
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 23. 04. 2018 

 
 

Uznesenie č. 24/2018 

OZ berie na vedomie 

- informácie ohľadom aktivačných pracovníkov v roku 2018, 

- informácie ohľadom výstavby nových rodinných domov v obci, 

- informácie ohľadom vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami v obci, 

- informácie ohľadom poskytnutia dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 

vo výške 3000,- € na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, zabezpečenie 

servisu techniky, preškolení .... 

- informácie o zaslaných žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK na „Deň obce 

Istebné“ a „Výstavba chodníkov a verejnej zelene na miestnom cintoríne“, 

- informácie ohľadom vývozu žúmp rodinných domov v obci, ktorí nie sú napojení na verejnú 

kanalizáciu a vývozu žumpy u p. Štefaničiaka Milana, 

- predloženú analýzu finančného zabezpečenia komunálneho odpadu, 

 

Uznesenie č. 25/2018 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice Ing. Jozef Labuda, p. Jaroslav Labda 

- zapisovateľa p. Bohuslav Belica 

- navrhnutý program zasadnutia OZ 

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

 

 

Uznesenie č. 26/2018 

OZ schvaľuje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva z 13.02.2018, ktoré sa priebežne 

podľa finančnej disciplíny a realizačného stavu plnia. 

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

 

 

Uznesenie č. 27/2018 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenia č. 3    

Hlasovanie:  za:   7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 28/2018 

OZ schvaľuje  VZN č. 1/2018, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 

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

 

Uznesenie č. 29/2018 

OZ schvaľuje VZN č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. 

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

 

 

Uznesenie č. 30/2018 

OZ schvaľuje p. Mariána Maderu za predsedu komisie školstva, kultúry a športu a komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií vo verejnom záujme. 

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

 

Uznesenie č. 31/2018   

OZ schvaľuje výstavbu telocvične a podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov 

na rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 

dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 z rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva školstva SR vo výške 150 000,- €. 

Ide o výstavbu telocvične na pozemku registra C-KN parcelného čísla 362/1, v katastrálnom 

území obce Istebné, vo vlastníctva obce Istebné.  

OZ ďalej schvaľuje projekt s názvom „Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ Istebné“ s 

rozpočtovým nákladom 470 429,68 € a spolufinancovanie tohto projektu v sume 320 429,68 € 

z vlastných a úverových zdrojov. 

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

 

Uznesenie č. 32/2018 

OZ schvaľuje zanalyzovanie (zakreslenie) pasportizácie miestnych komunikácií v obci, na 

základe § 3d, ods. 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov firmou Mapa Slovakia Digital, s.r.o. Bratislava v sume 1 500,- € s DPH. 

Hlasovanie:  za:  7   poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 33/2018 

OZ schvaľuje vývoz žúmp od rodinných domov, ktoré nie sú napojené z rôznych dôvodov na 

obecnú kanalizáciu s tým, že tieto domácnosti budú znášať plnú výšku nákladov za vývoz 

a nebude im účtované stočné od obce, s účinnosťou od 1.1.2019. 

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

 

 

Uznesenie č. 34/2018 

OZ poveruje starostku obce v rámci obecného úradu a pracovníkov obce o neustálom 

propagovaní a informovaní občanov našej obce o separovaní a likvidácii odpadu (zmesový 

odpad, separovaný odpad, bioodpad...) 

 

 

Uznesenie č. 35/2018 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                         starostka obce 


