UZNESENIE č. 36
z tridsiatehošiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 31.03. 2010 o 15, 30 hod.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
A. berie na vedomie
1. Účasť poslancov na OcZ
2. Ospravedlnenie poslancov Márie Andrášovej, Stanislava Slebodu a kontrolóra obce
3. Informáciu o jednotlivých jednaniach a služobných cestách starostu obce
4. Informáciu o termíne súdneho pojednávania a ďalšieho súdneho pojednávania
s Monikou Bekešovou / Ovomix /
5. Návrh novely zákona SNR č. 369/1990 Zb.
6. Správu o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2009
7. Správu o stave CO v obci Ždiar
8. Prípravu volieb a OTZ volieb do Národnej rady SR
9. Správu o aktivačnej činnosti na nasledujúce obdobie do konca roka 2011
10. VZN č. 19 / 2010 PSK
11. Doporučujúce stanovisko komisie stavebného rozvoja ,dopravnej, informačnej
infraštruktúry k stavebným požiadavkám občanov / príloha č.1/
12. Doporučujúce stanoviská OcR k jednotlivým bodom / uznesenie OCR/
13. Informáciu o zbere a separácii odpadu zabezpečovanou spoločnosťou
Mestským podnikom Spišská Belá s.r.o.
14. Rozhodnutie ZŠ s MŠ o prijatí žiakov do školy
15. Informáciu o aktualizácii Návštevného poriadku TANAP-u
16. Informáciu o nakladaní s odpadom pri „divokých skládkach „
17. Informáciu o výsledkoch z gremiálnej porady v ZŠ s MŠ
18. Informáciu o predbežnom hospodárení za rok 2009 na ČOV
19. Informáciu o podaní projektov „ Regenerácia sídiel „ a projektu Výstavba
kanalizácie a ČOV II. etapa
20. Informáciu o priebehu rajonizácie lesov v časti našej obce a jej schvaľovacom
procese
21. Realizáciu projektov Požiarna zbrojnica, Príprava projektu kanalizácie pre
dolnú časť obce,Regenerácia obecných sídiel, Výmena okien na zdravotnom
stredisku
22. Podanie žiadosti na Ministerstvo výstavby, na Ministerstvo školstva, na
Ministerstvo financií, na Úrad vlády a na Ministerstvo kultúry

B. ukladá
1. Predsedom komisií OcZ vypracovať plán práce na rok 2010
Termín: 30.04.2010
2. Poslancom vo svojich obvodoch s prideleným členom DHZ vykonať
preventívnu protipožiarnu kontrolu
Termín : 30.05.2010
3. Poslancom vo svojich obvodoch garantovať vykonanie čistoty priekop a
priestranstiev

Termín: Apríl 2010
4. Poslancom vo svojich poslaneckých obvodoch urobiť prehľad o budovách, ktoré sú
z hľadiska bezpečnosti a protipožiarnej ochrany nebezpečné, nepovolených
stavbách, čiernych skládkach odpadu, bilboardoch a reklamných tabuliach.
Termín : apríl 2010
5. Obecnému úradu zverejniť obvyklým spôsobom Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Ždiar
Termín : 6.04.2010
6. Riaditeľke školy zabezpečiť sústredenie obecných obrazov s tematikou histórie
obce do školy, ktoré budú využité pre regionálnu výchovu a obecné múzeum.
Termín: Apríl 2010

C. konštatuje, že
1. Obecné zastupiteľstvo v Ždiari po prerokovaní stanoviska p. Blaška a p. Hunáka
nemení svoje uznesenie a trvá na uznesení č. 24 zo dňa 28.1.2009

D . schvaľuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Stavebné žiadosti občanov /príloha č. 1/
Záverečné celoročné hospodárenie obce - bez výhrad
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ždiar
Spoluúčasť v programe cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika
s obcou Osturňa.
7. Zmluvu o dielo-Projektová žiadosť na čerpanie finančných prostriedkov zo
Štrukturálnych fondov EU- „ Regenerácia centrálnej zóny obce Ždiar“
8. Záverečné stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
9. Prerozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2009 :
a/ 10 % do rezervného fondu – tj. 2132 EUR
b/ 18 000 EUR do rozpočtu obce
10. Zakúpiť a namontovať kanálový spínač VO za účelom zmenšenia času svietenia
VO.
10. Prijať nezamestnaných / 3 osoby / do zamestnaneckého pomeru v zmysle zákona
o službách zamestnanosti
11. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie / DSP/ stavby
„ Ždiar – zriadenie VN,TS a NN pre IBV“
12. Žiadosť Ing. Lýdie Zámečníkovej o splátkový kalendár za podmienky, že v
prípade oneskorenia sa so zaplatením splátky do konca každého mesiaca sa stáva
splatná celá dĺžna čiastka s návrhom na vypratanie bytu. Dĺžna suma sa bude úročiť
5 % úrokom.

E. zamieta
1.
2.

V celom rozsahu žiadosť o odpustenie nájomného, alebo inej kompenzácie
nákladov Mgr. Zoričákovej
Žiadosť Alojza Michaláka o finančnú výpomoc

F. odporúča
1. Vypracovať zásadu odmeňovania poslancov v zmysle zákona o obecnom
zriadení na rok 2010
Termín : Apríl 2010
2. Zabezpečiť realizáciu prevodu ÚPD obce do digitálnej formy so zapracovaním
všetkých čiastkových zmien a Priemet pamiatkových hodnôt .
September : 2010
3. Na základe petície občanov proti stálej preprave kamiónov cez obec Ždiar po ceste
1/67 riešiť s príslušnými organizáciami za účelom odstránenia daného stavu.

G. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 28.4.2010 o 15.30 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 31.03.2010

Overovateľ uznesenia : Vladimír Mačák

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

............................................

