
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  

v Istebnom z 25. 06. 2018 

 
Uznesenie č. 36//2018 

OZ berie na vedomie 

- rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017, 

- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Istebné za rok 2017, 

- rozpočtové opatrenie č. 5, 

- informácie ohľadom budovania priestorov v bývalom kine, 

- výkon kontroly CO Obce Istebné z okresu Dolný Kubín, 

- informácie ohľadom komunitného plánu Obce Istebné, 

- informácie ohľadom posilňovne v Istebnom, 

 

Uznesenie č. 37/2018 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice p. Jozef Tatarka, Bc. Renáta Pazúriková 

- zapisovateľa p. Bohuslav Belica 

- navrhnutý program zasadnutia OZ 

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

 

Uznesenie č. 38/2018 

OZ schvaľuje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva z 23.04.2018, ktoré boli splnené. 

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

 

Uznesenie č. 39/2018 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenia č. 4    

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

 

Uznesenie č. 40/2018 

OZ schvaľuje  záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad. 

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

 

Uznesenie č. 41/2018 

OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 30 126,77 € na 

 a/ vysporiadanie schodku finančných operácií v sume 7 412,00 € 
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 b/ tvorbu rezervného fondu v sume 18 631,10 € 

 c/ tvorbu účelového fondu vo výške 4 083,67 € 

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

 

Uznesenie č. 42/2018 

OZ schvaľuje „Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Istebnom“. 

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

 

Uznesenie č. 43/2018 

OZ schvaľuje predĺženie zmluvy o ďalší rok s firmou NCH EUROPE, Drieňová 34, 

Bratislava, na prevádzkovanie BioAmpy pre čističku odpadových vôd v Istebnom. 

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

 

Uznesenie č. 44/2018 

OZ schvaľuje zvýšenie platu starostky obce v súlade s § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 253/1994 Zb. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov na celkovú sumu 2.456 Eur. 

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

 

Uznesenie č. 45/2018 

OZ poveruje starostku obce zabezpečiť vyčistenie odvodňovacieho kanála pri vstupnej bráne 

do cintorína  (smer na Revišné), nakoľko pri prívalových dažďoch voda vyteká na miestnu 

komunikáciu. 

 

Uznesenie č. 46/2018 

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

 

 

 

 

 

 Bc. Lýdia Fačková 

     starostka obce 


