
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Istebnom 
 z 15.06.2015 

 
 
Uznesenie č. 38/2015 
 
OZ berie na vedomie  
 

- Informácie ohľadom pána Čutku Miroslava, súdneho chránenca. 
-     Písanie otvorených listov p. Jakubu starostke obce a občanom obce Istebné. 
- Súťaž Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Istebné v Kline, ktorej sa zúčastnil náš 

tím záchranárov a priniesli I. miesto (vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci 
v Kline), za čo im patrí veľká vďaka. 

- Bližšie informácie ohľadom Naj dedinky, konanej 26. – 28.06. 2015, scenár (v zmysle réžie 
RTVS), občerstvenie (zákusky napečené obyvateľmi obce, pivo, víno, cofola, voda, 
sponzorstvo (OFZ a.s. Istebné, Mrzena-Pohostinstvo Istebné, Obec Istebné, RTVS). 

- Okresnú športovú súťaž Jednoty dôchodcov Slovenska v Párnici, ktorej sa zúčastnil aj náš 
spolok Jednoty dôchodcov a priniesli víťazné medaily a ocenenia do obce, za čo im patrí 
poďakovanie. 

- Zhodnotenie akcií poriadaných v mesiaci apríl, máj a jún 2015 (Deň zeme-brigáda, stavanie 
mája-spoločenská akcia, 8.máj – víťazstvo nad fašizmom, zapálenie sviečok v Lučivnej, 
Vyšnom Kubíne a v Dolnom Kubíne, Streľby, Deň detí-spoločenské akcie). Touto cestou 
chcem poďakovať všetkým sponzorom a občanom našej obce, ktorí prispeli, či už zákuskami, 
alebo finančne na tieto akcie. Tiež zhotovenie nového pieskoviska na ihrisku v dolnej časti 
obce, na ktoré drevom sponzorsky prispel p. Michalica Píla Párnica. 

- Informácie ohľadom výstavby šatní a rekonštrukcie miestnej komunikácie. 
- Vydanie súhlasu pre stávkovú spoločnosť NIKÉ v pohostinstve u Štítika. 

 
 

 
Uznesenie č. 39/2015 
 
OZ schválilo -  overovateľov zápisnice p. Pavol Katreniak, p. Jozef Tatarka 

- zapisovateľa p. Belicu Bohuslava 
- program zasadnutia OZ 

 
Hlasovanie:  za: 9   poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 40/2015 
 
OZ schválilo plnenie uznesení z posledného zasadnutia OZ. Uznesenia boli splnené. 
 
Hlasovanie:  za:  9  poslancov    proti:  0 zdržal sa: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 41/2015 
 
OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2015 
 
Hlasovanie:  za:  9  poslancov    proti: 0  zdržal sa: 0 
 



 
 
 
Uznesenie č. 42/2015 
 
OZ schválilo zloženie krízového štábu obce Istebné v zmysle zákona Národnej rady SR č. 42/1994  
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení 
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a to 
v zložení: 
Predseda:   starostka obce    Bc. Fačková Lýdia 
Podpredseda:   zástupca starostu  p. Belica Bohuslav 
Členovia:     p. Tatarka Jozef 
      p. Katreniak Pavol 
 
Hlasovanie:  za:  9  poslancov    proti:  0 zdržal sa:  0 
 
 
Uznesenie č. 43/2015 
 
OZ poveruje starostku obce preveriť možnosti zakúpenia nového ozvučenia v dome kultúry, resp. 
prezistiť a vykalkulovať možnosť prenajímania techniky ozvučenia na každú akciu. Porovnanie 
cenových relácií.  
 
 
Uznesenie č. 44/2015 
 
OZ poveruje starostku obce odpovedať p. Janákovi, ktorý mal záujem o prenájom časti pozemku C 
KN č. 366/1 v k. ú. obce Istebné vo výmere 689 m2 (pri bytovom dome č. s. 145), na ktorom by 
zrealizoval parkoviská k tomuto bytovému domu na svoje náklady a tiež by sa staral o prenajatý 
pozemok (výsadba drevín, kvetín, kosenie...) v tom zmysle, že je potrebné predložiť obecnému úradu 
vizualizáciu pozemku a jeho využitia a až tak rozhodne OZ o prenájme pozemku. 
 
 
Uznesenie č. 45/2015 
 
OZ poveruje starostku obce objednať projektanta na obhliadku dotknutých pozemkov, na ktorých je 
potrebné vybudovať odvodnenie (Žriedlo a Nad Záhradami) a riešiť prvotné vstupy a kalkuláciu cien. 
 
 
Uznesenie č. 46/2015 
 
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 9 poslancov a sú uznášania schopní. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                       starostka obce 


