
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 21.11. 2016 

 
 
Uznesenie č. 68/2016 
 
OZ berie na vedomie  
 

- Petíciu obyvateľov bytových domov 155-156 o odmietnutí vybudovania stojiska pre 
kontajnery na zber separovaného odpadu v blízkosti bytových domov. 

- Vybudované a odsúhlasené stojiská pre kontajnery na zber separovaného odpadu pre 
bytové domy 146-158, ako aj slobodárne, štvordomky a ulice Hliny a Školskú budú 
umiestnené pri garážach (pri kotolni), pri posilňovni, pri potravinách Koruna-pri 
potoku, pri slobodárni č. 154. Stojiská pre druhú časť bytových domov 3-11 budú pri 
bytovom dome 5 a 9, ďalej pod autoservisom Fačko, pri bývalom obecnom úrade-pod 
Kinom, v hornej časti obce na zastávke, na ulici Skalickej a pri potravinách Jednoty. 

- Žiadosť o zamedzenie znečisťovania komunikácie na hornom konci ulice Skalická pri 
vstupe na poľnohospodársku lúku. 

- Prezentáciu posúdenia možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia v celej obci 
manažérom Stredoslovenskej energetiky. 

- Informácie ohľadom obecnej knižnice (vyradenie starých opotrebovaných kníh, 
prípadne urobiť zbierku od ľudí novších kníh do knižnice, nákup kníh, alebo celkovú 
zmenu knižnice a to na čitáreň, stretávanie sa matiek s deťmi pri čítaní kníh...). 

- Informácie o separovanom odpade, komunálnom odpade a kompostovaní. Podklady 
potrebné k prijatiu VZN o komunálnom odpade pre rok 2017. 

- Analýzu príjmov a výdavkov na zber a vývoz komunálneho odpadu. 
- Návrh rozpočtu na rok 2017. 
- Analýzu príjmov a výdavkov čističky odpadových vôd za obdobie 6 rokov. 
- Žiadosť p. Marka Koedama o dlhodobý prenájom bývalej kino-sály na podnikateľské 

účely s tým, že by budovu bývalého kina dal do pôvodného architektonického stavu 
(prednú časť budovy – pohľad od katolíckeho kostola). 

- Žiadosť p. Jozefa Nehaja o prenájom priestorov kina za účelom znovuobnovenia 
premietania filmov v spolupráci s obcou Istebné. 

 
Uznesenie č. 69/2016 
 
OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice Ing. Erika Kunová, Bc. Renáta Pazúriková 

- zapisovateľa p. Bohuslav Belica 
- program zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  za:     8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 70/2016 
 
OZ schvaľuje plnenie uznesení z posledného zasadnutia OZ. Uznesenia boli splnené, okrem 
uznesení 65 a 66, ktoré sú rozpracované. 
Hlasovanie:  za:   8  poslancov                proti:    0          zdržal sa:  0 
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Uznesenie č. 71/2016 
 
OZ schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva ako interný predpis obce. 
Hlasovanie:  za:   8  poslancov              proti:  0         zdržal sa:  0 
 
Uznesenie č. 72/2016 
 
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5, 6 a 7 
Hlasovanie:  za:     8  poslancov              proti:   0 zdržal sa:  0 
 
Uznesenie č. 73/2016 
 
OZ schvaľuje žiadosť obecného športového klubu o poskytnutie dotácie (transferu) 
z rozpočtu obce Istebné pre rok 2017 vo výške 10 000,- € v súlade s VZN č. 4/2012. 
Hlasovanie:  za:    8   poslancov             proti:  0        zdržal sa:  0 
 
Uznesenie č. 74/2016 
 
OZ schvaľuje žiadosť miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Istebnom 
o poskytnutie finančnej čiastky 350,- € z rozpočtu obce a pomoc pri organizovaní 4. ročníka 
súťaže družstiev prvej pomoci, ktoré sa bude konať 10.06.2017 v našej obci. 
Hlasovanie:  za:    8  poslancov                proti: 0 zdržal sa:  0 
 

Uznesenie č. 75/2016 
 
OZ schvaľuje uskutočnenie rezbárskeho plenéra aj v roku 2017, nakoľko zostalo topoľové 
a lipové drevo vhodné na rezbárske kúsky. Plánujú sa vyrezať postavy pri kostoloch a detské 
figúrky na ihrisku; Pri evanjelickom kostole Archanjela Michaela a pri katolíckom kostole 
Pána Božieho milosrdenstva. Tiež dotvoriť drevenými postavičkami detské ihriská. Je 
potrebné finančnú čiastku  (cca 2 500,- €) zahrnúť do rozpočtu obce pre rok 2017.  
Hlasovanie:  za:    8  poslancov               proti:  0 zdržal sa:  0 
 
 
Uznesenie č. 76/2016 
 
OZ ukladá finančnej komisii pripraviť rozpočet obce na rok 2017 a VZN o komunálnom 
odpade na rok 2017, ako aj prehodnotiť možnosť poskytnutia dotácie pre evanjelickú cirkev 
na kultúrnu pamiatku v roku 2017. 
 
Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ   Zodpovedný: predseda finančnej   
                                                                                               komisie Ing. Labuda Jozef 
 
Uznesenie č. 77/2016 
 
OZ poveruje starostku obce spolu s ekonómkou obce pripraviť  VZN o komunálnom odpade 
na rok 2017. 
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Uznesenie č. 78/2016 
OZ poveruje starostku obce spolu s ekonómkou obce pripraviť rozpočet obce na rok 2017. 
 
Uznesenie č. 79/2016 
OZ ukladá Ing. Kunovej Erike, predsedníčke komisie školstva, kultúry a športu dokúpiť do 
obecnej knižnice literárne kúsky pre deti a mládež v sume 500,- € pre rok 2016. 
 
Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ   Zodpovedný: predseda komisie 

školstva, kultúry a športu  
Ing. Kunová Erika 

 
Uznesenie č. 80/2016 
 
OZ poveruje starostku obce usmerňovať občanov obce o možnosti kompostovania bioodpadu 
a to každá domácnosť v zmysle zákona o odpadoch. 
 
Uznesenie č. 81/2016 
 
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 8 poslancov a sú uznášania schopní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                              starostka obce 


