UZNESENIE č.15
z pätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 18.09.2012 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 a realizácii projektov a obecných aktivitách
Požiarna zbrojnica / práce vo vlastnej réžii/
Vybudovanie kanalizácie rekonštrukcia ČOV Bachledová dolina
Skvalitnenie vyučovacieho procesu v ZŠ
Rekonštrukcia ČOV – tretia jama
Dopravné a informatívne značenie obce
Vybudovanie vodovodu doBachledovej doliny, Antošovský vrch a
Blašč.doliny
Cezhraničná spolupráca / dostavba Múzeum, kniha obce /
Budovanie zastávok SAD
4. Informácia o stave hospodárenia od začiatku roka
5. Informácia o plánovaných kultúrnych spoločenských akciách
6. Informácia o príprave osláv pri príležitosti 50 výročia otvorenia súčasnej ZŠ
7. Informáciu zo zasadnutia obecnej rady
8. Informáciu o priebehu odvozu TKO a separovaného zberu
9. Uznesenie Obvodného oddelenia PZ v Źdiari
10. Informáciu PVS Poprad o vyriešení platenia stočného p. Pekarčíkom
11. Informáciu o výsledku previerky prokurátora na stavebnom úrade
12. Informáciu o riešení nájmu obecného bytu rod. Zamečníkovou
13. Informáciu o riešení odstránenia stánku Ovomix
14. Informáciu o riešení nájomnej zmluvy pre p. Zoričákovej
15. Informáciu o, riešení žiadosti p. Eduarda Kriššáka
16. Informáciu o zaslaní podnetov k cestovnému poriadku SAD
17. Informáciu o krízovom stave fungovania ČOV
18. Informáciu o podaní sťažnosti na stavby bez povolení
19. Informáciu o prejednaní námietok a požiadaviek K. Bachledovej k výstavbe RD
B . Schvaľuje
Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1
Spoločnej organizácie a finančného zabezpečenia cyklomaratónu zo Spišskej Belej
do Ždiaru s Mestom Spišskou Belou na deň 7.10.2012 o 13.00hod.
5. Prenájom Ždiarskeho domu ako celku formou verejnej súťaže,
Dôvodová správa / viď. príloha č. 1 /
6. Vypísanie výberového konania na zimnú údržbu na roky 2012-2013 a 2013-2014
1.
2.
3.
4.

7. Inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie múzea a reštaurácie Ždiarskeho
domu v zložení :
Predseda :
J. Olekšáková
Podpredseda : M. Vojtaššák
Členovia :
P. Michalák, M. Kriššáková
8. Podanie žiadosti na Environmentálny fond :
- dobudovanie kanalizácie Bachledopvá dolina
- rekonštrukcia ČOV Bachledopvá dolina
- rekonštrukcia tretej jamy ČOV
C. Konštatuje, že
1. Nebolo splnené uznesenie D/2
D. Ukladá
1. OcÚ vyzvať rodinu Biroščíkovú na odstránenie vecí a stavebného materiálu z obecného
chodníka na parcele č.4543 k.ú. Ždiar
2. Komisii ekonomiky, majetku obce, školstva, mládeže, športu, kultúry a rozvoja
vypracovať systém zberu separovaného odpadu
3. OcÚ vypísať výberové konanie na prenájom Ždiarskeho domu na dobu min. 5 rokov
a max 10 rokov v termíne od 26.09. 2012 do 15.10.2012
3. OcÚ vyzvať k 30.10.2012 nájomníkov na ukončenie nájomného vzťahu múzea a
reštaurácie Ždiarsky dom
4. Výberovej komisii vyhodnotiť výberové konanie na nového nájomcu Ždiarskeho
domu do 30.10.2012
5. Inventarizačnej komisii vykonať inventarizáciu k 30.10.2012 v múzeu a reštaurácii
Ždiarskeho domu.
6. Komisii soc. a zdravotnej starostlivosti, požiarnej ochrany, služieb a verejného
poriadku vypracovať VZN o dodržiavaní nočného kľudu.
7. OcÚ vypísať výberové konania na zimnú údržbu na roky 2012-2014 v termíne od
26.09.2012 do 10.10.2012
E. Doporučuje starostovi obce
1. Začať rokovania so SSC o možnostiach rozšírenia cestného telesa 1/67 resp.
vybudovania chodníka okolo cesty 1/67 od potravín ABC po potraviny Sintra.
2. Podpísať zmluvu o prenájme na Ždiarsky dom s novým nájomcom
F. Záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného
zasadania, ktoré sa bude konať v plánovanom termíne t.j 27.11 .2012 o 16,00 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.
Ždiar 18.09. 2012

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

Overovateľ uznesenia: Jaroslav Strachan – predseda stavebnej komisie

