
  Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 05. 08. 2019 

 
 

 

Uznesenie č. 50/2019 

OZ berie na vedomie 
- informácie starostky obce podchytené v zápisnici, 
- vydanie súhlasu pre Vieru Katreniakovú s prenajatím priestoru tretej osobe Mgr. Alojzovi 
Konfalovi – predajňa AK drogéria, s.r.o. Oravská Poruba (noviny, časopisy a iný tovar) 
v hospodárskom pavilóne č. s. 152, 
- berie na vedomie výpoveď nájomnej zmluvy č. 01/2012 z 02.01.2012 Viery Katreniakovej 
v hospodárskom pavilóne č. s. 152 k 30. 08. 2019, 
- internú smernicu č. 2/2019 k Registratúrnemu poriadku na správu registratúry OcÚ Istebné, 
ktorý nadobudol účinnosť 01.07.2016, 
- zápis zo zasadnutia stavebnej komisie pri OZ zo dňa 26.06.2019, 
 
 
 
Uznesenie č. 51/2019 
OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice Ing. Jozef Labuda, Bc. Lenka Katreniaková 

- zapisovateľa p. Marián Madera 
- navrhnutý program zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  za: 7 poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 52/2019 
OZ schvaľuje  Komunitný plán sociálnych služieb obce Istebné na roky 2019 – 2023 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 53/2019 
OZ  schvaľuje  Program odpadového hospodárstva obce Istebné na roky 2016 – 2020  
Hlasovanie:  za: 7 poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 54/2019 
OZ  schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 3/2019 a úpravu rozpočtu. 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
 



Uznesenie č. 55/2019 
OZ schvaľuje  VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku pre ZŠ s MŠ Istebné 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Istebné. 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 56/2019 
OZ schvaľuje prenájom priestorov v hospodárskom pavilóne č. 152 Mgr. Alojzovi Konfalovi 
ako predajňa AK drogéria, s. r. o., Oravská Poruba od 1.9.2019. 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 57/2019 
OZ poveruje starostku obce dopracovať ozvučenie miestneho cintorína. 
 
 
Uznesenie č. 58/2019 
OZ poveruje starostku obce v zmysle zmluvy o nájme nehnuteľností uzatvorenej medzi 
Obcou Istebné a SVB a NP Istebné 145 zo 14.07.2017 upozorniť nájomcu na článok II 
zmluvy. 
 
 
Uznesenie č. 59/2019 
OZ poveruje starostku obce uzatvoriť zmluvu o nájme s Mgr. Alojzom Konfalom v zmysle 
internej smernice o určovaní výšky ceny za nájom nebytových priestorov s účinnosťou od 
1.9.2019. 
 
 
Uznesenie č. 60/2019 
OZ poveruje starostku obce osloviť majiteľov pozemkov na ulici Skalickej – Nad záhradami 
(pokračovanie - lokalita pod výstavbu rodinných domov) o možnosť odkúpenia pozemkov 
pod výstavbu a budovanie inžinierskych sietí a miestnej komunikácie. 
 
 
Uznesenie č. 61/2019 
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 7 poslancov a sú uznášania schopní. 
 
 
 
 
 
       Bc. Lýdia Fačková 
          starostka obce 


