OBEC ŽDIAR
UZNESENIE č.16
zo šestnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 27.11.2012 o 16.00 hod.
-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
A. Berie na vedomie
1. Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
2. Ospravedlnenie z neúčasti na zasadaní OcZ : hlavného kontrolóra obce, poslanca
Vladimíra Mačáka
2. Informáciu o jednotlivých jednaniach a plánovaných služobných cestách starostu
obce
3. Informáciu o podaní a realizácii projektov a obecných aktivitách
Vybudovanie kanalizácie rekonštrukcia ČOV Bachledová dolina
Skvalitnenie vyučovacieho procesu v ZŠ
Rekonštrukcia ČOV – tretia jama
Vybudovanie vodovodu do B.D, A.Va B.D
Cezhraničná spolupráca / dostavba Múzeum, kniha obce /
4. Informácia o stave hospodárenia od začiatku roka 2012
5. Informácia o plánovaných kultúrnych spoločenských akciách na rok 2013
6. Informáciu zo zasadnutia obecnej rady
7. Informáciu o plánovanom odvoze TKO a separovaného zberu na rok 2013
8. Informáciu PVS Poprad o zvýšení ceny vodného a stočného na rok 2013
9. Informáciu o riešení nájmu obecného bytu rod. Zámečníkovou
10. Informáciu o riešení odstránenia stánku Ovomix
11. Informáciu o riešení nájomnej zmluvy pre p. Zoričákovú
12. Informáciu o, riešení žiadosti p. Eduarda Kriššáka
13. Informáciu o krízovom stave fungovania ČOV
14. Informáciu o uzavretí zmluvy o prenájme Ždiarskeho domu a jeho odovzdaní novému
nájomcovi
15. Informáciu o priebehu vyhodnotenia zimnej údržby na rok 2012 -2014 a uzavretí
zmluvy o prenájme
16. Informáciu o priebehu inventarizácie Ždiarskeho domu
17. VZN obce Ždiar č. / 2012 o miestnej dani za ubytovanie
18. VZN obce Ždiar č. / 2012 o miestnej dani za psa
19. VZN obce Ždiar č. / 2012 o miestnej dani za predajné automaty
20. VZN obce Ždiar č. / 2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
21. VZN obce Ždiar č. / 2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstve
22. VZN obce Ždiar č. / 2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
23. VZN obce Ždiar č. / 2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti
24. VZN o odpadoch č.
25. Záznam o kontrole vo veci preneseného výkonu štátnej správy na úseku odpadového
hospodárstva
26. Informáciu starostu obce o poverení kompetenciami jednotlivé oddelenia obecného
úradu

27. Požiadavku Ing. Albína Novotného
28. Oznámenie o veci vydania súhlasu na pokusné použitie chemického posypového
materiálu SOLMAG na cestu 1/67 v roku 2012 -2013.
29. Berie na vedomie oznámenie o štrajku učiteľov ZŠ s MŠ v dňoch 26.11.2012
a 27.11.2012
30. Výhľadovo rozpočet na roky 2014 - 2015
B . Schvaľuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Program 16 -tého zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2
Predaj auta Felície za 600 EUR
Termín zasadaní OcZ v roku 2013
Termín športových a kultúrnych podujatí v roku 2013
Návrh rozpočtu na rok 2013
Úpravu cestnej komunikácie za úhradu PHM vo výške 50 EUR v Bachledovej doline
p. Š. Bekešovi

C. Konštatuje
1. Nebolo splnené uznesenie D/6
2. Obec Ždiar nevyhovie všetkým požiadavkám Ing. Albína Novotného, obec Ždiar
bude spolupracovať s miestnym farským úradom pri organizovaní slávnosti 40.
výročia úmrtia Ignáca Kriššáka
D. Doporučuje
1. Starostovi obce riešiť s právnym zástupcom JUDr. Sidorom možný odpredaj
pohľadávky voči firme Združenie Harcek spol. s.r.o., Kysucké N. Mesto.
E. Ukladá
1.Komisii soc. a zdravotnej starostlivosti, požiarnej ochrany, služieb a verejného
poriadku vypracovať VZN o dodržiavaní nočného kľudu.
F. Záver
1.Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného
zasadania, ktoré sa bude konať v plánovanom termíne t.j 13.12 .2012 o
16,00 hod.
2.Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar, 27.11.2012

Overovateľ uznesenia: M . Vojtaššák

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

