
Uznesenia Obecného zastupiteľstva 

v Istebnom zo 06. 06. 2022 

 

 
Uznesenie č. 22/2022 

OZ berie na vedomie 

- Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021. 

- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021. 

- Konsolidovanú výročnú správu obce Istebné za rok 2021. 

- Informácie starostky obce ohľadom stretnutia pani riaditeľky a detí CDR Istebné, ako 

aj Daniela Jánosdeáka vo veci narúšania spolunažívania občanov obce Istebné, 

prejednanie komisiou na ochranu verejného poriadku pri OZ Istebné. 

- Informácie ohľadom zrušenia-odstránenia bankomatu SLSP z obce Istebné. SLSP už 

neplánuje umiestniť bankomat na inom mieste v obci z dôvodu nerentability. 

- Informácie ohľadom nefunkčného vodojemu OFZ a.s. Široká nad Hovalom, ktorý je 

v dezolátnom stave a zdržiavajú sa tam deti z obce. OFZ a.s. boli oslovení na 

vykonanie nápravy a zabezpečenie prístupu k otvorenému vodojemu. 

 

Uznesenie č. 23/2022 

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

- zapisovateľa – p. Marián Madera 

- navrhnutý program zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  za:  9  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 24/2022 

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

Hlasovanie:  za:  9  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 25/2022 

OZ schvaľuje „Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Istebné za rok 2021“ bez 

výhrad. 

Hlasovanie:  za:  9  poslancov               proti:  0             zdržal sa: 0 



Uznesenie č. 26/2022 

OZ schvaľuje „Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia“ na: 

 a/ vysporiadanie schodku finančných operácií v sume 499 451,77 EUR 

 b/ tvorbu rezervného fondu v sume 42 406,86 EUR 

Hlasovanie:  za:  9  poslancov               proti:  0             zdržal sa:  

 

 

Uznesenie č. 27/2022 

OZ schvaľuje prispieť z rozpočtu obce na zakúpenie pohárov, medailí, diplomov pri 

organizovaní futbalových zápasov OŠK Istebné v dňoch 8. - 9. 07.2022 vo výške 500,- €  

Hlasovanie:  za:  9  poslancov               proti:  0             zdržal sa:  

 

 

Uznesenie č. 28/2022 

OZ schvaľuje poskytnúť priestory kultúrneho domu (miestnosť za javiskom) pre hudobné 

zoskupenie skupiny DEXON pod vedením Ivana Nechalu, Istebné 11, za účelom skúšok 

repertoáru na dobu určitú-skúšobnú a to do konca tohto volebného obdobia. Je potrebné 

dohodnúť bližšie podmienky a dni skúšok so starostkou obce. 

Hlasovanie:  za:  9  poslancov               proti:  0             zdržal sa:  

 

 

Uznesenie č. 29/2022 

OZ schvaľuje uhradiť finančnú čiastku 2 440,- € za asfaltovanie, vyspravenie výtlkov 

prístupovej cesty ku futbalovému ihrisku v Istebnom (na Hrádku). Celková cena faktúry je 

14 640,-€, podiel pre jednotlivých účastníkov (Obec Istebné, p. Papšo, p. Kozáčik, p. 

Dubovec, Športový klub Strelec D. Kubín, p. Mikula), ktorí majú vecné bremená prístupu ku 

svojim nehnuteľnostiam je 2 440,- € 

Hlasovanie:  za:  9  poslancov               proti:  0             zdržal sa:  

 

 

Uznesenie č. 30/2022 

OZ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na záchranu kultúrnej pamiatky-dreveného 

artikulárneho kostola, výmenu strešnej šindľovej krytiny z rozpočtu obce, vo výške 15 000,- € 

Hlasovanie:  za:  9  poslancov               proti:  0             zdržal sa:  



Uznesenie č. 31/2022 

OZ schvaľuje vyspravenie a zaasfaltovanie mostov v hornej časti obce (Žúborovci 

a potraviny Jednota), po vysúťažení prác vo výške 15 599,87 € 

Hlasovanie:  za:  9  poslancov               proti:  0             zdržal sa:  

 

Uznesenie č. 32/2022 

OZ schvaľuje pokračovať v budovaní chodníkov na cintoríne, po vysúťažení prác vo výške 

28 778,- € 

Hlasovanie:  za:  9  poslancov               proti:  0             zdržal sa:  

 

Uznesenie č. 33/2022 

OZ poveruje starostku obce a následne pracovníkov obce doriešiť zákaz státia pri BD č. 154, 

nákup a osadenie značiek, namaľovanie vodorovného značenia na miestnu komunikáciu a pri 

každom nerešpektovaní zákazu, privolať políciu. 

 

Uznesenie č. 34/2022 

OZ poveruje starostku obce dať naceniť a vykonať prieskum trhu na opravu miestnych 

komunikácií pri BD č. 154 až ku štvordomkom č. 161 a tiež ulicu Skalickú (pri p. Tatarkovi) 

 

Uznesenie č. 35/2022 

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

 

Uznesenie č. 36/2022 

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

 

 

 

 

        Bc. Lýdia Fačková 

              starostka obce 


