UZNESENIE č. 6
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 19.04. 2011 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 projektov
- Regenerácia sídiel
- Výstavba kanalizácie a ČOV II. Etapa,
- Požiarna zbrojnica
- Kanalizácia a rekonštrukcia ČOV Bachledová dolina
- Revitalizácia územia
- Vodovod Bachledová dolina
4. Informáciu o plnení poplatkov a daní jednotlivých občanov
5. Informáciu o riešení právnych obecných vecí JUDr. Virovou, JUDr. Strakovou
6. Informáciu o priebehu riešenia čiastkových zmien
7. Informáciu o realizácií sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2010
8. Informáciu o výsledku verejného obstarávania na vývoz TKO
9. Informáciu o výsledku súťaže na opravu obecných ciest
10. Informáciu o verejnom obstarávaní na zhotoviteľa projektu revitalizácie územia
11. Informáciu o nájomných zmluvách obce
12. Informáciu o stave hospodárenia od začiatku roka
13. Informáciu o umiestnení Jána Olekšáka do Domova dôchodcov v Kežmarku
14. Informáciu zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej
infraštruktúry
15. Informáciu zo zasadnutia Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných
funkcií
16. Informáciu zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej starostlivosti, požiarnej
ochrany, služieb a verejného poriadku
17. Informáciu zo zasadnutia obecnej rady
18. Informáciu zo zasadnutia Komisie ekonomiky, majetku obce, školstva,mládeže,športu,
kultúry a rozvoja
19. Informáciu o svetovom behu harmónie cez našu obec
20. Informáciu o priebehu vybavovania napojenia a zazmluvnenia občanov, ktorí
používajú kanalizáciu a neplatia stočné
21. Informáciu o jednaní s vedením urbariátu o oprave cesty pred pílou
22. Informáciu o jednaní s Krajským pamiatkovým úradom v Spišskej Sobote o
schvaľovacom procese čiastkových zmien ÚP obce Ždiar
23. Informáciu o zamestnávaní občanov na malých obecných službách
24. Informáciu o riešení zákazu prejazdu kamiónov cez našu obec
25. Informáciu o vyúčtovaní zmluvy o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku s
Podtatranskou prevádzkovou spoločnosťou

26. Informáciu o odovzdanom množstve separovaného zberu za I. Q. 2011

B . schvaľuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Úpravu obecného rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1
VZN č.1/2011 o zabezpečení čistoty v obci
VZN č.2/2011 o miestnych daniach - doplnok
VZN č.3/2011 o chove hospodárskych zvierat
Zabezpečenie kultúrnych akcií v zmysle schváleného plánu kultúrnych akcií na
nasledujúce obdobie
8. Účasť starostu obce na sneme ZMOS v máji 2011
9. Opravu výtlkov a opravu podmytej cesty na Antošovský vrch
10. Pridelenie náhrobného miesta na cintoríne pre Ladislava Kriššáka
11. V zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. § 5 prémie starostovi obce tridsať percent zo
základného platu za kvartál
12. Zoznam odsúhlasených žiadosti o ČzaD / príloha č. 2/
13. Príspevok 100 EUR na kultúrnu udalosť „ Tancovačka rodín“
14. Žiadosť Igora Budzáka o predlženie nájomnej zmluvy v budove zdravotného strediska
na dobu určitú 1 rok
15. Úpravu cesty na Antošovský vrch v mesiaci máj v rámci opráv všetkých obecných
ciest
16. Zoznam neodsúhlasených žiadostí o ČzaD / príloha č. 3/

C. zamieta
1. Žiadosť o čiastkovú zmenu na žiadaný objekt pre p. Romana Zoričáka

D. ukladá
1. Poslancom vo svojich volebných obvodoch zabezpečiť v zmysle prijatých opatrení
a prijatého VZN čistotu poslaneckých obvodov

E. doporučuje
1.
2.
3.
4.
5.

Uzavrieť zmluvu s Úradom vlády SR za účelom revitalizácie územia
Uzavrieť zmluvu s VPS Výsoké Tatra s.r.o. Starý Smokovec
Uzavrieť zmluvu o umiestnení Jána Olekšáka do domova dôchodcov
Požiadať PVS a.s. Poprad o spolufinancovanie projektu vodovodu do B.D.
Uzavrieť zmluvu s ministerstvom pôdohospodárstva na výstavbu požiarnej
zbrojnice
6. Vypísať súťaž na dodávateľa, ktorý zabezpečí výrub stromov na cintoríne
7. Jednať s wojtom Tatrzanskej Bukoviny o spoločnom postupe zamedzenia prejazdu
kamiónov cez spoločné územie
8. Uzavrieť zmluvu o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov so zriaďovateľom
Zariadenia opatrovateľskej služby pre p. Júliu Krempaskú
9. Uzavrieť zmluvu s vyhercom vyberového konania na opravu obecných ciest
10. Riešiť bezpečnosť dát počítačovej siete pre OcÚ Ždiar a spravovanie WEB stránky

11. Prerokovať s Okresným riaditeľom PZ v Poprade sústavný prejazd kamiónovej
dopravy cez obec napriek prijatým opatreniam

F. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného zasadania,
ktoré sa bude konať 31.05.2011 o 16.00 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 19.04.2011

Overovateľ uznesenia: Jaroslav Strachan

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

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

