
  Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 27. 05. 2019 

 
 

 

Uznesenie č. 35/2019 

OZ berie na vedomie 
- rozbor rozpočtového hospodárenia obce Istebné za rok 2018, 
- rozpočtové opatrenie č. 1/2019, 
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Istebné za rok 2018, 
- informácie starostky obce, 
- ošetrenie chránených stromov pri evanjelickom kostole (lipy) a  katolíckom kostole (duby) 
externou firmou (arboristi), 
- návrh Rady školy pri ZŠ s MŠ Istebné na vymenovanie do funkcie riaditeľa Základnej školy 
s materskou školou Istebné, 
 
 
 
Uznesenie č. 36/2019 
OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice Ing. Erika Kunová, p. Štefan Magdalík 

- zapisovateľa p. Marián Madera 
- navrhnutý program zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  za:  7   poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 37/2019 
OZ schvaľuje Ing. Martina Kahana na funkciu hlavného kontrolóra obce Istebné pre nové 
volebné obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2025 
Hlasovanie:  za:  7   poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 38/2019 
OZ  schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 2/2019 
Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 39/2019 
OZ  schvaľuje  záverečný účet obce  a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad 
Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 40/2019 
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume  25 440,12 €  na: 
a/ vysporiadanie schodku finančných operácií v sume          6 312,00 € 
b/ tvorbu rezervného fondu v sume            15 940,71 € 
c/ tvorbu účelového fondu vo výške             3 187,41 € 
Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 41/2019 
OZ schvaľuje zmluvu o nájme nehnuteľností medzi Obcou Istebné a Marekom Pollákom 
s manželkou Alenou Pollákovou obaja bytom Istebné č. 7 a to nehnuteľnosť par. č. 849, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 326 m2 a par. č. 680 zastavaná plocha o výmere 452 
m2, ktoré budú užívať za účelom prístupovej cesty k pozemku 851/2 a sú oprávnení ako 
nájomcovia výlučne na vlastné náklady upraviť predmet nájmu tak, ako je citované v zmluve 
o nájme nehnuteľností. Ročné nájomné za uvedený predmet nájmu je 1,- €, nakoľko si 
prístupovú cestu vybudujú na vlastné náklady s napojením z miestnej komunikácie (ul. 
Hlboká), vybudujú si na vlastné náklady inžinierske siete a účelovú komunikáciu budú aj 
v zime aj v lete udržiavať. Zmluva o nájme je prílohou. 
Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 42/2019 
OZ schvaľuje dofinancovanie investičnej akcie – výmena umelého trávnika na 
multifunkčnom ihrisku z rozpočtu obce vo výške 15 000,- € 
Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 43/2019 
OZ poveruje starostku obce osloviť firmy v našej obci o príspevok na dofinancovanie 
investičnej akcie – výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku. Obec Istebné sa 
zapojila do výzvy Úradu vlády SR, dotácia bola odsúhlasená vo výške 10 000,- €. Celkový 
rozpočet na túto akciu je 24 000,- €. Z toho dôvodu je potrebné osloviť firmy z obce 
o finančnú výpomoc. V prípade nedofinancovania od firiem, túto akciu dofinancuje obec 
z rozpočtu. 
 
 
Uznesenie č. 44/2019 
OZ poveruje starostku obce určiť prevádzkový čas v posilňovni a to od 8,00 hod do 20,00 
hod. denne. Oboznámiť širokú verejnosť s prevádzkovým časom vyvesením priamo 
v posilňovni a vyhlásením v miestnom rozhlase. 
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Uznesenie č. 45/2019 
OZ zamieta  žiadosť p. Zelinu Martina Istebné 11 o prenájom obecného pozemku v k. ú. 
Istebné C-KN č. 598 za účelom výstavby záhradného domčeka na zachytávanie dažďovej 
vody na polievanie záhrady. Nakoľko uvedený pozemok sa nachádza v okolí bytových 
domov, konkrétne pri bytovom dome č. 11, OZ sa na svojom riadnom zasadnutí uznieslo, že 
žiadne podobné stavby sa v týchto priestoroch povoľovať nebudú, nakoľko to ruší celkový 
vzhľad a dojem bytovej zástavby. 
Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 46/2019 
OZ poveruje starostku obce zabezpečiť sprehľadnenie a zbezpečnenie obecných križovatiek 
a to úpravou verejnej zelene (ošetriť, vypíliť, sprehľadniť), nakoľko sú úseky križovatiek 
nebezpečné a stávajú sa tam dopravné nehody a incidenty. 
 
 
Uznesenie č. 47/2019 
OZ zamieta žiadosť klientiek opatrovateľskej služby Charita Zázrivá o poskytnutie finančnej 
pomoci z rozpočtu obce pre zariadenie Charita Zázrivá-Ústredie. Žiadosť zamietame 
z dôvodu, že Obec Istebné nemá uzatvorenú zmluvu s neverejným poskytovateľom 
opatrovateľskej služby a následne nie sú finančné prostriedky zahrnuté ani v rozpočte obce 
pre rok 2019. Obec sa bude touto otázkou sociálnej pomoci ďalej zaoberať, pripravujeme 
komunitný plán sociálnych služieb Obce Istebné na najbližšie päťročné obdobie. 
Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 48/2019 
OZ zamieta žiadosť bytových spoločenstiev 147, 155, 156, 157, 158 nakoľko žiadosť je 
v tomto rozsahu požiadaviek spoločenstiev nerealizovateľná. Obec si svoju povinnosť kosenia 
trávnatých porastov na pozemkoch vo vlastníctve obce vykonáva zo zákona 2-3 krát ročne. 
Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 49/2019 
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 7 poslancov a sú uznášania schopní. 
 
 
 
 
 Bc. Lýdia Fačková 
    starostka obce 


