UZNESENIE č. 7
oo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 28.06. 2011 o 16.00 hod.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
A. berie na vedomie
1. Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
2. Informáciu o jednotlivých jednaniach a plánovaných služobných cestách starostu
obce
3. Informáciu o podaní projektov
- Požiarna zbrojnica
- Kanalizácia a rekonštrukcia ČOV Bachledová dolina
- Revitalizácia územia
- Vodovod Bachledová dolina
4. Informáciu o plnení poplatkov a daní jednotlivých občanov
5. Informáciu o riešení právnych obecných vecí JUDr. Virovou, JUDr. Strakovou
6. Informáciu o priebehu riešenia čiastkových zmien
7. Informáciu o realizácii sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
8. Informáciu o stave hospodárenia od začiatku roka
9. Informáciu o umiestnení Jána Olekšáka do Domova dôchodcov v Kežmarku
10. Informáciu zo zasadnutia obecnej rady
11. Informáciu o zamestnávaní občanov na malých obecných službách
12. Informáciu o riešení zákazu prejazdu kamiónov cez našu obec
13. Informáciu o odovzdanom množstve separovaného zberu a TKO
14. Informáciu o oznámení dezinformácií príslušníkmi polície
15. Informáciu o možnosti výstavby trafostaníc a elektrického vedenia pre Blaščackú
dolinu a dolný koniec obce
16. Informáciu o smerovom označení obce
17. Správu nezávislého audítora za rok 2010
18. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010
19. Správu o činnosti ZŠ s MŠ za I. polrok 2011
20. Informáciu o zasadnutí komisie ROEP
21. Informáciu o činnosti a financiách spoločného stavebného úradu / príloha/
22. Informáciu o výpise z uznesenia Prezídia DPO SR
23. Informáciu o rozhodnutí Okresného súdu v Poprade
24. Informáciu o neúčasti Obvodného oddelenia polície v Ždiari na obecnom
zastupiteľstve za účelom spolupráce a súčinnosti obce a polície.
25. Informáciu o stanovisku Odborového združenia Geológ OZ PBGN ohľadom
odstránenia nepovolenej stavby

B . schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Úpravu obecného rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2

4.
5.
6.
7.

Celoročné hospodárenie obce za rok 2010 s výrokom bez výhrad
Vysporiadať účtovný výsledok hospodárenia v prospech účtu 428
Zmenu VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Ždiar
Zabezpečenie kultúrnych akcií v zmysle schváleného plánu kultúrnych akcií na
nasledujúce obdobie
8. V zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. § 5 prémie starostovi obce 40 percent zo
základného platu za obdobie mesiacov apríl a máj.
9. Plat starostu obce s účinnosťou od 1.06.2011
a./ podľa § 3 ods. 1 zák.č. 253 / 1994 Z.z. sa určuje plat starostu, ktorý je súčinom
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok a násobku podľa § 4
ods. 1
b./ podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253 / 1994 Z.z. sa základný plat zvyšuje o 60 %
10. Zber požiadaviek na ČZ územného plánu raz ročne a schválenie požiadaviek občanov
o ČZ až v roku 2014.
11. Podporiť založenie nepolitickej nezávislej iniciatívy „Zobuďme sa ! „ / príloha/
12. Projekt pre ZŠ „ Zavedenie nových foriem a metód vzdelávania „ s finančnou
spoluúčasťou obce vo výške 5 % z celkovej sumy projektu.
13. Nový predpis pre verejné obstarávanie v zmysle novely zákona o verejnom
obstarávaní, ktorý je platný od 1.05.2011.
Zároveň sa ruší predpis o verejnom obstarávaní platný do 30.04.2011

C. zamieta
1. Žiadosť o finančný príspevok Mesta Vysoké Tatry za účelom dofinancovania
prevádzky „ Lekárskej služby prvej pomoci „

D. ukladá
1. Obecnému úradu zrušiť propagáciu služieb všetkého druhu na internetovej stránke
obce Ždiar do konca roka 2011 tým občanom, ktorí nemajú zaplatené dane, poplatky
a iné finančné pohľadavky voči obecnému úradu.
Zo zaplatených služieb ku 30.06. adekvátnu časť finančných prostriedkov po tomto
termíne vrátiť občanom.
Termín : okamžite
Z : ekonómka OÚ
2. Komisii ekonomiky, majetku obce, školstva, mládeže,športu, kultúry a rozvoja predvolať
neplatičov na obcený úrad za účelom vysporiadania všetkých pohľadavok občanov voči
obci ak nebudú reagovať na výzvu o zaplatení
Termín : júl
Z : predseda komisie
3. Komisii výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry zvolať miestne
šetrenie za účelom vyriešiť odtok dažďovej vody z priekopy pri budovach úradu vlády.
Termín : 27 týždeň
Z . predseda komisie
4. Komisii výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry zvolať miestne
šetrenie na parcele 3030 při dome č. 315 za účelom vyriešiť stavbu oplotenia parcely bez
stavebného povolenia, ktorá zasahuje do cesty / vecné bremeno /

Termín : 27 týždeň

Z : predseda komisie

5. Komisii výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry doriešiť sťažnosť
p. Vilmy Bekešovej proti Jánovi Birošíkovi.
Z : predseda komisie
Termín : 27 týždeň

E. doporučuje
1. Zabezpečiť rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v zmysle verejného obstarávania a
uzavretých zmlúv so začiatkom rekonštrukcie v mesiaci júl.
2. Doriešiť vysporiadanie pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom v priebehu
mesiacov júl ,august.

F. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného zasadania,
ktoré sa bude konať v plánovanom termíne t.j. 27.09.2011
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 28.06.2011

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

Overovateľ uznesenia: Milan Vojtaššák .............................................................

