Uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Istebnom z 23. 03. 2022
Uznesenie č. 14/2022
OZ berie na vedomie
-

Informácie starostky ohľadom jarného upratovania obce po zimnom období,

-

Informácie o zakúpení nového servera pre obec Istebné,

Uznesenie č. 15/2022
OZ schvaľuje

Hlasovanie:

-

overovateľov zápisnice – Ing. Erika Kunová, p. Jaroslav Labda

-

zapisovateľa – p. Marián Madera

-

navrhnutý program zasadnutia OZ

za: 7 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 16/2022
OZ schvaľuje zakúpenie nového servera na zálohovanie dát pre obec Istebné od ELVISDK,
s.r.o.. Veličná 151, 027 54 Veličná. Prieskum vykonaný poslancom OZ p. Kováčikom.

Hlasovanie:

za: 7 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 17/2022
OZ zamieta vydať súhlasné stanovisko Obce Istebné o zaradenie súkromnej materskej školy
Centrum Montessori Istebné 226 do sústavy škôl v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. OZ svoje záporné stanovisko odôvodnilo tým, že v obci má zriadenú
materskú školu, ktorá kapacitne nie je naplnená, ďalšia materská škola neprinesie žiadne
výhody, iba starosti a komplikácie. Prognózy financovania rozpočtov obcí sú nestabilné
a s blížiacim sa koncom volebného obdobia, poslanci nechcú viazať nových predstaviteľov
samosprávy k takémuto kroku (byť zriaďovateľom ďalšej materskej školy).
Hlasovanie:

za: 6 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 1

Uznesenie č. 18/2022
OZ poveruje starostku obce na žiadosť pani Farkovej Moniky odpovedať, čo sa týka
nainštalovania tepelných meračov do priestorov Pizzerie Monča na jej náklady, že tieto si
nainštalovať môže, ale odpis spotreby merania tepla, bude vykonávaný na podružnom merači
určenom pre Pizzeriu Monča, v kotolni obecného úradu.

Uznesenie č. 19/2022
OZ poveruje starostku obce spolu s komisiou školstva, kultúry a športu v období apríl –
august, resp. ešte v septembri 2022, zorganizovať niektoré akcie pre deti, mládež a našich
občanov, pokiaľ to dovolí epidemiologická situácia.

Uznesenie č. 20/2022
OZ konštatuje, že uznesenia z ostatného zasadnutia OZ ešte nie sú splnení, plnia sa
priebežne.

Uznesenie č. 21/2022
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 7 poslancov a sú uznášania schopní.

Bc. Lýdia Fačková
starostka obce

