
Uznesenie Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom zo 14.12.2015 

 
 
Uznesenie č. 77/2015 
 
OZ berie na vedomie 
  

- Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 
v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov 
(Slovenská komora audítorov). 

- Informáciu ohľadom odovzdania požiarneho vozidla IVECO pre Dobrovoľný hasičský 
zbor Istebné. Vozidlo bolo odovzdané 14.11.2015. 

- Ozvučenie domu kultúry, ktoré sa plánovalo až budúci rok, ale vzhľadom na to, že bol 
záujem zo strany p. Gála Jána a p. Šustra Jozefa (bývalých občanov obce) a boli nám 
nápomocní, zrealizovala sa akcia ešte v tomto roku. Finančné prostriedky vynaložené 
na ozvučenie sú upravené v rozpočte a rozpočtovom opatrení č. 4. 

- Zhodnotenie akcií Katarínsko-Ondrejovské hody, Mikuláš, Vianočné trhy. 
- Zakúpenie stolových kalendárov na rok 2016 s obrázkami a zaujímavosťami obcí 

z Dolnej Oravy, ktoré budú rozdané do každej domácnosti našej obce. Tento roznos 
urobia poslanci OZ, každý vo svojom obvode. 

 
Uznesenie č. 78/2015 
 
OZ schvaľuje        -   overovateľov zápisnice Ing. Kunová Erika, Bc. Pazúriková Renáta 

- zapisovateľa p. Belica Bohuslav 
- program zasadnutia OZ 

 
Hlasovanie:  za:      7  poslancov    proti:  0 zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 79/2015 
 
OZ schvaľuje plnenie uznesení z posledného zasadnutia OZ. Uznesenia sa plnia priebežne. 
 
Hlasovanie:  za:     7  poslancov    proti:  0 zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 80/2015 
 
OZ schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 4/2015. 
 
Hlasovanie:  za:      7  poslancov    proti:  0 zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 81/2015 
 
OZ schvaľuje VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce 
 
Hlasovanie:  za:      6  poslancov    proti:  1 zdržal sa: 0 



Uznesenie č. 82/2015 
 
OZ schvaľuje VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad na území obce Istebné 
 
Hlasovanie:  za:      7  poslancov    proti:  0 zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 83/2015 
 
OZ schvaľuje VZN č. 3/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v ZŠ s MŠ Istebné v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Istebné 
 
Hlasovanie:  za:      7  poslancov    proti: 0 zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 84/2015 
 
OZ zamieta  úpravu časti obecného pozemku pred bytovým domom č. 7 v obci Istebné, ktorý 
bude slúžiť na parkovanie troch osobných áut a to pre rodinu Pollákovú-2 parkovacie miesta 
a pre rodinu Lackovú-1 parkovacie miesto, ktoré si chcú realizovať na vlastné náklady 
vzhľadom k tomu, že OZ v Istebnom na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.11.2015 už 
schválilo tento zámer a poverilo starostku obce so začatím budovania parkovacích miest pri 
bytových domoch č.s. 3-11, v jarnom období 2016. Obec dá spracovať štúdiu na počet 
parkovacích miest, ktoré sa umiestnia v trávnatých častiach pozemku pri prístupových cestách 
k bytovým domom. Bude potrebné individuálne riešenie parkovísk pri bytových domoch, 
vzhľadom k tomu, že každý prístup k bytovému domu je rôznorodý a jedinečný. 
 
Uznesenie č. 85/2015 
 
OZ ukladá komisii školstva, kultúry a športu zosúladiť a navrhnúť kalendár podujatí obce 
Istebné na rok 2016 v spolupráci so všetkými dobrovoľnými organizáciami na území obce. 
 
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ   Zodpovedný: predseda komisie 
 
Uznesenie č. 86/2015 
 
OZ poveruje starostku obce zistiť a zabezpečiť do prenájmu pozemok v k. ú. obce Istebné 
pod kompostovisko pre obec Istebné. 
 
 
Uznesenie č. 87/2015 
 
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo   7  poslancov a sú uznášania schopní. 
 
 
 
 
 
 Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                                    starostka obce 


