
  Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 11. 04. 2019 

 
 

Uznesenie č. 27/2019 

OZ berie na vedomie 
- informácie o podaných projektoch a výzvach pre rok 2019, 
- informácie o aktivačných pracovníkoch a ich výkonoch prác v obci, 
- informácie o začatých investičných akciách OFZ a. s. – výmena teplovodov a SPP a. s. – 
   výmena plynovodov v obci, 
- informáciu – odpoveď na bývalý kaštieľ Detského domova v Istebnom, 
- informácie o spracovaní záväzných regulatív k územnému plánu obce, 
- informácie ohľadom aktivít a akcií „Deň Zeme“,   „Stavanie Mája“,  
- informácie – parkoviská v okolí bytového domu 151, hospodársky pavilón, potraviny  
   Koruna, 
 
 
Uznesenie č. 28/2019 
OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice p. Martin Kováčik, Bc. Renáta Pazúriková 

- zapisovateľa p. Marián Madera 
- navrhnutý program zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 29/2019 
OZ schvaľuje  Internú smernicu o určovaní výšky ceny za nájom nebytových priestorov 
v obci Istebné, ktorá je prílohou zápisnice. 
Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 30/2019 
OZ  schvaľuje  komisiu pre výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Istebné v zložení: 
-  p. Marián Madera, zástupca starostu 
-  Ing. Jozef Labuda, predseda finančnej komisie 
-  Bc. Pazúriková, poslankyňa OZ 
Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 31/2019 
OZ vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Istebné, ktoré sa 
uskutoční 27. 05. 2019 o 17,00 hodine v zasadačke OcÚ Istebné. 
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Uznesenie č. 32/2019 
OZ poveruje starostku obce komunikovať s vedením poľnohospodárskeho družstva Veličná 
ohľadom sťažnosti pána Ľubomíra Maderu a ohľadom poskytnutia priestorov na dvore 
v Istebnom pre plánovanú realizáciu malého kompostoviska pre obec v zmysle zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 
 
 
Uznesenie č. 33/2019 
OZ poveruje starostku obce vyriešiť v hornej časti obce oplotenie detského ihriska smerom 
od potoka Istebnianka. 
 
 
Uznesenie č. 34/2019 
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 8 poslancov a sú uznášania schopní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                                          starostka obce 


