UZNESENIE č.12
z dvanásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 24.04.2012 o 16.00 hod.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
A. berie na vedomie
1. Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
2. Ospravedlnenie kontrolóra obce a poslanca Jaroslava Strachana
2. Informáciu o jednotlivých jednaniach a plánovaných služobných cestách starostu
obce
3. Informáciu o podaní a realizácii projektov
Požiarna zbrojnica
Vybudovanie kanalizácie rekonštrukcia ČOV Bachledová dolina
Skvalitnenie vyučovacieho procesu v ZŠ
Rekonštrukcia ČOV – tretia jama
Dopravné a informatívne značenie obce
Vybudovanie vodovodu do Bachledovej.doliny, Antošovskývrch a Blaščackej doliny
Cezhraničná spolupráca / dostavba Múzea, kniha obce /
4. Informácia o stave hospodárenia od začiatku roka
5. Informáciu zo zasadnutia obecnej rady
6. Informáciu o zamestnávaní občanov na malých obecných službách
7. Informáciu o priebehu odvozu TKO a separovaného zberu
8. Informáciu o priebehu zimnej údržby
9. Informáciu o stave sociálnej starostlivosti v obci
10. Informáciu o priebehu zabezpečovania jarného upratovania obce
11. Informáciu o výsledku gremiálnej porady v priestoroch MŠ
12. Informáciu starostu obce o uplatňovaní zákona o obecnom majetku pri prenájmoch
obecného majetku
13. Informáciu o ustanovujúcej schôdzi rady školy
14. Informáciu komisie o ochrane verejného záujmu o podaní majetkového priznania
o oznámení funkcií, zamestnaní, činnosti majetkových pomerov podľa ústavného
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 k 31. 3. za kalendárny rok 2011
15. Informáciu o situácii prevádzkovania Múzea – Ždiarsky dom

B . schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

C. ukladá
1. OcÚ pripraviť VZN o meraní spotreby vody v domácnostiach, kde je odber vody
z vlastného zdroja a domácnosť odvádza splaškovú vodu do obecnej kanalizácie
T: 26.06.2012

2. OcÚ spracovať návrh VZN o riešení úpravy prístupových komunikácií k rodinným
domom, tak aby nepoškodzovali obecnú cestu
T: 26.06.2012
3. Pripraviť návrh zmlúv s osobitným zreteľom pre žiadateľov / Nosálová, Tropp,
Budzák/
T : 26.06.2012
4. Poslancom OcZ vo svojich poslaneckých obvodoch kontrolovať a zjednávať nápravu
v oblastiach
- dodržiavania VZN
- dodržiavania ÚP
-dodržiavania nariadení OcZ
- dodržavania platenia daní a poplatkov
- voľného púšťania psov
- protipožiarnych opatrení
T : stály
5. OcÚ zverejneniť oznam o prenájme priestorov bývalej cukrárne T : 27.04.2012
6. Komisii ekonomiky, majetku obce ,školstva a mládeže pripraviť varianty
prevádzkovania Ždiarskeho domu
T : 26.06.2012
7. Komisii stavebného rozvoja, obecnej infraštruktúry rie šiť požiadavku p. Štefana
Bekeša Ždiar č. 28
T : 5.05.2012

D. doporučuje starostovi obce
1. Podpísať zmluvy s Kežmarským útulkom o spolupráci pri odchyte a umiestnení túlavých
zvierat v obci
2. Riešiť s Obcou Tatranská Javorina spôsob financovania ZŠ s MŠ
3. S vedením ZŠ a MŠ riešiť vytvorenie fondu opráv v MŠ
4. Riešiť nájom obecného bytu rod. Zámečníkovej
5. Vypísať výberové konanie na riaditeľa ZŠ A MŠ

E. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného
zasadania, ktoré sa bude konať v plánovanom termíne t.j 26.06.2012 o 16,00 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 24.04.2012

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

Overovateľ uznesenia: Vladimír Mačák ............................................

