UZNESENIE č. 2
z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 13.01.2011 o 16 ,00 hod.

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

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

Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
Informáciu o jednotlivých jednaniach a služobných cestách starostu obce
Doporučujúce stanoviská OcR k jednotlivým bodom programu OcZ / uznesenie OCR/
Informáciu o podaní projektov Regenerácia sídiel, Projektu výstavba kanalizácie a
ČOV II. etapa, Požiarna zbrojnica
5. Informáciu o činnosti spoločného stavebného úradu vo Svite a finančnom stave
stavebného úradu
6. Informáciu o riešení zamestnanosti pri ochrane proti povodňami
7. Informáciu o stave separovaného zberu a TKO
8. Informáciu o riešenie prípojky NN, VN
9. Informáciu o plnení poplatkov a daní jednotlivých občanov
10. Informáciu o sociálnej a zdravotnej starostlivosti v obci
11. Správu o hospodárení za rok 2009 – 2010 ZŠ s MŠ
12. Správa o inventarizácii majetku
13. Správu o hospodárení obce za rok 2010
14. Správu o činnosti oddielov a združení v obcí
15. Správu o audite obce za rok 2010
16. Správu o CO, Požiarnej ochrane a riešení krízových stavov v obcí
17. Správa o spracovaní žiadostí o financie
18. Správu o organizácií zabezpečenia čistoty v obcí
19. Správu starostu obce o potrebe prípravy nových nariadení pre fungovanie samosprávy
obce
20. VZN PSK č. 21/2010
21. Informáciu o verejnom prerokovaní ÚP obce Osturňa
22. Informáciu o výsledku kontroly Okresnej prokuratúry Poprad
23. Poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na škody po povodniach
24. Znalecký posudok č. 11/2020
25. Informáciu o ukončení prác na prerobení ÚP do digitálnej formy
26. Informáciu o informačnom panele obecnej stránky www.zdiar.sk
27. Informáciu o riešení právnych obecných vecí JUDr. Virovou, JUDr. Strakovou
28. Informáciu o začatí riešenia čiastkových zmien podaných do konca roka 2010
29. Návrh rozpočtu na roky 2011 – 2013
30. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2011.
31. Doporučujúce stanovisko komisie ekonomiky, majetku obce, školstva,
mládeže,športu, kultúry a rozvoja k rozpočtu obce na rok 2011 .

B. ukladá
1. Poslancom OcZ zodpovedať vo svojom obvode , ktorý mu bol pridelený za
dodržiavanie zákonov, všetkých nariadení, VZN schválených OcZ vyplývajúcich pre

2.
3.
4.
5.

6.

občanov obce.
T : stály
Z : poslanci OcZ
Obecnému úradu zabezpečiť zverejňovanie zmlúv, objednávok na internetovej
stránke obce
T : stály
Z : OcÚ
Stavebnému úradu prehodnotiť v zmysle stavebného zákona VZN a požiadavky
občanov na čiastkovú zmenu a predložiť stavebnej komisii na prerokovanie.
T : 18.02.2011
Z : Ing. Karafová
Obecnému úradu na základe si neplnenia povinnosti platenia daní, poplatkov vymáhať
od občanov dĺžne sumy.
T: ihneď
Z : OcÚ
Komisii sociálnej, zdravotnej starostlivosti, požiarnej ochrany, služieb a verejného
poriadku vyriešiť s obvodným oddelením polície v obci petičnú podpisovú akciu
občanov proti pravidelnému prejazdu kamiónov, hoci platí zákaz vjazdu pre nákladné
autá.
T: ihneď
Z : komisia
Stavebnému úradu doriešiť návrh na obnovu konania – dodatočné povolenie stavby „
Objekt rýchleho občerstvenia“
T: ihneď
Z : Ing. Karafová

C . schvaľuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Plán práce OcZ
Plán kultúrnych podujatí na rok 2011 s financovaním obce
Rozpočet obce Ždiar na rok 2011
Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2011
Rekonštrukciu kancelárií OcÚ / podlahy, strop, steny/ v réžii OcÚ.
Termín zasadnutí OcZ v utorok o 16.00 hod. v posledný týždeň v príslušnom mesiaci
podľa plánu práce OcZ.
9. Rekonštrukciu elektrického vedenia na OcÚ a MŠ v zmysle revízie elektrického
rozvodu v daných budovách.
10. Prípravu projektovej činnosti a postupnú realizáciu výstavby informačných panelov a
zástavok SAD
11. Zabezpečenie opravy hasičského auta a zakúpenie súčiastok na hasičské auto T 815.

D. zamieta
1. Žiadosť Alojza Michaláka, Ždiar 238 o odpredaj časti pozemku susediaceho s
parcelou KN 3248/32 v šírke cca 3 m.
2. Zamieta žiadosť Štefana Dzilského o prejednanie poplatku za odvoz TKO. Obec bude
postupovať v zmysle schváleného systému aj v roku 2011 zberať a účtovať zber TKO.

E. doporučuje
1. Riešiť spôsob najvýhodnejšieho vývozu TKO

F. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného zasadania,
ktoré sa bude konať 19.04.2011 o 16.00 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 13.01.2011

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

Overovateľ uznesenia: Jarmila Blaščáková ............................................

