Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Istebnom
z 28.09.2015

Uznesenie č. 55/2015
OZ berie na vedomie
-

zánik poslaneckého mandátu poslanca Jána Andela podľa § 25 ods. 2 písm. c/ zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným
vzdaním sa mandátu dňom 31.08.2015 v obci Istebné, vo volebnom obvode č. 1, čím
došlo k uprázdneniu funkcie člena komisie na ochranu verejného poriadku, člena
stavebnej komisie a pracovných obvodov v obci určených pre jednotlivých poslancov,
konkrétne obvod Štvordomky 160, 161, 162, 163, 164, 165 + ul. Školská, Hliny od č.
166 – 180, a bytový dom č. 154,

-

zánik poslaneckého mandátu poslankyne ďalšej v poradí podľa najvyššieho počtu
hlasu získaného v komunálnych voľbách v roku 2014 Mgr. Aleny Ďurčíkovej podľa §
25 ods. 2 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov písomným vzdaním sa mandátu dňom 07.09.2015 v obci Istebné, vo
volebnom obvode č. 1,

-

čerpanie rozpočtu k 31.07.2015 bez pripomienok,

-

informácie ohľadom p. Čutku Miroslava. Momentálne je umiestnený v sociálnom
zariadení EDEN Liptovský Hrádok (od 03.08.2015),

-

informáciu ohľadom prechodu pre chodcov pri bývalom kine na druhú stranu
k centrálnej zóne. Na ceste III. triedy musí byť vybudovaný chodník pre peších po
oboch stranách, aby sme mohli dať vyznačiť chodník pre chodcov. Podľa najnovšej
vyhlášky musí byť aj osvietený, viditeľný v tme (prechod),

-

informáciu ohľadom spomaľovačov na miestnej komunikácii. Na MK, kadiaľ premáva
verejná hromadná doprava, sa spomaľovače nesmú dávať,

-

odpoveď OVS D.Kubín na žiadosť obce Istebné ohľadom zaradenia do investičného
plánu pre rok 2016 rozšírenie vodovodu v Gašovej rovni – nevyhovejú obci,

-

informácie o spracovaní nového VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Istebné a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

-

odpoveď z Okresnej prokuratúry Dolný Kubín ohľadom podaného podnetu Obce
Istebné ohľadom preskúmania postupu a rozhodnutia Okresného úradu Dolný Kubín,
odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorý povolil zmenu dokončenia stavby
„Závod na výboru stolovej vody Istebné“.

Uznesenie č. 56/2015
OZ schvaľuje

Hlasovanie:

- overovateľov zápisnice p. Sabol Dušan, Ing. Labuda Jozef
- zapisovateľa p. Belica Bohuslav
- program zasadnutia OZ
za: 9 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 57/2015
OZ schvaľuje plnenie uznesení z posledného zasadnutia OZ. Uznesenia sa plnia priebežne.
Hlasovanie:

za: 9 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 58/2015
OZ schvaľuje zmenu v pracovných komisiách pri OZ a v zriadených obvodoch pre poslancov
OZ
Hlasovanie:

za: 9 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 59/2015
OZ schvaľuje vytvorenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Istebnom.
Hlasovanie:

za: 7 poslancov proti: 1 poslanec Ing. Labuda Jozef
zdržal sa: 1 poslankyňa Ing. Erika Kunová

Uznesenie č. 60/2015
OZ ukladá finančno-sociálnej komisii v spolupráci s Ing. Maťugovou, ekonómkou obce
prepracovať VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Istebné a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ

zodpovedný: Ing. Labuda Jozef

Uznesenie č. 61/2015
OZ poveruje starostku obce jednať s DHZ Istebné ohľadom využívania priestorov hasičskej
zbrojnice pre OŠK Istebné-stolnotenisový oddiel.
Uznesenie č. 62/2015
OZ poveruje starostku obce odpovedať na list p. Lacku Milana v zmysle rozhodnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo došlo k záveru, že v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov nemôže vyhradiť parkovacie miesto pre ťažko zdravotne
postihnutého občana, nakoľko obec Istebné nemá zriadené parkovisko. Parkovacie miesto
s vyhradeným kolmým státím musí dodržať šírku 3,5 m a dĺžku 4,5. Miestna komunikácia pri
bytových domoch vôbec nie je prispôsobená podmienkam parkovania a v zmysle vyššie
citovaného zákona o pozemných komunikáciách je to v rozpore so zákonom. Ďalej vyhradené
stojisko pre ŤZP musí spĺňať požiadavky prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z., dopravná značka
by musela byť osadená v bezchybnom stave, v reflexnej úprave, nepoškodená. Vyhotovenie
a osadenie dopravného značenia by si museli vykonať na vlastné náklady. Tiež po celú dobu
osadenia trvalého dopravného značenia zabezpečovať jeho údržbu na vlastné náklady.
OZ z týchto dôvodov rozhodlo osloviť všetkých predsedov bytových domov, aby dbali na to,
že v priestoroch pred vchodmi každého bytového domu bude umožnené zastavenie vozidla
ťažko zdravotne postihnutému pri jeho denných potrebách využitia prepravy. Státie v týchto
priestoroch je zakázané, nakoľko sa k bytovým domom ako aj do vnútra bytových domov
musia dostať záchranné či hasičské jednotky pri rôznych zásahoch, či povinnostiach. Ak sa
budú tieto zákazy porušovať, budeme nútení pristúpiť k osadeniu dopravných značiek „zákaz
státia“ s dohliadkou príslušníkov policajného zboru.

Uznesenie č. 63/2015
OZ poveruje starostku obce upozorniť v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov cestou predsedov spoločenstiev ostatných občanov
bytových domov č. 3 - 11, aby dbali na to, že v priestoroch pred vchodmi každého bytového
domu bude umožnené zastavenie vozidla len ťažko zdravotne postihnutému pri jeho denných
potrebách využitia prepravy. Státie v týchto priestoroch je zakázané, nakoľko sa k bytovým
domom ako aj do vnútra bytových domov musia dostať záchranné či hasičské jednotky pri
rôznych zásahoch, či povinnostiach. Ak sa budú tieto zákazy porušovať, budeme nútení
pristúpiť k osadeniu dopravných značiek „zákaz státia“ s dohliadkou príslušníkov policajného
zboru.
Uznesenie č. 64/2015
OZ poveruje starostku obce vyhlásiť výberové konanie na nové pracovné miesto
„prevádzkový pracovník“ na obecnom úrade v Istebnom.

Uznesenie č. 65/2015
OZ konštatuje, že pán Jaroslav Labda dňa 18.09.2015 zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca Obecného zastupiteľstva v Istebnom do rúk starostky obce, ako náhradník, vo
volebnom obvode č. 1 a ujal sa poslaneckej funkcie v obci Istebné.
Uznesenie č. 66/2015
OZ konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 9 poslancov a sú uznášania schopní.

Bc. Lýdia Fačková
starostka obce

