UZNESENIE č. 40
z štyridsiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 29.09. 2010 o 15. 30 hod.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
A. berie na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnenie poslanca Stanislava Slebodu
Informáciu o jednotlivých jednaniach a služobných cestách starostu obce
Doporučujúce stanoviská OcR k jednotlivým bodom programu OcZ / uznesenie OCR/
Informáciu o riešení opravy cesty na Antošovskom vrchu a Bachledovej doline
Informáciu o podaní projektov Regenerácia sídiel, projektu Výstavba
kanalizácie a ČOV II. etapa, Požiarna zbrojnica
7. Informáciu o stave kontroly obce zo strany Obvodného úradu ŽP v Poprad
8. Informáciu o konaní volieb do samosprávy a organizačno- technickom zabezpečení
volieb do samosprávy v roku 2010
9. Informáciu o priebehu prepracovania ÚP do digitálnej formy
10. Informáciu o oprave rozhlasu a obecného osvetlenia
11. Informáciu o výstavbe kanalizácie a vodovodu v Bachledovej doline
12. Správu o stave ZŠ s MŠ na rok 2010.
13. Rozhodnutie Krajského školského úradu v Prešove o potvrdení školského úradu Veľký
Slavkov pre obec Ždiar
14. Riešenie čistenia a regulácie potoka Biela so zástupcami TANAP-u
15. Riešenie požiadaviek CO Poprad na zaradenie našej obce do programu EPSIS R JISHM
16. Informáciu o kontrole RVaPS Poprad
17. Informáciu o kontrole Environmentálneho fondu na kanalizáciu za roky 2007 - 2010

B. ukladá
1. Komisii stavebného rozvoja zvolať Jaroslava Strachana – Penzión Strachan a
Pavla Bekeša, Ždiar č. 415 za účelom doriešenia žiadosti o odpredaj a zriadenie
vecného bremena na parcele č. 4551/7

C . schvaľuje
1.
2.
3.
4.

Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
VZN – Rokovací poriadok OcZ v Ždiari
VZN - určenie miesta na umiestňovanie plagátov a iných informácií na verejných
priestranstvách obce Ždiar pre účely konania volieb
5. Finančný príspevok na dopravu pre mládežnícky šport vo výške 400 EUR.
6. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na APKO miestnych
plynovodov v obci.

7. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2 / príloha /

D. volí
1. Ing. Bohuslava Pisára za hlavného kontrolóra obce na nasledujúce šesťročné obdobie

E. zamieta
1. Žiadosť Ing. Legáta, Sibírska 16,08001 Prešov o odkúpenie časti pozemku v zmysle
žiadosti

F. doporučuje
1. Starostovi obce požiadať spracovateľa UPD do digitálnej formy o urychlenie prác za
účelom jeho celkového ukončenia do konca mesiaca októbra
2. Obecnému úradu vyhlásiť súťaž na zabezpečenie zimnej údržby podľa odsúhlasených
požiadaviek obce.
3. Doriešiť užívacie povolenia na vodnú stavbu a na odber vody.
4. Preveriť možnosť vyznačenia BUS na zastávkach autobusov
5. V spolupráci s VÚC preveriť možnosť obsadenia všeobecného lekára

G. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného zasadania,
ktoré sa bude konať 29.10. 2010 o 18.00 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 29.09.2010

Overovateľ uznesenia : Milan Vojtaššák

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

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

