino - 33,01 m2) pre p. 
Maderu Miroslava, Istebné 123 za  3,- €/m2/rok od 01.05.2016. 
 
Hlasovanie:  za:     8   poslancov     proti:  0 zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 23/2016 
 
OZ schvaľuje firmu ORAVSTAV JK s. r. o., Pribiš, Oravský Podzámok na vykonávanie 
úpravy spevnených plôch v obci Istebné, v sídliskovej časti, ktorú prejednala a doporučila na 
základe cenových ponúk komisia finančná a stavebná pri OZ v Istebnom. 
 
Hlasovanie:  za:     8   poslancov     proti:  0 zdržal sa: 0 
 
 
 
  



Uznesenie č. 24/2016 
 
OZ schvaľuje pracovníka p. Kačíreka Václava na prevádzkovanie multifunkčného ihriska 
v obci Istebné od 01.05.2016. 
 
Hlasovanie:  za:     8   poslancov     proti:  0 zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 25/2016 
 
OZ schvaľuje zapojiť sa do GPS-projektu a priradiť tak GPS súradnice k súpisným číslam 
domov a následne poskytnúť zozbierané údaje záchranárom a hasičom pre lepšiu orientáciu a 
lokalizáciu objektov v obci Istebné, v ktorom je potrebné poskytnúť rýchlu pomoc a záchranu. 
Na tento projekt sa jednorazovo odsúhlasila suma 200,- € 
 
Hlasovanie:  za:     8   poslancov     proti:  0 zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 26/2016 
 
OZ poveruje starostku obce prepracovať Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Istebné 
v zmysle zákona č. 131/2010 účinný od 01.01.2011 a prijať ho všeobecne záväzným 
nariadením obce na budúcom zasadnutí OZ. 
 
 
Uznesenie č. 27/2016 
 
OZ poveruje starostku obce uzatvoriť s nájomcom Maderom Miroslavom, Istebné 123 
zmluvu o nájme nebytových priestorov. 
 
 
Uznesenie č. 28/2016 
 
OZ poveruje starostku obce zabezpečiť v letných mesiacoch vývoz separovaného zberu 
odpadu pracovníkmi obce od rodinných a bytových domov 2-krát do mesiaca a zistiť aký to 
bude mať dopad po ekonomickej, ale aj ekologickej stránke obce. 
 
 
Uznesenie č. 29/2016 
 
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo  8  poslancov a sú uznášania schopní. 
 
 
 
 
                        
                                                                                      Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                         starostka obce   


