
  Uznesenia Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom zo 14. 09. 2020 

 
 
Uznesenie č. 31/2020 

OZ berie na vedomie 

- informácie starostky obce, 

- upozornenie pre pani Lindu Ondrušovú na pretrvávanie problémov súvisiacich 

s dopravou v našej obci, konkrétne v časti na otočke ulica Hliny, 

- predaj automobilu FORD TRANZIT 2,5 TD, ktorý bol ponúknutý na predaj ako 

prebytočný hnuteľný majetok vo vlastníctve obce a riadne vysúťaženým spôsobom 

a ohodnotený znaleckým posudkom, predaný, 

- upozornenia pre občanov ohľadom triedeného zberu odpadov, 

- žiadosť p. Marcely Gallovej o riešenie situácie s nezodpovednými psíčkarmi v obci, 

- informáciu starostky obce o odpredaji bývalého kaštieľa detského domova Mgr. 

Mariánovi Janecovi, bytom Žilina, 

 

Uznesenie č. 32/2020 

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

- zapisovateľa - p. Marián Madera 

- navrhnutý program zasadnutia OZ 

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

 

Uznesenie č. 33/2020 

OZ  schvaľuje vykonané práce na dome kultúry a obecnom úrade, ktoré neboli predmetom 

projektu „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci 

Istebné“. Ide o tieto práce: elektroinštalácia a počítačové rozvody celého objektu budovy, 

zmena vonkajšej dekoračnej omietky (travertín), zmena-výmena vchodových dverí 

z plastových na hliníkové,  stierkovanie stien v sále, v chodbe, v malej zasadačke, 

vymaľovanie sály kultúrneho domu, oprava vonkajšieho schodišťa, obklady a dlažby WC 

pánske, dámske, brúsenie a lakovanie parkiet, obklad v sále kultúrneho domu, obklad v malej 

zasadačke. 

Hlasovanie:  za:   8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 34/2020 

OZ  schvaľuje rekapituláciu rozpočtu – práce naviac, ktoré vykonala firma STAVPOČ s.r.o. 

Námestovo, ktoré neboli súčasťou projektu „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho 

domu a obecného úradu v obci Istebné“, ale bez nich by niektoré práce a objekty kultúrneho 

domu a obecného úradu v rámci projektu, nemohli byť spustené a funkčné. Výška rozpočtu 

predstavuje čiastku 59 638,87 € (cena s DPH).  Podrobná rekapitulácia rozpočtu je prílohou 

zápisnice. 

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

 

Uznesenie č. 35/2020  

OZ schvaľuje  žiadosť ZŠ s MŠ Istebné o zúčtovanie stočného priemerom za obdobie 

06/2019-06/2020. Pri odpočte vody v mesiaci jún 2020 sa zistila porucha na potrubí v škole. 

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

 

Uznesenie č. 36/2020 

OZ schvaľuje  žiadosť Anny Maderovej, Istebné č. 117 o zúčtovanie stočného priemerom za 

obdobie 06/2019-06/2020. Pri odpočte vody v mesiaci jún 2020 zistila poruchu na potrubí, 

kde voda unikala mimo potrubia aj kanalizácie. 

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

 

Uznesenie č. 37/2020 

OZ schvaľuje odpustenie nájmu na obdobie roka 09-12/2020 a rok/2021 pre Moniku Farkovú 

– Pizzéria u Monči, nakoľko jej vstupné investície na spustenie prevádzky sú značne vysoké. 

Náklady predstavujú sumu 30 000,- € 

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

 

Uznesenie č. 38/2020 

OZ schvaľuje zhotoviť stolové kalendáre pre rok 2021, tak ako po iné roky, pre každú 

domácnosť v obci Istebné. 

Hlasovanie:  za:  8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 39/2020 

OZ poveruje starostku obce na základe pripomienok riaditeľky ZŠ s MŠ pripraviť VZN 

o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Istebné. 

 

 

Uznesenie č. 40/2020 

OU poveruje starostku obce obhliadnuť a zakúpiť v primeranej cene pracovné auto, ktoré by 

slúžilo hlavne na posyp miestnych komunikácií v zimnom období. 

  

 

Uznesenie č. 41/2020 

OU poveruje starostku obce pokračovať v prácach na kultúrnom dome (sála-obklad, sála-

brúsenie parkiet, malá zasadačka-obklad, oprava vonkajších schodov, rekonštrukcia WC-

pánske, dámske). 

 

 

Uznesenie č. 42/2020 

OZ poveruje starostku obce opäť sfunkčniť kamery na multifunkčnom ihrisku a zároveň 

vyhlásiť v miestnom rozhlase upozornenie detí, ktoré sa neslušne správajú a porušujú 

poriadok na multifunkčnom ihrisku. 

 

 

Uznesenie č. 43/2020 

OZ poveruje starostku obce zabezpečiť vyhlasovanie občanom našej obce cez miestny 

rozhlas o dodržiavaní čistoty verejných priestranstiev znečisťovaním od psích exkrementov. 

 

 

Uznesenie č. 44/2020 

OZ poveruje starostku obce zabezpečiť vyhlasovanie občanom našej obce cez miestny 

rozhlas o separovaní odpadov, dodržiavaní separácie, nevhadzovanie do kontajnerov na 

separovaný zber iný odpad (napr. odpad zo záhrad, skazené mäso...), ktorý tam vôbec nepatrí. 
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Uznesenie č. 45/2020 

OZ konštatuje,  že uznesenia z ostatného zasadnutia OZ boli splnené a na uzneseniach č. 24, 

26 a 27/2020 sa pracuje. 

 

 

Uznesenie č. 46/2020 

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

  

 

 

 

 

 

 

        Bc. Lýdia Fačková 
              starostka obce 


