UZNESENIE č. 41
z štyridsiateho prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 19.11. 2010 o 15. 30 hod.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
A. berie na vedomie
1. Správu o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov ÚPN – O č.12 vypracovanú odborne
spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP RNDr. Eleonórou
Weissovou
2. Výsledky prerokovania návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce č.12
3. Že územný plán obce je základným územnoplánovacím dokumentom na miestnej
úrovni a je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na
vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné
rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb v katastrálnom území obce
4. výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov územného plánu obce č.12
Krajským stavebným úradom v Prešove vyjadrenom v stanovisku č. 2010-852-002
zo dňa 28.10.2010
5. Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
6. Informáciu o jednotlivých jednaniach a služobných cestách starostu obce
7. Doporučujúce stanoviska OcR k jednotlivým bodom programu OcZ / uznesenie
OCR/
8. Informáciu o podaní projektov Regenerácia sídiel, projektu Výstavba kanalizácie a
ČOV
II. etapa, Požiarna zbrojnica
9. VZN PSK č. 18/ 2010
10. Informáciu o prerokovaní zmien cestovných poriadkov na základe požiadaviek
občanov
11. Informáciu o konaní volieb do samosprávy a organizačno- technickom zabezpečení
volieb do samosprávy v roku 2010
12. Informáciu o konaní akcie – posedenie s dôchodcami 24.11.2010
13. Informáciu o začatí konania vo veci vydania súhlasu chemického posypu cesty 1/67
a o vydanom súhlase na solenie cesty 1/67
14. Informáciu o výstavbe kanalizácie a vodovodu v Bachledovej doline
15. Informáciu o činnosti spoločného stavebného úradu vo Svite a finančnom stave
stavebného úradu
16. Informáciu z revízie náučného chodníka Monková dolina
17. Riešenie čistenia a regulácie potoka Biela so zástupcami TANAPu
18. Riešenie požiadaviek CO na vypracovanie povodňového plánu obce a priebehu
inventarizácie
19. Informáciu o riešení zamestnanosti pri ochrane proti povodňami
20. Informáciu o stave separovaného zberu
21. Informáciu o riešenie prípojky NN, VN
22. Informáciu o plnení poplatkov a daní jednotlivých občanov
23. Návrh rozpočtu na rok 2011 a výhľadovo na roky 2010-2014
24. Informáciu o odovzdávaní výstrah – usmernenie pre obec

B. súhlasí
1.

s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách, pripomienkach a námietkach vznesených
v procese prerokovania návrhu územného plánu

C . schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Ponuku spoločnosti Asekol na zabezpečenie E- boxu na bezplatný zber malého
elektroodpadu
4. Obec Ždiar súhlasí s poskytovaním občerstvovacích služieb v rodinnom dome
Milana Zoričáka č.d. 348 s podmienkou, že prevádzka bude otvorená len do 22.00
hod.
5. Odmenu starostovi za obdobie júl až november vo výške 50 %,
6. Odmenu poslancom v zmysle Zásad o odmeňovaní poslancov
7. Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi obcou Ždiar a Jaroslavom Strachanom na
pozemok č. 4551/7 / príloha Zmluva o zriadení vecného bremena /na právo
prechodu, prejazdu a uloženia inžinierskych sietí.
8. Predaj časti pozemku z parcely č. 4551/7 Jaroslavovi Strachanovi na ktorej stoji
budova garáží SAD podľa GP č. p. 1969/14 / príloha – Geometrický plán, náčrt / za
cenu v zmysle smernice „ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ždiar
9. Predaj časti pozemku z parcely č. 4551/7 na ktorej je prístupová cesta ku garážam
SAD p. Pavlovi Bekešovi Ždiar č. 415 podľa GP č.p. 1969 / 10 / príloha
Geometrický plán, náčrt/ za cenu v zmysle smernice „ Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Ždiar „
10. Podmienku, že pri výstavbe hospodárskej budovy na parcele č. 1969/14 je
podmienkou dodržať - predná časť budúcej stavby musí byť v jednej rovine s
existujúcou budovou garáži SAD, pokiaľ sa bude budúca stavba rozširovať v zadnej
časti, musí byť priložený geologický prieskum o možnosti narušenia svahu.
11. Zmeny a doplnky Územného plánu obce Ždiar č.12 vypracovaný Ing. arch. Evou
Mačákovou – URBA hlavným riešiteľom Ing. arch. Evou Mačákovou a VZN č.
2/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov územného plánu obce
Ždiar č.12
12. Doplnenie do záväznej časti ÚPN v časti 2.4. Rekreácia a šport, že vleky a lanovky
situovať v súlade so záverečným stanoviskom z posudzovania na vplyvy na životné
prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z v znení neskorších predpisov.
13. Doplatenie finančnej čiastky rodinou Zámečníkovou, Ždiar 256 za odber plynu
podľa splátkového kalendára, ktorý bude dohodnutý s OcÚ

D. vydáva
1. Podľa §6 zákona č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné
nariadenie obce č. 2/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu
obce Ždiar. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2010 tvorí prílohou tohto
uznesenia

E. žiada
1. Zverejniť záväznú časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Ždiar č.12
vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke obce najmenej na 30 dní, ako aj
iným obvyklým spôsobom
Zodpovedný : starosta obce
2. Doručiť záväznú časť dotknutým orgánom štátnej správy
Zodpovedný: RNDr. Eleonóra Weissová
3. Vyhotoviť o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou
uznesenia
o schválení doručiť Ministerstvu výstavby a regionálneho
rozvoja SR
Zodpovedný: RNDr. Eleonóra Weissová
Termín:
3 mesiace
4. Označiť dokumentáciu územného plánu obce schvaľovacou doložkou
Zodpovedný : starosta obce
Termín:
3 mesiace
5.Uložiť územný plán obce v obci a na Krajský stavebný úrad v Prešove

F. ukladá
1. Predsedom všetkých komisií OcZ odovzdať všetky písomné podklady z jednaní
do 14.12.2011

G. doporučuje
1. Starostovi obce opätovne s OO PZ v obci doriešiť prechod kamiónov cez obec
2. Na základe ponúknutej jedinej vysokej ceny na zimnú údržbu uzavrieť zmluvu
len na jeden rok.

H. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného
zasadania, ktoré sa bude konať 17.12.2010 o 15, 30 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 19.11.2010

Overovateľ uznesenia : Ing. Marián Bekeš

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

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

