
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 11. 12. 2017 

 
 

Uznesenie č. 96/2017 

OZ berie na vedomie 

-  rozpočtové opatrenie č. 11  

-  informácie ohľadom pokračovania vypracovania zmlúv so Zelinovcami na Gašovej rovni 

- informácie ohľadom výrubu stromov rastúcich mimo les-gaštany pri obecnom úrade 

v Istebnom a vydaní rozhodnutia o výrube obcou Veličná 

- informácie o zakúpení stolových kalendárov pre občanov obce a ich roznos pracovníkmi 

absolventskej praxe 

 

Uznesenie č. 97/2017 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice Ing. Jozef Labuda, p. Jaroslav Labda 

- zapisovateľa p. Bohuslav Belica 

- program zasadnutia OZ 

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

 

 

Uznesenie č. 98/2017 

OZ schvaľuje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva z 20.11.2017, ktoré sú splnené. 

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

 

 

Uznesenie č. 99/2017 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenia č. 12 

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

 

 

Uznesenie č. 100/2017 

OZ schvaľuje  VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

Hlasovanie:  za:   8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 101/2017 

OZ schvaľuje dodatok č. 2/2016 VZN o poplatku za komunálny odpad. Pre lepšiu motiváciu 

občanov, ktorí separujú komunálny odpad sa poslanci OZ rozhodli o vrátenie 0,50 € za každý 

nepoužitý žetón z vývozu zmesového komunálneho odpadu (z kuka nádob) po skončení roka 

2018. To znamená, že občan dostane v zmysle VZN o poplatku za komunálny odpad počet 

žetónov na osobu a rok/2018 –  jednočlenná domácnosť :  6 žetónov (+2) 

     dvojčlenná domácnosť:   12 žetónov 

     trojčlenná domácnosť:  18 žetónov 

     štvorčlenná domácnosť:   24 žetónov 

     päťčlenná a viac domácnosť:  24 žetónov 

  

Pri riadnom separovaní odpadu, použije domácnosť na vývoz zmesového komunálneho 

odpadu určitý počet žetónov a zvyšné žetóny budú občanovi po ukončení roka 2018 do konca 

januára 2019 preplatené v hodnote 0,50 €/žetón v pokladni obecného úradu. 

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

 

 

Uznesenie č. 102/2017 

OZ schvaľuje  žiadosť pani Lindy Ondrušovej o jednorazový príspevok v núdzi pri náhlom 

úmrtí manžela. Poslanci OZ túto žiadosť detailne prebrali a keďže sa v rodine Ondrušových 

stala tragická udalosť, pani Ondrušová náhle pochovala manžela, živiteľa rodiny a musí sa 

sama starať o tri maloleté deti, na preklenutie obdobia, kým si povybavuje všetky náležitosti 

spojené s úmrtím manžela a zabezpečí si finančnú situáciu rodiny, poslanci odsúhlasili  

jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 500,- €. 

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

 

 

Uznesenie č. 103/2017 

OZ poveruje starostku obce upovedomiť  zazmluvneného pracovníka povereného zimnou 

údržbou miestnych komunikácií o dôkladnejšej a promtnej údržbe komunikácií. 
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Uznesenie č. 104/2017 

OZ zamieta žiadosť p. Paška Vladimíra z dôvodu nedostatku rozpočtovaných finančných 

prostriedkov o jednorazový príspevok. Obec Istebné poskytuje jednorazové príspevky 

predovšetkým rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v zlej finančnej situácii. Poslanci OZ dospeli 

k záveru, že žiadateľ o jednorazový finančný príspevok si má možnosť vo výkone trestu 

zabezpečiť finančné prostriedky formou odpracovaných hodín na rôznych prácach 

v zariadení, resp. mimo neho. 

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

 

 

Uznesenie č. 105/2017 

OZ poveruje starostku obce jednať s dopravnou políciou v Dolnom Kubíne o možnosti 

zmeny dopravného značenia v dotknutých častiach obce, resp. vykonať inú nápravu 

v dotknutých miestach, kde zle parkujú automobily, čím sa znemožňuje a obmedzuje prejazd 

po komunikáciách nielen automobilom, ale aj chodcom, nehovoriac o zimnej údržbe 

miestnych komunikácií. 

 

 

Uznesenie č. 106/2017 

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

 

 

 

 

 

                                                                                             Bc. Lýdia Fačková 

                                                                                                starostka obce 


