
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 02. 08. 2017 

 
 

Uznesenie č. 57/2017 

OZ berie na vedomie 

 

- informácie ohľadom sanácie a odvodnenia budov hospodárskeho pavilónu a domu smútku, 

ktoré sa nebudú vykonávať v takom rozsahu v akom boli zisťované. Vykonajú sa len sanačné 

omietky a vonkajšie úpravy (uníženie chodníka zo strany vchodu do knižnice) okolo 

hospodárskeho pavilónu. 

 

 

Uznesenie č. 58/2017 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice p. Slávka Ďurišová, Bc. Renáta Pazúriková 

- zapisovateľa p. Bohuslav Belica 

- program zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  za:  9   poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 59/2017 

OZ schvaľuje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva z 10.07.2017, ktoré sa plnia 

priebežne. 

Hlasovanie:  za:  9  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 60/2017 

OZ schvaľuje podanie projektu s názvom „Výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Istebné“ 

v rámci výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj 

výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 

rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 20107 z rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva školstva SR a schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 10 % 

z celkových výdavkov projektu z vlastných prostriedkov. 

Hlasovanie:  za:  9  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 



Uznesenie č. 61/2017 

OZ schvaľuje maximálnu cenu za výkup pozemkov od rodiny Zelinových 20,- €/m2 

v Gašovej rovni. 

Hlasovanie:  za:  9  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 62/2017 

OZ poveruje starostku obce jednať s rodinou Zelinovou a ďalšími vlastníkmi pozemkov na 

Gašovej rovni ohľadom vysporiadania pozemkov pod miestnu komunikáciu a budovanie 

inžinierskych sietí.  

 

 

Uznesenie č. 63/2017 

OZ poveruje starostku obce informovať sa o osadení dopravnej značky „slepá ulica pre 

nákladné autá-TIR“, resp. „GPS neplatí pre nákladné autá-TIR“ na hlavnej ceste – ceste II. 

triedy a smer na cestu III. triedy pri vstupe do obce Istebné. 

 

 

Uznesenie č. 64/2017 

OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 9 poslancov a sú uznášania schopní. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Bc. Lýdia Fačková 
    starostka obce 


