
  Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 01. 06. 2020 

 
Uznesenie č. 10/2020 

OZ berie na vedomie 

- rozpočtové opatrenie č. 1 a 3, 

- rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019, 

- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019, 

- informácie starostky obce ohľadom zhodnotenia situácie COVID-19, 

- informácie starostky obce ohľadom Krónerovcov – karavan, odpad, psi, 

- informácie starostky obce ohľadom otvorenia ZŠ s MŠ k 1.6.2020, 

- informácie konateľa firmy NCHeurope Bratislava ohľadom prístroja Bioamp na ČOV 

v Istebnom, prevzdušňovanie zariadenia, biologické hodnoty a merania ČOV, 

- informácie ohľadom konania obecných akcií počas roka 2020, 

- informácie ohľadom zrušenia investičného zámeru firmy Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o., 

Bratislava, dopravné a inžinierske stavby, materskou firmou, ktorý mali záujem o umiestnenie 

a vybudovanie obaľovačky asfaltu v areály bývalej OFZ a. s., 

- informácie ohľadom rekonštrukcie multifunkčného ihriska v obci, 

- informácie ohľadom vybudovania  spevnených plôch pri bytovom dome č. 150 a 151, 

- informácie ohľadom charitatívnej akcie obce Istebné „Otcovská kvapka krvi“ – mobilný 

odber krvi pri sviatku dňa otcov a to na deň 22.06.2020 v čase od 8,00 – 11,00 h. 

v priestoroch Základnej školy s Materskou školou v Istebnom, 

- informácie ohľadom žiadostí o kúpu pozemkov na výstavbu garáží pri ČOV, 

 

Uznesenie č. 11/2020 

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

- zapisovateľa - p. Marián Madera 

- navrhnutý program zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 12/2020 

OZ  schvaľuje  Záverečný účet obce Istebné za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce za 

rok 2019 bez výhrad. 

Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 13/2020 

OZ  schvaľuje  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na: 

     a/ vysporiadanie schodku finančných operácií v sume 6 312,00 € 

     b/ tvorbu rezervného fondu v sume 2 076,19 € 

Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 14/2020  

OZ schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 2 a 4 pre rok 2020. 

Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 15/2020 

OZ schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Istebné na roky 2018 – 2028 

Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 16/2020 

OZ schvaľuje čerpanie fondu komunálneho odpadu v sume 2 948,40 € na nákup nádob na 

separovaný odpad. 

Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 17/2020 

OZ schvaľuje poskytnutie finančnej pomoci Zuzane Bokorovej trvale bytom Istebné 164, vo 

výške 500,- € jednorazovo, ktorá sa dostala úmrtím druha Ľubomíra Zemenčíka, otca 

maloletých detí Ľubomíra, Martina a Zuzany do zlej finančnej situácie rodiny. 

Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 18/2020 

OZ schvaľuje žiadosť pani  Ľubice Zaťkovej, prevádzka OSTÉRIA o odpustenie nájmu za 

nebytové priestory vo výške 50 % z ceny nájmu za mesiace apríl, máj, nakoľko vláda SR 

a RÚVZ SR vyhlásila krízovú situáciu v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 

a s okamžitou platnosťou od 13.03.2020 uzatvorila prevádzky podnikateľov. 

Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 19/2020 

OZ schvaľuje uhradenie faktúry za umelý trávnik na multifunkčnom ihrisku (trávnik navyše 

z dôvodu vyšších rozmerov ihriska) na základe prieskumu trhu vo výške 5 169,12 € 

Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 20/2020 

OZ schvaľuje úhradu faktúry vo výške 165,- € za odchytenie a veterinárnu starostlivosť troch 

psov po rodine Františka Krónera, ktorý opustil našu obec a nepostaral sa o zvieratá. Obec 

psov umiestnila do Útulku v Dolnom Kubíne, útulok vyfakturoval obci práce spojené 

s umiestnením a ošetrením psov. Faktúru je potrebné následne vymáhať od pána Františka 

Krónera. 

Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 21/2020 

OZ schvaľuje zakúpenie kamery na multifunkčné ihrisko z titulu monitorovania celého novo 

zrekonštruovaného objektu. 

Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 22/2020 

OZ zamieta predĺženie výpovednej lehoty z nájmu pani Ľubici Zaťkovej, Bar Ostéria. 

Hlasovanie:  za:  7  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 23/2020 

OZ poveruje starostku obce vyvolať jednanie s novým nájomcom nebytových priestorov – 

priestory reštaurácie v objekte kultúrneho domu, vyžiadať si zámer podnikania, splnenie 

podmienok obce novým nájomníkom a riešiť predbežné uzatvorenie zmluvy o nájme na 

základe zámeru podnikania a rekonštrukcie objektu. Novým budúcim nájomcom je Monika 

Farková, Istebné 158 na základe výberového konania. 
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Uznesenie č. 24/2020 

OU poveruje starostku obce dať spracovať projekt rozvodov elektroinštalácie kultúrneho 

domu a obecného úradu, ktoré neboli predmetom projektu zateplenia a je potrebné ich tiež 

riešiť. 

 

Uznesenie č. 25/2020 

OU poveruje starostku obce vyhovieť žiadosti PEDAG s.r.o, Dolný Kubín o odstránenie 

poruchy-zatekanie strechy na HP (prenájom lekáreň), nakoľko je uzatvorená nájomná zmluva 

a priestory lekárne zamokajú. Je potrebné osloviť stavebné firmy, ktoré by toto odstránili. 

 

Uznesenie č. 26/2020 

OZ poveruje starostku obce riešiť osvetlenie priechodu pre chodcov na Hrádku na ceste I/70. 

 

Uznesenie č. 27/2020 

OZ poveruje starostku obce preveriť zavezenie pozemku u pána Petra Šlapku odpadom. 

 

Uznesenie č. 28/2020 

OZ poveruje upozorniť p. Romana Černického na neoprávnené parkovanie osobného 

automobilu – vraku na parkovacom mieste pri bytovom dome č. 9. 

 

Uznesenie č. 29/2020 

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

 

Uznesenie č. 30/2020 

OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 7 poslancov a sú uznášania schopní. 

  

 

 

 

 

        Bc. Lýdia Fačková 
             starostka obce 


