
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 20. 11. 2017 

 

Uznesenie č. 84/2017 

OZ berie na vedomie 

-  rozpočtové opatrenie č. 8 

-  informácie starostky obce ohľadom výrubu stromov rastúcich mimo les, 

-  písomnú informáciu o pôsobení a zhodnotení činnosti OŠK Istebné, 

- informácie ohľadom drevených sôch v obci – socha dreveného orla so štátnym znakom SR  

  a erbom obce Istebné umiestneného pri obecnom úrade, 

- informácie ohľadom posilňovne v Istebnom, 

Uznesenie č. 85/2017 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice Bc. Renáta Pazúriková, p. Jozef Tatarka 

- zapisovateľa p. Bohuslav Belica 

- program zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 86/2017 

OZ schvaľuje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo 06.11.2017, ktoré sú splnené. 

Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 87/2017 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenia č. 9, 10. 

Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 88/2017 

OZ schvaľuje  rozpočet na roky 2018 - 2020 

Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 89/2017 

OZ schvaľuje finančnú čiastku vo výške  400,- € na preplatenie výživových doplnkov pre 

reprezentanta v kulturistike p. Petra Tatarku, ktorý sa tohto roku zúčastnil majstrovstiev sveta 

v kulturistike v Benidorme (Španielsko) a umiestnil sa na krásnom III. mieste. 

Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 90/2017 

OZ schvaľuje na základe inventarizácie obce vyradenie obecného majetku likvidáciou. 

Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 91/2017 

OZ schvaľuje nákup pracovného auta Ford Transit 2.2TDCi 74 k 350 MWB sklápač v cene 

17 500,- € pre obec Istebné. 

Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 92/2017 

OZ schvaľuje presunutie časti knižného fondu z obecnej knižnice do ZŠ s MŠ v Istebnom a  

časť kníh sa uskladní v priestoroch OcÚ, resp. v evanjelickej knižnici ECAV Istebné. 

Priestory knižnice budú prerobené pre ďalšie účely. 

Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 93/2017 

OZ poveruje starostku obce zistiť dopracovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti 

kultúrneho domu a obecného úradu v obci Istebné“ o vizualizáciu projektu – prednej časti 

budovy (priečelia). 

 

Uznesenie č. 94/2017 

OZ poveruje starostku obce o preverenie drevenej sochy osadenej pred obecným úradom - 

orol so štátnym  znakom SR a obecným znakom zodpovednou osobou (historikom, 

heraldikom). 

 

 

Uznesenie č. 95/2017 

OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 8 poslancov a sú uznášania schopní. 

 
 
  
                                                                                                      Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                                          starostka obce 


