UZNESENIE č. 35
z tridsiatehopiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 27.01. 2010 o 15. 30 hod.

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

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

Účasť poslancov na OcZ
Ospravedlnenie poslancov Stanislava Slebodu, Vladimíra Sisku
Informáciu o jednotlivých jednaniach a služobných cestách starostu obce
Informáciu o priebehu súdneho pojednávania a ďalšieho termínu pojednávania
so žalobcom Jánom Bekešom
5. Informáciu o termíne súdneho pojednávania a ďalšieho súdneho pojednávania
s Monikou Bekešovou / Ovomix/
6. Správu o účasti zástupcov obce na stretnutí Goralov v Oravskej Polhore
7. Zápis z porady Spoločného obecného úradu Svit
8. Prehľad o zaplatenej dani z ubytovania za rok 2009
9. Návrh novely zákona SNR č. 369/1990 Zb.z.
10. Informáciu o priebehu rajonizácie lesov v časti našej obce a jej schvaľovacom
procese
11. Oznámenie o začatí katastrálneho konania
12. Informáciu o uvoľnení bytu v základnej škole p. Zoričákovou a nasťahovanie
sa do obecnej bytovky
13. Štatistiku nárastu návštevníkov internetovej stránky za rok 2009
14. Písomné stanovisko p. Blaška a p. Hunáka
15. Realizáciu projektov Požiarna zbrojnica, Regulácie vodných tokov, Príprava
projektu kanalizácie pre dolnú časť obce,Regenerácia obecných sídiel,zateplenie
severnej steny zdravotného strediska, Vymaľovanie striech na budove polície a
materskej školy

B. ukladá
1. Predsedom komisií OcZ vypracovať plán práce na rok 2010
2. Komisii stavebného rozvoja ,dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
doriešiť sťažnosť občanov Bachledovej doliny - parkovanie áut pri hoteli
Bachledka

C. konštatuje, že
1. Obecné zastupiteľstvo v Ždiari po prerokovaní stanoviska p. Blaška a p. Hunáka
nemení svoje uznesenie a trvá na uznesení č. 24 zo dňa 28.1.2009

D . schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Plán práce OcZ na rok 2010 / príloha č.2 /
4. Organizáciu a zabezpečenie plesu Goralov
5. Stavebné žiadosti občanov /príloha č. 1/.
6. Kultúrne podujatia na rok 2010 / príloha č. 3 /
7. Prémiu pre starostovi obce za IV. Q 2009 vo výške 50 % zo základnej mzdy
8. Plán kontrolnej činnosti na rok 2010
9. Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na rok 2010 / príloha Správa /
10. Finančnú správu za rok 2010
11. Kontrolórovi obce ročnú odmenu vo výške 15 % z ročného základného platu
12. Odmenu Ing. Karafovej za prácu naviac vo výške 166 EUR
13. Zateplenie severnej strany zdravotného strediska z príspevku vlády SR
14. Vymaľovanie striech na zdravotnom stredisku a budove polície
15. Prípravu všetkých podkladov a podanie žiadosti projektu Regenerácia sídiel

F. odporúča
1. Vypracovať zásadu odmeňovania poslancov v zmysle zákona o obecnom
zriadení na rok 2010
2. Zabezpečiť všetky podklady pre podanie žiadosti na výstavbu kanalizačného
zberača a ČOV – stavba 2 / dolný koniec/

G. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 31.3.2010 o 15.30 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 27.01.2009

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

Overovateľ uznesenia : Mária Andrášová ............................................

