
   Uznesenie Obecného zastupiteľstva  
v Istebnom z 23. 11. 2020 

 

Uznesenie č. 47/2020 

OZ berie na vedomie 

- Konsolidovanú výročnú správu obce Istebné za rok 2019 

- Informácie starostky obce 

- Výsledky celoplošného testovania 

- Situáciu s novým Koronavírusom COVID-19 v našej obci 

- Poskytnutie finančného daru od firmy HOVAL s.r.o. Istebné, 

 

Uznesenie č. 48/2020 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice – Bc. Lenka Katreniaková, p. Štefan Magdalík 

- zapisovateľa – p. Marián Madera 

- navrhnutý program zasadnutia OZ 

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

 

Uznesenie č. 49/2020 

OZ  schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Istebné 

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

 

Uznesenie č. 50/2020 

OZ  schvaľuje prijatie prekleňovacieho úveru na predfinancovanie NFP „Zníženie 

energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci Istebné“ vo výške 

514 650,94 € 

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

 

Uznesenie č. 51/2020  

OZ schvaľuje  žiadosť p. Miroslava Ráclavského, Istebné  č. 289  o zúčtovanie stočného 

priemerom pri odpočte vody a fakturácii stočného budúci rok a to 07/2020-07/2021. K havárii 

vodovodného potrubia došlo v rodinnom dome 2. októbra tohto roku, kde voda unikala mimo 

potrubia aj kanalizácie. 

Hlasovanie:  za:   8  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 52/2020 

OZ splnomocňuje starostku obce Bc. Lýdiu Fačkovú na podpísanie úverovej zmluvy, 

blankozmenky, dohody o vyplňovacom práve blankozmenky, zmluvy o zriadení záložného 

práva k účtu na vyplatenie NFP. 

 

Uznesenie č. 53/2020 

OZ poveruje starostku obce dokončiť práce v kultúrnom dome, konkrétne ide o výmenu 

plávajúcej podlahy v malej zasadačke kultúrneho domu, dokončiť pánske a dámske WC. 

  

Uznesenie č. 54/2020 

OZ poveruje starostku obce spolu s riaditeľkou ZŠ s MŠ v Istebnom upozorniť deti základnej 

školy, prípadne ich zákonných zástupcov, resp. ktorí navštevovali  vlani základnú školu na zlé 

správanie, schádzanie sa vo večerných hodinách v blízkosti školy, kultúrneho domu, bývalého 

kaštieľa detského domova, v priestoroch ktorých spôsobujú ohrozenie vzniku požiarom, ničia 

majetok obce, majetok iných FO, PO, fajčia, zanechávajú odpad. 

 

Uznesenie č. 55/2020 

OZ konštatuje,  že uznesenia z ostatného zasadnutia OZ boli splnené, uznesenie č. 40 je 

rozpracované 

 

Uznesenie č. 56/2020 

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

  

 

 

        Bc. Lýdia Fačková 
                   starostka obce 


