Uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Istebnom z 27. 09. 2021

Uznesenie č. 27/2021
OZ berie na vedomie
-

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021.

-

Informácie k oznámeniu k ohláseniu stavebných úprav na ceste III/2258 (štátna cesta).

-

Informácie k rozšíreniu pozemkov na cintoríne.

-

Informácie k podaným sťažnostiam Štítik Ondrej, Štítik Marián.

-

Informácie o kontrole na mieste – projekt zateplenie kultúrneho domu a obecného
úradu, reklamácie Stavpoč Námestovo, zhotoviteľ diela.

-

Informáciu ohľadom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie
z Environmentálneho fondu na rok 2021 – odpadové hospodárstvo (zakúpenie traktora
s vlečkou na zvoz odpadu, štiepkovač, nádoby na bioodpad); obec neuspela, posúva sa
do ďalšieho kola. Niekoľko násobne prevýšili finančné možnosti určené na podporu
dotácie na rok 2021v Envirofonde.

Uznesenie č. 28/2021
OZ schvaľuje

Hlasovanie:

-

overovateľov zápisnice – Bc. Lenka Katreniaková, p. Štefan Magdalík

-

zapisovateľa – p. Marián Madera

-

navrhnutý program zasadnutia OZ

za: 7 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 29/2021
OZ schvaľuje povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s § 14
ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších pravidiel - Rozpočtové opatrenie
č. 3, 4/2021.
Hlasovanie:

za: 7 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 30/2021
OZ schvaľuje zakúpenie EKO tašiek s potlačou OBEC ISTEBNÉ a erbom obce pre každú
rodinu v obci, ktoré spolu s kalendármi na rok 2022 budú pred koncom roka distribuované do
domácností. Faktúra za zhotovenie tašiek vo výške 685,- €
Hlasovanie:

za: 7 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 31/2021
OZ schvaľuje projekt Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,
integrovaný regionálny operačný program – „Zlepšenie environmentálnych aspektov
v mestách a obciach – vnútrobloky sídlisk“ – a to podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok, vypracovanie projektov, verejného obstarávania a ďalších náležitostí spojených
s podaním žiadosti o NFP.
Hlasovanie:

za: 7 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 32/2021
OZ schvaľuje úpravu a rekonštrukciu miestnej komunikácie v sídlisku, pri potravinách
Koruna smer k bytovému domu č. 153 na základe vykonaného prieskumu trhu vo výške
62 974,49 €
Hlasovanie:

za: 7 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 33/2021
OZ schvaľuje zakúpenie multivitamínov pre každú rodinu v obci. Vyplývajúc z dôvodu, že
obec obmedzila v dôsledku epidemiologickej situácie konanie spoločenských a športových
akcií v obci, kompenzáciou za túto situáciu prispieť občanom-do každej rodiny v obci
kalendárom, ekotaškou a multivitamínom.
Hlasovanie:

za: 7 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 34/2021
OZ poveruje starostku obce upozorniť mládež a tínedžerov navštevujúcich posilňovňu v obci
na nekorektné používanie posilňovne. Nakoľko bolo zistené, že do pokladne obce za obdobie
máj 2021/ - september/2021 poplatky za používanie posilňovne nekorešpondujú s knihou
návštev, je potrebné toto riešiť, skontrolovať a napomenúť mládež, ktorá posilňovňu využíva,
aby neobchádzali platenie za užívanie posilňovne, nakoľko budeme nútení ju uzatvoriť.
Uznesenie č. 35/2021
OZ poveruje starostku obce vyvolať jednanie s občanmi-vlastníkmi pozemkov, ktoré sa
uvažujú odkúpiť na rozšírenie cintorína.
Uznesenie č. 36/2021
OZ poveruje starostku obce zakúpiť multivitamíny pre občanov obce.
Uznesenie č. 37/2021
OZ konštatuje, že uznesenia z ostatného zasadnutia OZ boli splnené.
Uznesenie č. 38/2021
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 7 poslancov a sú uznášania schopní.

Bc. Lýdia Fačková
starostka obce

