Uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Istebnom z 28. 06. 2021

Uznesenie č. 16/2021
OZ berie na vedomie
-

Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020.

-

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Istebné za rok 2020.

-

Konsolidovanú výročnú správu obce Istebné za rok 2020.

-

Informácie ohľadom objektívnej zodpovednosti realizovanej obcou.

-

Informácie ohľadom bio-odpadu v obci, dokúpenie ďalších nádob s pravidelnou
frekvenciou vývozu, ako aj posilnenie bytových domov kompostérmi.

-

Informácie ohľadom sponzorských darov od podnikateľov obce na akcie obce
a rekonštrukciu detského ihriska v MŠ Istebné.

-

Informácie o medziľudských vzťahoch rodiny Buchtiakovej a Navláčilovej, ktoré
trvajú už dlhšiu dobu. Rodiny sa obrátili na OcÚ, ako aj na niektorých poslancov OZ o
ich vypočutie. Komisia na ochranu verejného poriadku pri OZ ich bude riešiť
v dohľadnom čase, avšak takéto medziľudské a susedské vzťahy je potrebné riešiť
súdnou cestou.

-

Informácie o projektoch pre obce, konkrétne zlepšenie environmentálnych aspektov
v mestách a obciach cez IROP.

Uznesenie č. 17/2021
OZ schvaľuje

Hlasovanie:

-

overovateľov zápisnice – Štefan Magdalík, Jaroslav Labda

-

zapisovateľa – p. Marián Madera

-

navrhnutý program zasadnutia OZ

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 18/2021
OZ schvaľuje „Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Istebné za rok 2020“ bez
výhrad.
Hlasovanie:

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 19/2021
OZ schvaľuje „Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na:
a/ vysporiadanie schodku finančných operácií v sume 2 648,- €
b/ tvorbu rezervného fondu v sume 51 230,84 €
Hlasovanie:

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 20/2021
OZ schvaľuje „Zmluvu o spolupráci pri odchyte túlavých psov uzatvorenú v zmysle
obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi Obcou Istebné a Domáci
miláčik s.r.o. Erika Šimurková, Malá Lučivná 501, Párnica.
Hlasovanie:

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 21/2021
OZ schvaľuje prekrytie exteriérovej terasy pre Farkovú Moniku – Pizzéria Monča, bez
zásahu do budovy kultúrneho domu, aby nedošlo k poškodeniu fasády a kedykoľvek sa táto
terasa dá odstrániť.
Hlasovanie:

za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 22/2021
OZ poveruje starostku obce zaoberať sa náterom strechy na základnej škole v Istebnom
a náterom strechy domu smútku.
Uznesenie č. 23/2021
OZ poveruje starostku obce napísať Monike Farkovej – Pizzéria Monča upozornenie, že
všetky zmeny a zásahy v prenajatom priestore pizzérie je potrebné riešiť a konzultovať
vopred a žiadosti podávať na OZ včas.

Uznesenie č. 24/2021
OZ poveruje starostku obce dožiadať si od p. Grobarčíka presný časový harmonogram
tréningov a zápasov stolného tenisu a pri týchto tréningoch poveriť zodpovedného človekatrénera, nakoľko sa v kultúrnom dome počas ich tréningov pohybujú rôzni cudzí ľudia.

Uznesenie č. 25/2021
OZ konštatuje, že uznesenia z ostatného zasadnutia OZ boli splnené.
Uznesenie č. 26/2021
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 8 poslancov a sú uznášania schopní.

Bc. Lýdia Fačková
starostka obce

