OBEC ŽDAR
ZÁ PI S N I CA
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari.
-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 24.06 .2014 o 16. 00 hod. na obecnom úrade
Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20,00 hod.
Rokovanie viedol : Ing. Pavol Bekeš – starosta obce
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari :
A. Berie na vedomie
1. Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
2. Ospravedlnenie účasti poslancov Jaroslava Strachana a Valenta Kotarbu
3. Informáciu o jednotlivých jednaniach a plánovaných služobných cestách starostu viď.
príloha
4. Informáciu o právnych veciach obce
5. Informáciu o stave podania a priebehu schvaľovacieho procesu podaných projektov
viď. príloha / Informáciu o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok ,,
Regenerácia sídiel obce „
6. Informáciu o zamestnávaní občanov na malých obecných službách a plánu
zamestnávania občanov v hmotnej núdzi
7. Informáciu o konaní kultúrnych podujatí do polroka 2014
8. Informáciu o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch
9. Informáciu audítora za rok 2013
10. Informáciu o priebehu povodne od 14.06.2014 do 24.06.2014
11. Uznesenie OcR
12. Informáciu o stave riešenia opravy mostu pod cestou na odbočku
13. Informáciu o riešení dobudovania kanalizačného zberača
14. Správu o priebežnom plnení rozpočtu za rok 2014
15. Správu hlavného kontrolóra za rok 2013
16. Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2014
17. Správu o oprave obecných ciest
18. Informáciu o podaní žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú
situáciu
B . Schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie
2. Overovateľa zápisnice
3. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Uznesenie č.37/2014
Rozpočtové opatrenie obce Ždiar č. 3

Ždiar , dňa 24.06.2014

Ing. Pavol Bekeš
starosta obce

5. Uznesenie č.38/2014
Predaj pozemku - parcela č. 4522/4 J. Pavlikovskému za cenu 1 eur / m2 s osobitným
zreteľom, pretože parcela v minulosti bola súčasťou parcely č. 5151, na ktorom stoji
rodinný dom Jána Pavlikovského.
Ždiar , dňa 24.06 .2014
Ing. Pavol Bekeš
starosta obce
6. Uznesenie č.39/2014
Program odpadového hospodárstva Obce Ždiar na roky 2011 – 2015
Ždiar , dňa 24.06.2014

Ing. Pavol Bekeš
starosta obce

7. Uznesenie č. 40/2014
Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad
Ždiar , dňa 24.06.2014

Ing. Pavol Bekeš
starosta obce

8. Uznesenie č.41/2014
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
Ždiar , dňa 24.06 .2014

Ing. Pavol Bekeš
starosta obce

C . Ukladá
1.Komisii výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry doriešiť sťažnosť
vypúšťania obsahu žumpy do obecného rigola p. Štefana Bekeša č. 428 na p. Petra Laža

D. Zamieta
1. Žiadosť o odkúpenie pozemkov Jánom Bekešom č. 153 o výmere 20 m2 na parcele
č. 1483/4 o výmere 85 m2 na parcele č. 1483/3, pretože odpredajom spomínaných
časti pozemkov by došlo k znemožneniu prístupu pre ďalších občanov k svojim
pozemkom a rodinným domom.
2. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1998/3 z dôvodu, že obec neplánuje
z tejto cesty zriaďovať prístup k spomínaným pozemkom/ technický stav cesty/,
nakoľko prístup k pozemkom je z obecnej cesty 4512/2.
E . Doporučuje
1.Začať s realizáciou detského sveta pod Ždiarskym domom
2. Riešiť s právnym zástupcom obce situáciu poškodenia mosta pod cestou na Odbočku

F. Záver
1 .Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného
zasadania, ktoré sa bude konať v plánovanom termíne OcZ / september 2014/
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 24.06 .2014

Overovateľ uznesenia: Mgr. Vladimír Mačák
Zapisovateľ :
Jana Olekšáková

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

