
  Uznesenie Obecného zastupiteľstva  

v Istebnom zo 04. 11. 2019 

 
 

 

Uznesenie č. 62/2019 

OZ berie na vedomie 

- správu audítora za rok 2018, 

- informácie ohľadom sociálne odkázaných občanov našej obce, 

- informácie o ďalšom budovaní parkovacích miest v sídlisku – pokračovať pri BD 150, pri 

BD 153 a 154,  

- prípravu decembrových akcií obce ako Mikuláš, zasvietenie Betlehema, Slovensko spieva 

koledy, 

- prípravu stolového kalendára pre rok 2020, ktorý sa robí v spolupráci obcí dolnej Oravy, 

ZMODO (na 2 stránky v kalendári – nádejní športovci, ktorí boli za svoje výkony zaradení do 

reprezentácie SR), 

- informácie p. Jána Andela podchytené v zápisnici, 

 

 

Uznesenie č. 63/2019 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice Ing. Tibor Belica, Martin Kováčik 

- zapisovateľa p. Marián Madera 

- navrhnutý program zasadnutia OZ 

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

 

 

Uznesenie č. 64/2019 

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4 a úpravu rozpočtu  

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

 

 

Uznesenie č. 65/2019 

OZ  schvaľuje  návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022  

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

 

 

Uznesenie č. 66/2019 

OZ  schvaľuje  zámer Ekocentra Dolná Orava - združenie obcí so sídlom v Oravskom 

Podzámku, pri vyhlásení výzvy cez operačné programy, vybudovanie domu sociálnych 

služieb pre starých občanov. 

Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 67/2019 

OZ  schvaľuje  

-nákup dataprojektoru pre obec;  

-nákup nového vianočného osvetlenia na stromček v obci (pred obecným úradom);  

-prispieť základnej škole s materskou školou z rozpočtu obce na zakúpenie prezentačných 

darčekov k 60 výročiu vzniku školy; 

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

 

 

Uznesenie č. 68/2019 

OZ poveruje starostku obce osloviť základnú organizáciu jednoty dôchodcov v Istebnom, 

pedagógov ZŠ s MŠ, ktorí by mohli pomôcť s organizovaním stretávania sa detí, mládeže 

a tínedžerov našej obce v zimných mesiacoch v obecných priestoroch,  za účelom trávenia 

voľného času. Takéto stretnutia by sa konali v dohodnutých termínoch a za prítomnosti 

vopred určenej dospelej osoby. 

 

 

Uznesenie č. 69/2019 

OZ poveruje starostku obce pripraviť na budúci rok projekt parkovacích miest 

s vysúťaženým dodávateľom, prípadne niektoré by sa urobili aj svojpomocne. 

 

 

Uznesenie č. 70/2019 

OZ zamieta ponuku rekonštrukcie – výmeny svietidiel verejného osvetlenia za led svietidlá 

formou úveru-služby od Stredoslovenskej energetiky a. s.  

 

 

Uznesenie č. 71/2019 

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

 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Lýdia Fačková 

               starostka obce 

 

 


