UZNESENIE č. 38
z tridsiatehoôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 30.06. 2010 o 15. 30 hod.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari

A/. berie na vedomie
1.
2.
3.
4.

Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
Informáciu o jednotlivých jednaniach a služobných cestách starostu obce
Správu o aktivačnej činnosti na nasledujúce obdobie do konca roka 2010
Doporučujúce stanovisko komisie stavebného rozvoja ,dopravnej, informačnej
infraštruktúry k stavebným požiadavkám občanov / príloha č.1/
5. Doporučujúce stanoviska OcR k jednotlivým bodom programu OcZ / uznesenieOcR
6. Informáciu o stave vyhlasovania stupňov povodňovej aktivity za mesiac máj a jún
2010
7. Informáciu o priebežnom hospodárení od začiatku roka
8. Informáciu o podaní projektov Regenerácia sídiel, projektu Výstavba kanalizácie a
ČOV II. etapa, Požiarna zbrojnica
9. Správu o organizovaní čistoty obce
10. Správu o priebehu riešenia petície občanov za odstránenie stálej kamiónovej prepravy
po ceste 1/67
11. Informáciu o stave kontroly obce zo strany Obvodného úradu ŽP v Poprade
12. Informáciu o priebehu opravy zástaviek SAD, kaplice, obecných ciest
13. Informáciu o stave rajonizácie
14. Informáciu o kultúrnych akciách v mesiaci apríl, máj, jún
15. Informáciu o výzvach občanom, ktorí majú neporiadok na pozemkoch alebo schátralé
stavby
16. Informáciu o konaní volieb do samosprávy
17. Informáciu o novele zákona č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve
18. Správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej uzávierky za rok 2009.

B/. ukladá
1. Poslancom vo svojich obvodoch dojednať s občanmi zriadenie vodných odrážok na
prístupových cestách podľa priloženého zoznamu do termínu 15.07.2010.
2. Poslancom predložiť zápisnice z vykonania preventívnej požiarnej kontroly do
6.07.2010.
3. Komisii ekonomiky a školstva pozvať Mgr. Zoričákovú na doriešenie vrátenia
obrazov s historickou tematikou

C/. konštatuje, že
1. Uznesenie č. 37 v písmene B bod 1. nesplnený
2. Uznesenie č. 37 v písmene G. bod 1,2,3,4, 5 splnený

D/. schvaľuje

1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Stavebné žiadosti občanov /príloha č. 1 /
4. Odmenu starostovi obce k funkčnému platu za II.Q roka 2010 vo výške 45 %
5. Opravu fasády na budove obecného úradu
6. Pripojenie sa do Rozpočtového informačného systému pre samosprávu
7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na ďalšie funkčné obdobie na deň
29.09.2010
8. Žiadosť združenia rozvoja horskej cyklistiky Spišská Belá na vyznačenie cyklotrás na
horskú cyklistiku podľa predloženého návrhu
9. Prekročenie počtu detí v triede pre Materskú školu o dve deti na školský rok
2010/2011
10. Zriadenie vecného bremena pre Pavla Bekeša, Ždiar č. 415 na prejazd na vlastný
pozemok
11. Kolektívnu zmluvu na rok 2010 podľa predloženého návrhu
12. a./ Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP 4.2-2010/02 ROP za účelom
realizácie projektu,, Prestavba a dostavba hasičskej zbrojnice Ždiar, ktorého ciele
sú v súlade s platným plánom obce a platným PHaSRO.
b./ Zabezpečenie realizácie projektu obcou Ždiar po schválení žiadosti o NFP
c./ Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených vývdavkov na
projekt t.j. vo výške 13 270,00 EUR
E/.

určuje
1. podľa § 11 ods. 4 písm. I/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov , že vo volebnom období 2010 až 2014 bude starosta vykonávať
funkciu v celom rozsahu / na plný úväzok / a počet poslancov 7

F/. zamieta
1. Žiadosť o finančný príspevok na dopravu pre mládežnícky šport v dôsledku zlého
vývoja podielových daní od štátu. Danú žiadosť opätovne prehodnotíme na ďalšom
zasadnutí zastupiteľstva

G/. odporúča
1. Starostovi obce doriešiť vysporiadania pozemkov pod súčasnou čističkou a
plánovanou výstavbou s mestom Spišská Belá

H/. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného zasadania,
ktoré sa bude konať 29.09.2010 o 15.30 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 30.06.2010

Overovateľ uznesenia : Mária Andrášová

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce
............................................

