UZNESENIE č. 5
z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 28.03. 2011 o 19.30 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 služobných cestách starostu obce
3. Informáciu o podaní projektov Regenerácia sídiel, projektu výstavba kanalizácie a
ČOV II. etapa, Požiarna zbrojnica, Kanalizácia a rekonštrukcia ČOV Bachledová
dolina
4. Informáciu o plnení poplatkov a daní jednotlivých občanov
5. Správu starostu obce o potrebe prípravy nových VZN
6. Informáciu o riešení právnych obecných vecí JUDr. Virovou, JUDr. Strakovou
7. Informáciu o priebehu riešenia čiastkových zmien podaných do konca roka 2010
8. Informáciu o realizácii sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2010
9. Informáciu o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole
10. Informáciu o priebehu súťaže na vývoz TKO
11. Informáciu o prevedenej oprave hasičského auta
12. Informáciu o výsledkoch z porady starostov k školským záležitostiam
13. Informáciu o zabezpečení hlasnej povodňovej služby na území kraja
14. VZN 22/ 2011 PSK o poskytovaní príspevkov z príjmov PSK
15. VZN č. 23/2011 PSK o výške príspevkov na úhradu nákladov v školských
zariadeniach
16. Konanie 44.ročníka Okolo Slovenska s centrom v Ždiari
17. Ukončenie lízingu na auto KIA a jeho prevod z lízingovej spoločnosti na obec
18. Oznámenie ZŠ aMŠ Ždiar o prijatí 2 žiakov -Natálie Valigovej , Tatranská Kotlina 15
a Emílie Urbanovej, Tatranská Kotlina 67, do 1.ročníka v školskom roku 2011/2012 z
iného školského obvodu

B . schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Zber elektroodpadu do zberného miesta na obecnom úrade a jeho odvoz
prostredníctvom Envidomu
4. Prenájom voľného priestoru v budove zdravotného strediska / bývalý sklad uhlia / pre
spoločnosť CONTESSA, s.r.o.
5. Zabezpečenie umiestnenia Jána Olekšáka do zdravotného zariadenia a s následným
vybavením opatrovateľskej starostlivosti v domove dôchodcov, resp. hospici.
6. Informáciu o prerokovaní požiadaviek občanov prostredníctvom ROEP
7. Zabezpečenie stretnutia s dôchodcami dňa 6.05.2011
8. Zabezpečenie stretnutia s deťmi narodenými v roku 2010 a ich rodičmi
9. Schvaľuje za veliteľa DHZ obce Štefana Kotarbu

10. Štatút krízového štábu obce Ždiar
11. Povodňové jednotky civilnej ochrany obce
12. Zameranie činnosti CO na rok 2011
13. Zabezpečovanie účasti obce a podnikateľov na výstavách prostredníctvom SACR
14. Žiadosť o zriadenie autobusového spoja Ždiar – Prešov
15. Zabezpečenie revízie obecného osvetlenia
16. Opravu zariadenia Hubert na prečerpávacej stanici ČOV
17. Začatie procesu obstarávania ČZaD ÚPN obce ŽDIAR

C. ukladá
1. Členom komisie výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry
zúčastniť sa jednania za účelom ukončenia prejazdu kamiónov cez obec
2. Obecnému úradu zabezpečiť prostredníctvom malých obecných služieb vyčistenie
pozemku pod budovou polície/ pozemok p. Chytilovej/

D. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného zasadania,
ktoré sa bude konať 15.04.2011 o 16.00 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 29.03.2011

Overovateľ uznesenia: …............................

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

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

