
Uznesenia Obecného zastupiteľstva 

v Istebnom z 15. 12. 2022 
 

 

Uznesenie č.  61/2022 

OZ berie na vedomie 

- Informáciu starostu obce: 

 o zvýšených poplatkoch elektrickej energie a riešenie danej situácie 

 o rekonštrukcii verejného osvetlenia, s čím súvisí aj rekonštrukcia 

verejného rozhlasu 

 o stave kanalizácie pri bytových domoch č.3 až  č.9 

- žiadosť p. Radoslava Podoláka o navrhnutie za dobrovoľného strážcu poriadku  

- návrh na zmenu VZN č 2/2020, úprava cien komunálneho odpadu 

- návrh na zmenu ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, 

ktorú určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

 

 

Uznesenie č. 62/2022 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice – p. Prachárová Elena, Bednár Juraj 

- zapisovateľa – p. Marián Madera 

- navrhnutý program zasadnutia OZ 

Hlasovanie:   Za: 9 poslancov  Proti:   Zdržal sa:  

 

 

Uznesenie č. 63/2022 

OZ  schvaľuje rozpočet obce Istebné podľa hlavných kategórií rozpočtovej klasifikácie na 

roky 2023-2025 bez programovej štruktúry  

Hlasovanie:   Za: 9 poslancov  Proti:   Zdržal sa:  

 

 

Uznesenie č. 64/2022 

OZ  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2022 pre rok 2022 

Hlasovanie:   Za: 9 poslancov  Proti:   Zdržal sa:  

 



 

 

Uznesenie č. 65/2022 

OZ  schvaľuje rozpustenie fondu komunálneho odpadu a jeho použitie na nákup kontajnerov 

triedeného odpadu a úhradu poplatkov komunálneho odpadu v sume 4208,92 euro.   

Hlasovanie:   Za: 9 poslancov   Proti:   Zdržal sa:  

 

 

Uznesenie č. 66/2022 

OZ poveruje starostu obce, nákupom novej traktorovej kosačky pre potreby obce, v sume 

4800euro, z dôvodu zvyšovania sa cien od 4/2023 

 

Uznesenie č. 67/2022 

OZ poveruje starostu obce, informovať správcu multifunkčného ihriska o výške odmeny. 

 

Uznesenie č. 68/2022 

OZ schvaľuje,  členov školskej rady – Bc. Renáta Pazúriková, Ing. Tibor Belica, Jozef Žúbor, 

Elena Prachárová  

Hlasovanie:   Za: 9 poslancov  Proti:   Zdržal sa:  

 

Uznesenie č. 69/2022 

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

 

Uznesenie č. 70/2022 

OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 9 poslancov a sú uznášania schopní. 

 

 

 

 

 

 

        Martin Kováčik 

              starosta obce 

 


