
  Návrh uznesenia Obecného zastupiteľstva  

v Istebnom z 09. 12. 2019 

 
 

 

Uznesenie č. 72/2019 

OZ berie na vedomie 

- výročnú správu za rok 2018, 

- informácie starostky obce, 

- informácie predsedu a členov OŠK Istebné k zhodnoteniu činnosti futbalovej mládeže, 

 

 

 

Uznesenie č. 73/2019 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice Ing. Erika Kunová, p. Jaroslav Labda 

- zapisovateľa p. Marián Madera 

- navrhnutý program zasadnutia OZ 

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

 

 

Uznesenie č. 74/2019 

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5 a úpravu rozpočtu  

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

 

 

Uznesenie č. 75/2019 

OZ  schvaľuje  VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Istebné  

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

 

 

Uznesenie č. 76/2019 

OZ  schvaľuje  VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad na území obce Istebné 

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

 

 

Uznesenie č. 77/2019 

OZ  schvaľuje kalendár kultúrno-športových a spoločenských podujatí na rok 2020 

Hlasovanie:  za:  9 poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 78/2019 

OZ schvaľuje príspevok z rozpočtu obce vo výške 200,- € na verejný účet, na pomoc ľuďom 

v Prešove, pri tragickej udalosti na sídlisku Prešov v súvislosti s výbuchom plynu v bytovke. 

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

 

 

Uznesenie č. 79/2019 

OZ ukladá komisii sociálno-finančnej a komisii školstva, kultúry a športu pri OZ v Istebnom  

pripraviť smernicu obce na vyplácanie finančnej čiastky pri jubileu a narodení detí v ďalších 

rokoch. 

Termín: 31.03.2020      zodpovedný: predsedovia komisií 

 

 

Uznesenie č. 80/2019 

OZ poveruje starostku obce osloviť a informovať vedúcu pohostinstva Bar Ostéria ohľadom 

zmien nájomnej zmluvy týkajúce sa využitia priestorov (apelovať na poskytovanie 

reštauračných služieb a polievok). Nájomca buď bude súhlasiť so zmenou, alebo sa zmluva 

vypovie a priestory sa ponúknu ďalším záujemcom. Záujem zo strany občanov sa zvyšuje. 

 

 

Uznesenie č. 81/2019 

OZ konštatuje, že uznesenia z ostatného zasadnutia OZ sa plnia priebežne. 

 

 

 

Uznesenie č. 82/2019 

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

 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Lýdia Fačková 

               starostka obce 

 

 


