UZNESENIE č. 8
z ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 27.09. 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
- Požiarna zbrojnica
- Kanalizácia a rekonštrukcia ČOV Bachledová dolina
- Revitalizácia územia
4. Informáciu o riešení právnych obecných veci JUDr. Bašistovou Virovou, JUDr.
Strakovou
5. Informáciu o stave hospodárenia od začiatku roka
6. Informáciu zo zasadnutia obecnej rady
7. Informáciu o zamestnávaní občanov na malých obecných službách
8. Informáciu o riešení zákazu prejazdu kamiónov cez našu obec
9. Informáciu o oprave autobusových čakárni
10. Informáciu o ukončení odberu el. energie pre verejné WC
11. Informáciu o povinnostiach a vykonanej práci zriaďovateľa na úseku školstva ZŠ s
MŠ
12. Informáciu o odovzdanom množstve separovaného odpadu
13. Informáciu o previerke prokurátora s cieľom zistiť stav zákonnosti na úseku činnosti
Obecného zastupiteľstva Obce Ždiar
14. Informáciu o oprave obecných ciest na Strednici, Antošovskom vrchu, Bachledovej
doline a pri Píle
15. Informácia o budovaní cyklotrás Sp. Belá - Ždiar

B . schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. VZN č.5/2011 obce Ždiar o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
4. VZN č.6/2011 obce Ždiar o chove a držaní psa a mačky
5. Prenájom pozemku č. 2016/1 k.ú Ždiar za účelom vybudovania detského ihriska pre
návštevníkov penziónu pre p. Danielu Kušmirekovú, I.Stodolu 1, Kežmarok
6. Vyhodnotenie zimnej súťaže na údržbu obecných ciest na obdobie 2011 -2012
7. Vydanie druhého prepracovaného vydania knihy „ História obce Ždiar.“

8. Predĺženie nájmu MUDr. Darine Almanovej v objekte zdravotného strediska za
účelom prevádzkovania ambulancie praktického lekára pre deti a dorast na dobu 6
rokov
9. Predĺženie nájmu MUDr. Monike Zamborskej v objekte zdravotného strediska za
účelom prevádzkovania stomatologickej ambulancie na dobu 5 rokov
10. Podľa § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c)
Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zmeny a doplnky č. 13 k ÚPN-O obce Ždiar vypracované Ing. arch. Evou
Mačákovou, Jakobyho 14, 040 01 Košice pre zmenu záväznej časti schváleného
ÚPN-O Ždiar.
- Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2011, ktorým sa vyhlasuje zmena záväznej
časti ÚPN-O obce Ždiar
11. Podanie žiadosti na Environmentálny fond na dostavbu kanalizácie, odkúpenie a
rekonštrukciu ČOV Bachledová dolina

C. ruší
1. VZN obce Ždiar č. 3/2011 o chove a držaní zvierat na území obce Ždiar na základe
protestu prokurátora Pd 128/11-3

D. súhlasí
1. S vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania Zmien a doplnkov
č. 13 ÚPN – O obce v zmysle § 22 ods. 5 stavebného zákona, dotknutých orgánov
2. S postúpením podania podozrenia na odber el. energie p. Myszom právnemu
zástupcovi obce JUDr.Bašistovej Virovej

E. ukladá
1. Komisií doriešiť priestupkové konanie p.č. 925/2011 napadnutie psom
Termín : do 15. oktobra 2011
2. Opatriť dokumentáciu Zmien a doplnkov č. 13 ÚPN-O obce Ždiar schvaľovacou
doložkou
Zodpovedný : starosta obce
Obstarávateľka ÚPD RNDr. Eleonóra Weissová
3. Zabezpečiť uloženie dokumentácie spolu s kompletnou pôvodnou schválenou ÚPD tak,
ako to ukladá § 17 Vyhl. č. 55/2001 Z.z. na OcÚ, Stavebný úrad v Ždiari a Krajský
stavebný úrad v Prešove
Termín : 10.09.2011
Zodpovedný: Obecný úrad
4. Po schválení Zmien a doplnkov a po zverejnení na dobu 30 dní na verejnej tabuli zaslať
všeobecne záväzné nariadenie a výpis z uznesenia, ktorým došlo k ich schváleniu na
Krajský stavebný úrad v Prešove
Zodpovedný : Obecný úrad

F. konštatuje,
1. že návrh Zmien a doplnkov č. 13 ÚPN-O obce Ždiar preskúmal a posúdil Krajský

stavebný úrad v Prešove podľa § 25 stavebného zákona, na základe ktorého vydal
listom č.: 2011-708-02 zo dňa: 26.09.2011 súhlasné stanovisko s návrhom Zmien
a doplnkov č. 13.

G. doporučuje
1. Starostovi obce obnoviť rokovania a podanie žiadosti o sprístupnení chodníka na
Ždiarsku vidlu

H. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného zasadania,
ktoré sa bude konať v plánovanom termíne t.j. 29.11.2011
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 27.09.2011

Overovateľ uznesenia: Mária Andrášová

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce
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