
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 13. 08. 2018 

 
 

Uznesenie č. 47/2018 

OZ berie na vedomie 

- informácie komisie na ochranu verejného poriadku ohľadom vypočutia a výpovedí 

mladistvých z obce pri ničení verejnej zelene, ako aj ďalšie prípady porušovania verejného 

poriadku v obci, zápisy z komisií, neustále napomínanie a rozhovory s mladistvými 

a tínedžermi našej obce, 

- informácie ohľadom zhotovenia dreveného Betlehemu pre našu obec, 

- informácie o medzinárodnom futbalovom turnaji OŠK Istebné – Internacional SUMMER – 

  ISTEBNÉ CUP 2018, 

- informácie o asfaltovaní chodníkov a verejných priestranstiev v obci, 

- informácie k príprave Dňa obce Istebné 22.09.2018, 

- informácie k úspešnému projektu-schválenie žiadosti – biologicky rozložiteľný odpad –           

nákup kompostérov pre občanov obce Istebné (distribuované budú do obce v mesiaci október 

2018), 

- informáciu o vykonaných prácach v bývalom kine a zhotovenie betónovej podlahy so 

zalešteným povrchom, 

 

 

Uznesenie č. 48/2018 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice p. Slávka Ďurišová, Ing. Erika Kunová 

- zapisovateľa p. Bohuslav Belica 

- navrhnutý program zasadnutia OZ 

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

 

 

Uznesenie č. 49/2018 

OZ schvaľuje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva z 25.06.2018, ktoré boli splnené. 

Hlasovanie:  za:   7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 50/2018 

OZ určuje v súlade s § 166 ods. 3) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 

celé volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva  Obce Istebné 9   

a to v jednom volebnom obvode.     

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

 

 

Uznesenie č. 51/2018 

OZ určuje v súlade s § 11 ods. 4), písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na celé volebné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie 

starostu obce Istebné na plný úväzok. 

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

 

 

Uznesenie č. 52/2018 

OZ schvaľuje Zmluvu o nájme č. 541/2018 medzi Obcou Istebné a OVS a. s. Dolný Kubín, 

ktorej predmetom nájmu je „Istebné – Gašova roveň, vodovodné potrubie“ v rozsahu – 

rozvodné potrubie HDPE DN 90 v dĺžke 190,17 m. Obstarávacia hodnota prenajatého 

majetku v k. ú. Obce Istebné  je 2 695,23 € a zostatková hodnota prenajatého majetku ku dňu 

13. 08. 2018 je  2 695,23 €. 

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

 

 

Uznesenie č. 53/2018 

OZ schvaľuje zakúpenie dreveného setu – Betlehem s vyrezávanými svätými postavičkami 

pre Obec Istebné v sume 1 500,- €, ktorý poslanci OZ rozhodli zakúpiť z dôvodu väčšej 

propagácie artikulárneho kostola ako aj skrášlenia tejto jedinečnej artikuly v obci. Po 

odkonzultovaní s predstaviteľmi cirkví, bude rozhodnuté o jeho umiestnení. Starostka obce 

verí, že pri tomto projekte budú nápomocní aj podnikatelia Obce Istebné. 

Hlasovanie:  za:   7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 54/2018 

OZ poveruje starostku obce  konzultovať s predstaviteľmi cirkví v našej obci o umiestnení 

setu Betlehema. 

 

Uznesenie č. 55/2018 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                                 starostka obce 


