UZNESENIE č. 37
z tridsiatehosiedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 29.04. 2010 o 15. 30 hod.

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

A/. berie na vedomie
1. Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva
2. Ospravedlnenie poslancov Ľ. Kocvára
3. Informáciu o jednotlivých jednaniach a služobných cestách starostu obce
4. Prípravu volieb a OTZ volieb do Národnej rady SR
5. Správu o aktivačnej činnosti na nasledujúce obdobie do konca roka 2010
6. Doporučujúce stanovisko komisie stavebného rozvoja ,dopravnej, informačnej
infraštruktúry k stavebným požiadavkám občanov / príloha č.1/
7. Doporučujúce stanoviska OcR k jednotlivým bodom / uznesenie OCR/
8. Informáciu o priebežnom hospodárení od začiatku roka
9. Informáciu o podaní projektov Regenerácia sídiel, projektu Výstavba
kanalizácie a ČOV II. etapa, Požiarna zbrojnica, Výmena okien na zdravotnom
stredisku
10. Správu o nájomných zmluvách
11. Správu o vyhodnotení zimnej údržby za rok 2009 / 2010
12. Správu o organizovaní čistoty obce
13. Zápisnicu z hodnotenia ponúk „ Priemet pamiatkových hodnôt územia obce Ždiar do
publikácie“
14. Správu o priebehu riešenia petície občanov za odstránenie stálej kamiónovej
prepravy po ceste 1/67
15. Prehľad hospodárenia za rok 2009 na ČOV
16. Oznámenie SAD Poprad o prevode nehnuteľnosti / garáže / na súkromnú osobu
17. Správu z pracovného rokovania RZTaPO
18. Správu o riešení opakovanej žiadosti p. Zoričákovej
19. Uznesenie zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu

B. ukladá
1. Komisii ekonomiky a školstva pozvať Mgr. Zoričákovú na doriešenie vrátenia
obrazov s historickou tematikou.

C. konštatuje, že
1. Uznesenie č. 36 v písmene B bod 1. sa plní čiastočne
bod 2. sa priebežne plní
bod 3. sa priebežne plní
bod 4. sa priebežne plní
bod 5. splnené
bod 6. sa priebežne plní
2. Uznesenie č. 36 v písmene G. bod 1,2 splnený, bod 3 sa plní

D . schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Stavebné žiadosti občanov /príloha č. 1/
4. VZN Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ždiar
5. Odmenu starostovi k funkčnému platu za 1. Q roka 2010 vo výške 45 %.
6. Žiadosť Igora Budzáka o predĺženie nájomnej zmluvy na dobu určitú na 1 rok
7. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
8. Zásady odmeňovania poslancov obce Ždiar
9. Spracovanie“ Priemetu pamiatkových hodnôt územia do publikácie“ a finančného
spolufinancovania k dotácii od Ministerstva kultúry vo výške 1 900 EUR
10. Zabezpečenie opráv obecných ciest
11. Predložený návrh rekonštrukcie obecnej cesty – Bachledová dolina, ktorej
financovanie, projektovú dokumentáciu zabezpečí firma IMMOBAU s.r.o.

E. zamieta
1 Žiadosť Pavla Bekeša ,Ždiar č. 415 o odkúpenie pozemku č. 4551/7 s možnosťou
zriadenia vecného bremena prístupu na spomínanú parcelu.

F. odporúča
1. Starostovi predložiť požadované doklady na Environmentálny fond k uzatvoreniu
zmluvy na výstavbu kanalizácie v Bachledovej doline v zmysle oznámenia k žiadosti.
2. Starostovi obce pokračovať v aktivite za úplne zastavenie stálej kamiónovej dopravy po
ceste 1/67
3. Riešiť opravu oporného múru pri rod. Siskových
4. Ukončiť nájom k 30.06.2010 s Mgr. Petrikovičovou za súčasných podmienok s
možnosťou pokračovania nájmu za podmienok, aké majú ostatní nájomníci
5. Riešiť ukladanie kontajnerov po vysypaní smetí Mestským podnikom Spišská Belá

G. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného zasadania,
ktoré sa bude konať 30.06.2010 o 15.30 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 29.04.2010

Overovateľ uznesenia : Ing. Marián Bekeš

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

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

