Uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Istebnom z 10. 05. 2021
Uznesenie č. 1/2021
OZ berie na vedomie
-

Zápis so zasadnutia stavebnej komisie zo dňa 28.04.2021.

-

Upozornenia a argumenty týkajúce sa odpadov, biologicky rozložiteľných odpadov,
upozornenia smerujúce k občanom; tiež upozornenia ohľadom parkovania v obci.

-

Informácie ohľadom novely zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, kde sa rozširuje
právomoc obcí kontrolovať porušenie zákazu zastavenia a státia prostredníctvom
objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. Obec sa bude týmto ďalej zaoberať.

-

Informácie ohľadom sociálnych vecí v obci; opatrovateľka v obci z projektu Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny.

-

Informácie starostky obce ohľadom vyúčtovania a zosumarizovania výdavkov
„Skríningového testovania“ v našej obci za obdobie 1-4/2021.

-

Informácie starostky obce ohľadom zúčtovania výdavkov a prác naviac pri
rekonštrukcii kultúrneho domu a obecného úradu.

Uznesenie č. 2/2021
OZ schvaľuje

Hlasovanie:

-

overovateľov zápisnice – Ing. Tibor Belica, p. Martin Kováčik

-

zapisovateľa – p. Marián Madera

-

navrhnutý program zasadnutia OZ

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3/2021
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2021
Hlasovanie:

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4/2021
OZ schvaľuje členov rady školy ZŠ s MŠ Istebné (za zriaďovateľa-poslanci OZ) na volebné
obdobie máj/2021 – apríl/2025 a to Ing. Jozef Labuda, Bc. Renáta Pazúriková, Bc. Lenka
Katreniaková, p. Martin Kováčik
Hlasovanie:

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 5/2021
OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Istebné pre OŠK Istebné na rok 2021.
Výška dotácie pre rok 2021 bude posudzovaná a schválená podľa vývinu pandemickej
situácie COVID-19, uvoľňovania opatrení a počtu odohraných zápasov v sezóne.
Hlasovanie:

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 6/2021
OZ schvaľuje Dohodu o zrušení zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o prevode vlastníctva
k verejnej vodovodnej prípojke a kanalizačnej, splaškovej prípojke uzatvorenej medzi Obcou
Istebné a Marekom a Alenou Pollákovcami zo dňa 15.12.2020 z dôvodu, že na oboch
zmluvných stranách sa zmenili podmienky, na základe ktorých nemôže prísť k riadnemu
plneniu predmetu zmluvy.
Hlasovanie:

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 7/2021
OZ schvaľuje Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníctva vybudovanej verejnej
kanalizácie medzi Obcou Istebné, vlastníkom a správcom kanalizačnej siete a Marekom
a Alenou Pollákovcami bytom Istebné č. 7.
Hlasovanie:

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8/2021
OZ schvaľuje Zmluvu o uzatvorení budúcej darovacej zmluvy k verejnej vodovodnej
prípojke a Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
medzi Budúcim darcom a Budúcim povinným z vecného bremena – Obec Istebné, Investorom
– p. Pollák Marek a Polláková Alena a Budúcim obdarovaným a Budúcim oprávneným
z vecného bremena – OVS a. s. Dolný Kubín.
Hlasovanie:

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 9/2021
OZ podľa § 59 a/ zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Materskú školu pri Základnej
škole Istebné v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Istebné za spádovú materskú školu pre
školský rok 2021/2022, ktorá je súčasťou Základnej školy s Materskou školou Istebné.
Hlasovanie:

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 10/2021
OZ poveruje starostku obce pokračovať v spracovaní štúdie rekonštrukcie miestnej
komunikácie v sídliskovej časti, pri potravinách Koruna, rozšírenú o možnosť parkovacích
miest pri bytovom dome č. 153 spolu s vizualizáciou priestorov.
Uznesenie č. 11/2021
OZ poveruje starostku obce riešiť na asfaltovej ploche, pri multifunkčnom ihrisku, nové
hracie-skákacie prvky pre deti (konkrétne prekážková dráha, rampa na skateboardové
skákanie), ktoré bude možné z plochy v zimnom období odkladať.
Uznesenie č. 12/2021
OZ poveruje starostku obce odpovedať, resp. vyvolať jednanie s OFZ a. s. Oravský
Podzámok ohľadom vysporiadania pozemkov okolo štvor-domkov v našej obci. OZ navrhuje
prenajať pozemky okolo štvordomkov ako celok do dlhodobého nájmu za 1,- €/rok.
O pozemky sa budú naďalej starať občania bývajúci v štvordomkoch a Obec Istebné, ktorá si
bude na základe nájmu riešiť aj prípadnú výstavbu altánkov, parkovísk, či iných drobných
stavieb na spomínaných pozemkoch.
Uznesenie č. 13/2021
OZ poveruje starostku obce upozorniť pána Grobarčíka, zástupcu stolno-tenisového oddielu
v našej obci o nekorektné užívanie priestorov kultúrneho domu v čase pandémie, konkrétne
lockdownu. Napriek zákazu vychádzania uskutočňoval tréningy žiakov i dospelých
v priestoroch kultúrneho domu. Pri podobnom opakovanom porušení nariadení, bude obec
nútená tieto priestory vypovedať.
Uznesenie č. 14/2021
OZ konštatuje, že uznesenia z ostatného zasadnutia OZ boli splnené.
Uznesenie č. 15/2021
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 8 poslancov a sú uznášania schopní.
Bc. Lýdia Fačková
starostka obce

