UZNESENIE č.13
z trinásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 20.06.2012 o 18.00 hod.

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

A. Berie na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.

Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnenie kontrolóra obce Márie Andrášovej
Informáciu zo zasadnutia obecnej rady
Informáciu o priebehu mimoriadnej udalosti počas búrky a po búrke
Zmluvy o dielo č. 043/2012

B . Schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Nariadenie OzZ všetkým občanom, ktorí svojim nezodpovedným konaním ohrozujú
majetok obce a majetok spoluobčanov aby:
-poškodené a nefunkčné priepusty na svojej prístupovej ceste k rodinným domom
a pozemkom v obecnej priekope
Termín : do 21.06.2012 do 24. 00 hod. odstránili
-na prístupových cestách k svojim rodinným domom a pozemkom urobili odrážky
na vodu a vodu zviedli do obecnej priekopy
Termín : do 21.06.2012 do 24. 00 hod.
-bahno, štrk a iné nečistoty vyplavené počas mimoriadnej udalosti odstránili
z obecnej komunikácie a obecných priekop
Termín: 21.06.2012 do 24.00 hod.
- v prípade nedodržania daného uznesenia bude obec sankcionovať daných
občanov v zmysle prijatého VZN a na náklady dotknutého občana vybratou firmou
zjedná nápravu na obecnom majetku

C. Ukladá
1. OcÚ pripraviť VZN o udržiavaní priepustov pod prístupovými cestami

D. Doporučuje
1. Starostovi obce zabezpečiť výberové konanie na dodávateľa prác , ktorými by
sa odstránili nedostatky na priepustoch a odrážkach na prístupových cestách.

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 20.06.2012

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

Overovateľ uznesenia: Vladimír Mačák
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