
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva  

v Istebnom zo 16. 12. 2020 

 

 
Uznesenie č. 57/2020 

OZ berie na vedomie 

- Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Istebné zostavenej k 31.12. 

2019. 

- Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Istebné 

zostavenej k 31.12.2019. 

- Pripravený kalendár kultúrno-športových a spoločenských podujatí na rok 2021, ktorý 

sa schváli v OZ za priaznivej celoslovenskej  situácie po COVID-e. 

- Viacročný rozpočet obce Istebné podľa hlavných kategórií rozpočtovej klasifikácie na 

roky 2022 a 2023 bez programovej štruktúry. 

 

Uznesenie č. 58/2020 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice – Ing. Jozef Labuda, Bc. Renáta Pazúriková 

- zapisovateľa – p. Marián Madera 

- navrhnutý program zasadnutia OZ 

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

 

Uznesenie č. 59/2020 

OZ  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2020 

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

 

Uznesenie č. 60/2020 

OZ  schvaľuje rozpočet obce Istebné podľa hlavných kategórií rozpočtovej klasifikácie na 

rok 2021 bez programovej štruktúry  

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

 

Uznesenie č. 61/2020  

OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu v sume 59 032,20 € na úhradu faktúry od 

STAVPOČ Námestovo – faktúra č. 20900329 – práce naviac. 

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



Uznesenie č. 62/2020 

OZ schvaľuje  VZN č. 1/2021 o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné . 

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

 

Uznesenie č. 63/2020 

OZ schvaľuje Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o prevode vlastníctva k verejnej 

kanalizačnej, splaškovej prípojke, ktorá bude vybudovaná na pozemkoch KN-E parc. č. 1/181 

a 1/182, v k. ú. Istebné medzi Marekom a Alenou Pollákovcami a Obcou Istebné. 

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

 

Uznesenie č. 64/2020 

OZ poveruje starostku obce neustále upozorňovať a apelovať na všetkých občanov, či už 

hlásením v miestnom rozhlase, vo vývesných tabuliach v obci, aby neznečisťovali stojiská 

separovaného zberu odpadu, nevyhadzovali ku kontajnerom odpad, pretože separovaný odpad 

sa zbiera aj do vriec a každé dva týždne je od rodinných a bytových domov odvážaný 

pracovníkmi obce. To neznamená, že keď sú kontajnery plné, občan môže vyhodiť odpad 

k nim. Je potrebné ho odovzdať každú druhú stredu zviazaný vo vreci pracovníkom obce. Čo 

sa týka veľkoobjemného odpadu, ten je v priebehu roka odvážaný za poplatok, iba 2-krát 

v roku (jar, jeseň) je vývoz v cene ročného poplatku za komunálny odpad v zmysle všeobecne 

záväzného nariadenia obce. 

 

Uznesenie č. 65/2020 

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

 

Uznesenie č. 66/2020 

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

  

 

 

 

        Bc. Lýdia Fačková 

              starostka obce 


