OBEC ŽDIAR
UZNESENIE č.25/2013
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 25.06. 2013 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 stave hospodárenia od začiatku roka 2013
4. Informáciu o výsledku verejnej súťaže na odvoz TKO
5. Informáciu o podaní a realizácii projektov / Žiadosti – Envirofond, Dobudovanie
kultúrnej infraštruktúry, Evidencia hrobových miest, /
6. Informáciu o zamestnávaní občanov na malých obecných službách
7. Informáciu o priebehu zabezpečovania jarného upratovania obce
8. Informáciu o oprave dopravného značenia v obci
9. Informáciu o súdnom pojednávaní s firmou Harcek a ďalších právnych veciach obce
10. VZN PSK č. 32/2013
11. Informáciu o prejednaných požiadavkách nájomníkov obecných bytov
12. Informáciu o čerpaní prekleňovacieho úveru
13. Informáciu o kontrole na úseku materiálno – technického zabezpečenia a skladovania
materiálu CO
14. Stanovisko hlavného kontrolóra a stanovisko nezávislého audítora
15. Informáciu o spoločnom stavebnom úrade
B . Schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. V dôsledku havarijného stavu obecného úradu o dočasné presťahovanie úradovne do
priestorov hasičskej zbrojnice
4. Služobnú cestu starostu obce na pozvanie starostu Chabařovíc pri príležitosti výročia
osláv mesta
5. Celoročné hospodárenie obce za rok 2012 s výrokom bez výhrad – záverečný účet
obce
6. Vysporiadať účtovný výsledok hospodárenia v prospech účtu 428
7. Plán kontrolnej činnosti obce na II . polrok 2013
8. a./ Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP 4.1 a – 2013/01 ROP
a účelom realizácie projektu Regenerácia sídiel“ , ktorého ciele sú v súlade s platným
plánom obce a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
b. / zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP
c. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 40 000 eur
9. Odmenu P. Michalákovi 6 eur / hod. za prípravu materiálov do knihy o obci Ždiar a

za práce udržaní kultúrneho dedičstva
C. Ukladá
1.Komisii výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry
vypracovať nové VZN o povoľovaní informačných reklamných a propagačných
zariadení na území obce Ždiar
2. Komisii výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry pripraviť plán
protipovodňových opatrení
D. Poveruje
1. Petra Michaláka prípravou a zhromažďovaním materiálov pre napísanie knihy o obci
Ždiar
E. Doporučuje
1. Starostovi obce vyzvať Pavla Bekeša č. 415 pre okamžite zastavenie stavebných
prác vedľa hlavnej cesty 1/67 na výstavbe parkoviska a betónovania základov
nakoľko pozemok sa nachádza v ochrannom pasme cesty a potoka.
2. Zabezpečiť štátny stavebný dohľad na stavenisko oproti garážam ktoré realizuje P.
Bekeš č. 415
F. Záver
1 .Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného
zasadania, ktoré sa bude konať v plánovanom termíne 25.09.2013 o 16,00 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť

Ždiar 25.06. 2013

Overovateľ uznesenia: Jaroslav Strachan

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

