
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  

v Istebnom z 02. 10. 2017 

 
 

Uznesenie č. 65/2017 

OZ berie na vedomie 

 

- Video prezentáciu biologického systému úpravy vody a bakteriálneho zloženia na čističke 

odpadových vôd v Istebnom 

- Informácie starostky obce stavebného charakteru (drobné stavby, udržiavacie práce, 

rekonštrukcia miestnych komunikácií...) 

- Informácie ohľadom priestorov pre obvodnú lekárku a lekáreň 

- Informácie o prestárlych stromoch v obci 

- Informácie ohľadom podaných projektov (niektoré zrušené, vyhodnotenie niektorých 

posunuté až na január 2018) 

- Informácie ohľadom rekonštrukcie plynovodov v obci Istebné 

- Informácie ohľadom ukončenia projektu a jeho následného monitorovania „Úprava 

verejných priestranstiev v centrálnej zóne obce Istebné“ 

- Informácie ohľadom triedenia odpadu a kompostovania 

- Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku-Istebné dáva ďakovný list Obecnému 

úradu Istebné za výraznú pomoc pri rekonštrukcii Národnej kultúrnej pamiatky-Starej fary 

v Istebnom, ktorá sa tohto roku na jeseň dokončila. 

 

 

Uznesenie č. 66/2017 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice Ing. Labuda Jozef, p. Katreniak Pavol 

- zapisovateľa p. Bohuslav Belica 

- program zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  za:   9  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 67/2017 

OZ schvaľuje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva z 02.08.2017, ktoré sa plnia 

priebežne. 

Hlasovanie:  za:   9 poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 



Uznesenie č. 68/2017 

OZ schvaľuje Zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie Obce Istebné pre Základnú školu 

s Materskou školou Istebné. 

Hlasovanie:  za:   9 poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 69/2017 

OZ schvaľuje zrekonštruovať z dotácie od Prvej stavebnej sporiteľne a. s. Bratislava  prvky 

na detskom ihrisku v sídliskovej časti obce Istebné a ich osadením vlastnými pracovníkmi. 

Hlasovanie:  za:   9 poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 70/2017 

OZ schvaľuje výšku nájmu 4,- €/m2/rok pre dlhodobý prenájom priestorov na účel 

prevádzkovania pobočky verejnej lekárne a priestorov pre účely prevádzkovania ambulancie 

pre obvodnú lekárku v priestoroch bývalého hospodárskeho pavilónu. 

Hlasovanie:  za:   9 poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 71/2017 

OZ poveruje starostku obce rokovať s kompetentnými ohľadom prestárlych stromov 

(gaštanov pri obecnom úrade) a možnosti ich vyrezania, resp. ošetrenia. 

 

 

Uznesenie č. 72/2017 

OZ poveruje starostku obce jednať s firmou HOVAL s.r.o., ohľadom odstavných kamiónov 

na ceste III. triedy – vstup do obce Istebné ako aj o možnosti posunutia autobusovej zastávky 

a zriadenia odstavného pruhu na autobusy na pozemku vo vlastníctve firmy. Tiež osloviť 

a rokovať s Okresnou správou ciest Dolný Kubín o tejto možnosti posunu autobusovej 

zastávky. 

 

 

 



Uznesenie č. 73/2017 

OZ poveruje starostku obce pripraviť nájomné zmluvy na prevádzkovanie pobočky verejnej 

lekárne a prevádzkovanie ambulancie obvodnej lekárky v priestoroch hospodárskeho 

pavilónu. 

 

 

Uznesenie č. 74/2017 

OZ poveruje komisiu školstva, kultúry a športu vypracovať kalendár kultúrno-športových 

a spoločenských podujatí v obci Istebné na rok 2018. 

Termín: budúce zasadnutie OZ    zodpovedný: predseda komisie 

        Madera Marián 

 

 

Uznesenie č. 75/2017 

OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 9 poslancov a sú uznášania schopní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bc. Lýdia Fačková 

                                                                                         starostka obce 


