
Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 12. 12. 2016 

 
 
Uznesenie č. 82/2016 

OZ berie na vedomie 

- Plnenie uznesení z posledného zasadnutia OZ. 
- Konsolidovanú výročnú správu za rok 2015. 
- Informácie ohľadom výstavby telocvične pri základnej škole. 
- Informácie ohľadom presťahovania ambulancie obvodného lekára z Istebného do 

Veličnej z technických príčin a do budúcna možnosti riešenia nových priestorov 
v obci Istebné (v priestoroch hospodárskeho pavilónu). 

- Informácie ohľadom nového sídla Spoločného obecného úradu pre obce Dolnej Oravy 
(stavebný úrad, školský úrad). Je to Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok, 
pracovisko Námestie slobody č. 1, Dolný Kubín (budova úradu práce, 8 poschodie). 

- Vyúčtovanie sedemstoročnice obce Istebné, ktorej oslavy sa konali 23.-25. septembra 
2016.  

 

Uznesenie č. 83/2016 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice p. Jozef Tatarka, p. Slávka Ďurišová 
- zapisovateľa p. Bohuslav Belica 
- program zasadnutia OZ 

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

Uznesenie č. 84/2016 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 8 

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

Uznesenie č. 85/2016 

OZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad na rok 2017. 
Hlasovanie:  za:    9    poslancov              proti:   0 zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 86/2016 

OZ schvaľuje rozpočet obce Istebné na roky 2017 – 2019. 

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

Uznesenie č. 87/2016 
 
OZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pánovi Nehajovi Jozefovi REINST s. r. o. Istebné 
v priestoroch starého obecného úradu na dobu neurčitú . 
Hlasovanie:  za:   9   poslancov                         proti: 0 zdržal sa:  0 

 



Uznesenie č. 88/2016 

OZ schvaľuje cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre 
občanov obce Istebné od roku 2017 na sumu 0,8573 €/m3 na základe Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví Bratislava. 
Hlasovanie:  za:   9  poslancov                        proti:  0          zdržal sa:  0 
 

Uznesenie č. 89/2016 

OZ schvaľuje prihlášku za členstvo obce Istebné v neziskovom občianskom združení Eko- 
Centrum Oravský Podzámok – príprava a realizácia rozvojových projektov v oravských  
obciach. 
Hlasovanie:  za:    9  poslancov                       proti:  0        zdržal sa:  0 
 

Uznesenie č. 90/2016 
 
OZ zamieta poskytnutie jednorazového príspevku pre rodinu p. Zelinu Petra, nakoľko p. 
Zelina je otcom rodiny, ktorý môže pracovať a uživiť rodinu a ďalej z dôvodu, že v rodinnom 
dome p. Zelinu bývajú aj iné indivíduá, občania, ktorí ich ukracujú o finančný rozpočet. 
 

Uznesenie č. 91/2016 
 
OZ ukladá komisii školstva, kultúry a športu pripraviť a zosúladiť kalendár kultúrnych 
podujatí pre rok 2017. 
Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ   Zodpovedný: predseda komisie  

        Ing. Kunová Erika                                                 

Uznesenie č. 92/2016 

OZ poveruje starostku obce spropagovať fungovanie obecnej knižnice a nákup nových 
kúskov bibliografie. 

Uznesenie č. 93/2016 

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

 

 

 

 

                                                                                     Bc. Lýdia Fačková 
                                                                                        starostka obce 


