
Uznesenia Obecného zastupiteľstva 

v Istebnom z 18. 07. 2022 

 

 
Uznesenie č.  37/2022 

OZ berie na vedomie 

- informácie starostky obce /hospodársky pavilón-strecha, akcie obce, Deň obce/, 

- informáciu starostky obce ohľadom pozastavenia výzvy na poskytnutie dotácie z MF 

SR vzhľadom na prebiehajúci ozbrojený konflikt na Ukrajine a s tým súvisiace nové 

a nepredvídané výdavky štátneho rozpočtu, 

- informácie ohľadom zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do 

orgánov samosprávnych krajov v roku 2022, 

 

 

Uznesenie č. 38/2022 

OZ schvaľuje       -   overovateľov zápisnice – Ing. Tibor Belica, Bc. Renáta Pazúriková 

- zapisovateľa – p. Marián Madera 

- navrhnutý program zasadnutia OZ 

Hlasovanie:   Prítomní: 8 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 39/2022 

OZ obce Istebné na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v súlade s rozhodnutím predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 

a o vyhlásení volie do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke 

zákonov SR pod č. 209/2022 Z. z. určuje pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva 

obce Istebné konané dňa 29. októbra 2022 jeden volebný obvod, v ktorom sa budú voliť 

9 poslanci obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:   Prítomní: 8 

   Za: 8 



   Proti: 0 

   Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 40/2022 

OZ obce Istebné žiada obecný úrad zverejniť na úradnej tabuli obce Istebné a na webovom 

sídle obce Istebné (www.obecistebne) v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov uznesenie, ktorým obecné zastupiteľstvo určilo pre voľby 9 poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Istebné konané dňa 29. októbra 2022 jeden volebný obvod. 

 

 

Uznesenie č. 41/2022 

OZ schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4), písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a doplnení rozsah výkonu funkcie starostu Obce Istebné na celé 

nastávajúce funkčné obdobie na plný úväzok. 

Hlasovanie:   Prítomní: 8 

   Za: 8 

   Proti: 0 

   Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 42/2022 

OZ Istebné prerokovalo predložený návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2022 o určení výšky 

mesačného príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Istebné a na návrh poslanca OZ pána Martina Kováčika zmenili v § 3 Dodatku č. 2 mesačnú 

výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ z 25,- € na 20,- €, na návrh poslankyne OZ Ing. Eriky 

Kunovej zmenili v § 4 výšku príspevku za činnosť školského klubu detí z 10,- € na 12,- € a na 

návrh hlavného kontrolóra Ing. Martina Kahana zmenili v § 6 ods. 3) príspevok dospelých 

stravníkov v zariadení školského stravovania zamestnancov z 3,71 € na 4,80 € a cudzích 

stravníkov zo 4,41 € na 4,80 € 

 

 

Uznesenie č. 43/2022 

OZ podľa § 4, § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov uznáša sa a schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2022 o určení výšky 

http://www.obecistebne/


mesačného príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Istebné s účinnosťou od 01. 09. 2022 po navrhovaných príspevkoch pána poslanca Kováčika, 

pani poslankyne Ing. Kunovej a hlavného kontrolóra Ing. Kahana.  

Hlasovanie:   Prítomní: 8 

   Za: 8 

   Proti: 0 

   Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 44/2022 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

Hlasovanie:   Prítomní: 8 

   Za: 8 

   Proti: 0 

   Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 45/2022 

OZ schvaľuje príspevok z rozpočtu obce na nákup pohárov, medailí, diplomov a občerstvenia 

pre DHZ Istebné pri príležitosti 130. výročia založenia DHZ v obci vo výške 500,- €  

Hlasovanie:   Prítomní: 8 

   Za: 8 

   Proti: 0 

   Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 46/2022 

OZ schvaľuje použitie rezervného fondu na opravu mostov v hornej časti obce a to pri 

potravinách Jednota a pri rodinnom dome č. 110 vo výške 15 599,87 € a použitie rezervného 

fondu na dobudovanie chodníkov na cintoríne vo výške 28 778,- €  

 

Hlasovanie:   Prítomní: 8 

   Za: 8 

   Proti: 0 

   Zdržal sa: 0 

 



Uznesenie č. 47/2022 

OZ schvaľuje pokračovať v začatých prieskumoch trhu na opravu ciest a osvetlenia pri 

kostoloch v obci (evanjelický aj katolícky) 

Hlasovanie:   Prítomní: 8 

   Za: 8 

   Proti: 0 

   Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 48/2022 

OZ schvaľuje pokračovať v prieskume trhu a následne v prácach na opravu časti miestnych 

komunikácií na ulici Skalickej pri rodinnom dome č. 189, 190 a 220 a pri bytovom dome č. 

154. 

Hlasovanie:   Prítomní: 8 

   Za: 8 

   Proti: 0 

   Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 49/2022 

OZ konštatuje, že uznesenia z ostatného zasadnutia OZ nie sú splnené, plnia sa priebežne. 

 

Uznesenie č. 50/2022 

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

 

 

 

 

 

 

        Bc. Lýdia Fačková 

              starostka obce 


