
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom zo 06. 11. 2017 

 
 

Uznesenie č. 76/2017 

OZ berie na vedomie 

- informácie starostky obce, ktoré sú zapísané v zápisnici  

 

Uznesenie č. 77/2017 

OZ ruší uznesenia č. 44 a č. 45 z 10. 07. 2017 z dôvodu chybnej štylizácie uznesení a zmeny 

v rozpočtových výdavkoch zateplenia kultúrneho domu a obecného úradu v obci Istebné. 

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

 

Uznesenie č. 78/2017 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice p. Marián Madera, Ing. Erika Kunová 

- zapisovateľa p. Bohuslav Belica 

- program zasadnutia OZ 

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

 

Uznesenie č. 79/2017 

OZ schvaľuje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva z  02.10.2017, ktoré sa plnia 

priebežne v závislosti od náročnosti. 

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

 

Uznesenie č. 80/2017 

OZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský 

orgán: 

- názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci 

   Istebné“  

- výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových  

   oprávnených výdavkov 34 170,21 € 

- kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

- a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu 

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



Uznesenie č. 81/2017 

OZ schvaľuje vyrezanie stromov – gaštanov pri obecnom úrade na základe obhliadky 

a vydaného odporučenia  Správy CHKO Horná Orava, Námestovo a vydaného rozhodnutia 

o výrube stromov rastúcich mimo les obcou Veličná, v počte 4 kusy. Stromy sú značne staré, 

premočené, narušené hnilobou a dutinou v kmeni, čím ohrozujú majetok a hlavne občanov 

prechádzajúcich týmto verejným priestranstvom.  

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

 

Uznesenie č. 82/2017 

OZ schvaľuje kalendár kultúrno-športových a spoločenských podujatí v obci Istebné na rok 

2018 vypracovaný komisiou školstva, kultúry a športu pri OZ v Istebnom. 

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

 

Uznesenie č. 83/2017 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                             starostka obce 


