
  Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom zo 17.02.2020 

 
 

 

Uznesenie č. 1/2020 

OZ berie na vedomie 

- informácie ohľadom akcie „Dňa otcov – otcovská kvapka krvi“ plánovaná na deň 

22.06.2020, 

- informácie ohľadom odpredaja pozemkov pod garáže – lokalita pod ČOV, 

- informácie ohľadom ošetrenia, resp. vypílenia stromov popri potoku v sídlisku (pri bytovom 

dome č. s. 150), 

- informácie ohľadom elektrických rozvodov kultúrneho domu a obecného úradu, 

- informácie o zapojení sa do akcie „Upracme Slovensko“ a „Deň Zeme“ – veľké jarné 

očistenie svojho okolia a prírody v dňoch 28.03.2020 – 04.04.2020, alebo 20.04.2020 – 

24.04.2020 (podľa počasia) 

- informácie o nezúčastnení sa zástupcu NCH Europe Bratislava, ohľadom zariadenia na ČOV 

a porovnanie výsledkov a parametrov vyčistenej odpadovej vody, 

 

 

Uznesenie č. 2/2020 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice Ing. Jozef Labuda, Bc. Renáta Pazúriková 

- zapisovateľa p. Marián Madera 

- navrhnutý program zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 3/2020 

OZ  schvaľuje  Internú smernicu o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. §-u 117 

Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

 



Uznesenie č. 4/2020 

OZ  schvaľuje  navrhnuté trvalé dopravné značenie v sídliskovej časti obce a to bytové domy 

3 – 11 a bytové domy 160 – 164 a osadenie spomaľovačov pri detskom ihrisku v hornej časti 

obce z dôvodu bezpečnosti na miestnych komunikáciách a skvalitnenia zimnej údržby 

komunikácií. 

Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 5/2020 

OZ ukladá stavebnej komisii pri OZ  

• obhliadnuť stromy a kry pri bytovom dome č. s. 150 (od potoka), o ošetrenie ktorých,  

resp. vypílenie požiadala p. Marcela Gallová,   

• preveriť pozemky pod ČOV – radové garáže, o ďalší odpredaj pozemkov pre 

záujemcov, 

• prehodnotiť úpravu pozemku – cesty na záhradky medzi p. Greguškom a p. 

Ondrušovou, 

Termín: do 29.02.2020     zodpovedný: predseda komisie 

Uznesenie č. 6/2020 

OZ poveruje starostku obce zverejniť prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce 

Istebné formou priameho prenájmu (reštauračné priestory pohostinstva v dome kultúry) a to 

dňom 18.02.2020 po dobu 30 dní. 

 

Uznesenie č. 7/2020 

OZ poveruje starostku obce vypovedať zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 1/1999 

a následných dodatkov medzi Obcou Istebné a Zaťková Ľuba, Istebné 194. 

 

Uznesenie č. 8/2020 

OZ konštatuje, že uznesenia z ostatného zasadnutia OZ boli splnené. 

 

Uznesenie č. 9/2020 

OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 8 poslancov a sú uznášania schopní. 

 

 

        Bc. Lýdia Fačková 
               starostka obce 


