OBEC ŽDAR
UZNESENIE č.26
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 24.09. 2013 o 16.00 hod.
-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
A. Berie na vedomie
1.
Účasť
poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
2.
Ospravedln
enie účasti poslancov Jaroslava Strachana a Márie Andrášovej
3.
Informáciu
o jednotlivých jednaniach a plánovaných služobných cestách starostu obce
4.
Informácia
o stave hospodárenia od začiatku roka 2013
5.
Informáciu
o priebehu zberu a odvozu TKO
6.
Informáciu
o právnych veciach obce
7.
Informáciu
o podaní a realizácii projektov / Žiadosti – Envirofond, Dobudovanie kultúrnej infraštruktúry,
Regenerácia sídel /
8.
Informáciu
o zamestnávaní občanov na malých obecných službách
9.
Informáciu
o oprave dopravného značenia v obci
10.
Informáciu
o čerpaní prekleňovacieho úveru
11.
Informáciu
o stave riešenia požiadaviek obci a miest v rámci ZMOS
12.
Informáciu
k voľbám do samosprávnych krajov
13.
Informáciu
o priebehu riešenia petície občanov k znečisťovaniu ŽP
14.
Informáciu
o prerokovaní protokolu z previerky prokurátora
15.
Informáciu
o riešení zimnej údržby v roku 2013-2014
16.
Informáciu
o maľovaní strechy na budove polície
17.
VZN č.
34/2013 PSK

18.
35/2013 PSK
19.
o konaní kultúrných podujatí do konca roka
20.
o podpísaní dodatku k prevádzkovej zmluve s PVPS Poprad
21.
o žiadosti na dobudovania vodovodu do Bachledovej doliny
22.
o požiadavke p. Mačákovej
23.
o riešení zaležitosti CO
24.
o ukončení projektu MCS
25.
o riešení možnosti výstavby cesty v Monkovej doiline

VZN č.
Informáciu
Informáciu
Informáciu
Informáciu
Informáciu
Informáciu
Informáciu

B . Schvaľuje
1.
lenov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2.
rogram zasadnutia obecného zastupiteľstva
3.
menu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3
4.
oncepciu umiestňovania a povoľovania reklamných tabúľ, informačných a propagačných
zariadení na území obce Ždiar
5.
rpieť na pozemkoch registra E kN s parcelným číslom č. 4514 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 9303 m2 a s parcelným č. 4515/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 619 m2 ,
podľa geometrického plánu č. 25/2011, úradne overeného pod č. G1-202/12, geometrického
plánu č. 26ú2011, úradne overeného pod č. D1-203/12 a geometrického plánu č. 27/2011, úradne
overeného pod č. G1- 204/12. ktoré sú zapísané na LV č. 1 vedeným Správou katastra Poprad pre
k.ú. Źdiar uloženie plynárenského zariadenia, jeho prevádzku a údržbu.
6.
rechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena
7.
odanie žiadosti na Envirofond
- dobudovanie kanalizácie B.D
- reokonštrukcia III. jamy ČOV
- rekonštrukcia ČOV B.D.
8. Podanie projektu na Regeneráciu sidiel
9. Stravovanie cudzich osôb v zariadení ŠJ pri ZŠ s MŠ Ždiar
C. Ukladá
1. Poslancom OcZ vo svojich volebných obvodoch :

- zistiť skutkový stav napojenia domácností na obecnú kanalizáciu a riešiť
nezodpovedajúce napojenie v zmysle platnej legislatívy
- zistiť skutkový stav napojenia povrchovej vody z domacností do obecnej
kanalizácie a nezodpovedjúce napojenie riešiť v zmysle platnej legislatívy
- zistiť osadenie lapačov tukov v jedntlivých domácnostiach, ktoré prevádzkujú
stravovacie zariadenia a riešiť v zmysle platnej legislativy
- skontrolovať v každej domácnosti dodržiavanie VZN č. 4/2011, v prípade porušenia
VZN postupovať v zmysle platnej legslatívy
T : Október 2013

Z. Poslanci OcZ

2. Komisii výstavby, územného plánovania, ŽP a miestnej infraštruktúry pripraviť
doplnok k VZN č. 4/2011 riešenia zriadenia lapoačov tukov
- u nových stavieb povinnosť mať lapač tukov a jeho likvidáciu
- v jestvujúcich zariadeniach, ktoré prevádzkujú stravovanie povinnosť vybudovať
lapač tukov
D . Konštatuje
1. Nesplnenie uznesenia č. 25 odst. D bod 2
E. Zamieta
1. Žiadosť Jána Stropkaia o prenájom plôch na umiestnenie montovateľného
skladu / plechovú garáž / do času vyriešenia využitia danej parcely.
F. Doporučuje
1.
tarostovi obce vyzvať ObÚŽP o kontrolu prevádzkovania všetkých ČOV na území
obce.

G. Záver
1 .Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného
zasadania, ktoré sa bude konať v plánovanom termíne 26.11.2013 o 16,00 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť

Ždiar 24.09.2013

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

Overovateľ uznesenia: Peter Michalák

