UZNESENIE č. 4
Zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 1.03. 2011 o 19.00 hod.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari

A. berie na vedomie
1.
2.
2.
3.
4.

Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnenie poslancov Jaroslava Strachana a Moniky Kriššákovej
Informáciu o jednotlivých jednaniach a služobných cestách starostu obce
Doporučujúce stanoviská OcR k jednotlivým bodom programu OcZ / uznesenie OCR
Informáciu o podaní projektov Regenerácia sídiel, projektu výstavba kanalizácie a
ČOV II. etapa, Požiarna zbrojnica, Kanalizácia a rekonštrukcia ČOV Bachledová
dolina
5. Informáciu o plnení poplatkov a daní jednotlivých občanov
6. Správu starostu obce o potrebe prípravy nových VZN
7. Informáciu o riešení právnych obecných vecí JUDr. Virovou, JUDr. Strakovou
8. Informáciu o priebehu riešenia čiastkových zmien podaných do konca roka 2010
9. Informáciu o realizácii sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
10. Informáciu priebehu záverečného zúčtovania rekonštrukcie školy.
11. Informáciu o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole
12. Informáciu o prejednaní námietok občanov na komisií ROEP
13. Informáciu o prejednaní návrhu VZN jednotlivými komisiami OcZ

B . schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Pozastavenie podania žiadosti o NFP projektu rozšírenia vodovodu v obci Ždiar –
Bachledová dolina vo výzve s možnosťou podania do konca marca 2011, nakoľko v
tomto období obec nemôže z rozpočtu vyčleniť na spolufinancovanie 5 % finančných
prostriedkov.
4. Zverejňovať neplatičov poplatkov a daní na verejnej tabuli obce a internetovej stránke
obce.
5. Pracovný poriadok pre zamestnancov Obce – OcÚ v Ždiari
6. Skupinové úrazové poistenie pre DHZ obce Ždiar na rok 2011
7. Nákup plastových nádob typ 0004 o objeme 120 l v počte 40 ks
8. Žiadosť obce o delimitáciu pozemkov pod obecnými cestami do majetku obce

C. zamieta
1. Žiadosť Alojza Michaláka o odpredaj pozemku parc. č. 3248/34 k.ú. Ždiar

D. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného zasadania,
ktoré sa bude konať 19.04.2011 o 16.00 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 1.03.2011

Overovateľ uznesenia: Peter Michalák

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce
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