UZNESENIE č. 15
z pätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 30. 04. 2008

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
A/berie na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Účasť poslancov na OcZ
Informáciu o jednotlivých jednaniach starostu obce
Informáciu o výške nákladov na zimnú údržbu za rok 2007- 2008
Odsúhlasenú zonáciu intravilánu obce
Vykonaný výrub stromov v areáli ZŠ
Priebežné plnenie rozpočtu obce 1-3/2008
Oznámenie o ukončení vykonávania aktivačnej činnosti a jej pokračovaní od
14.05.2008
9. Doporučujúce stanovisko komisie stavebného rozvoja , dopravnej, informačnej a
miestnej infraštruktúry k jednotlivým stavebným požiadavkám
10. Informáciu o priebehu čistenia obce
11. Vedenie kroniky obce p. Chytilovou
12. Zápisnicu z verejného prerokovania Správy o hodnotení stavby Obnova
a dobudovanie turistických chodníkov a cyklotrás v Belianskych Tatrach a ich podhorí
13. Žiadosť o nájom bytu p. Budzáka Igora
14. Riešenie havarijného stavu na obecnej ceste pri píle
15. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ždiar za rok 2007

B. ukladá
1. Predsedom jednotlivých komisií OcZ zabezpečiť konkrétne riešenie s písomným
záznamom s občanmi, ktorí nerešpektujú upozornenia o vytekaní vody z ich
pozemkov na obecnú cestu
2. Poslancom OcZ dodržiavať harmonogram zasadaní komisií v zmysle zákona
o obecnom zriadení 369/ 1990 Zb. a dodržiavať rokovací poriadok pre komisie
schválený OcZ
3. Predsedom komisií a komisii ochrany životného prostredia, verejného poriadku a
využitia krajiny a obecnému úradu pripraviť návrh možnosti riešenia kanalizácie a
ČOV pre dolný koniec.
4. Komisií stavebného rozvoja , dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
prejednať na spoločnom stretnutí s majiteľom pozemku a žiadateľom p. Alojzom
Michalákom riešenie legalizácie prístupovej cesty k rodinnému domu
5. Obecnému úradu zabezpečiť vyzvanie na zaplatenie tých občanov, ktorí neuhradili
do dnešného dňa akékoľvek dane, poplatky a iné finančné pozdĺžnosti
6. Obecnému úradu zabezpečiť pre seniorov zájazd do Poľska a Rajeckej Lesnej
7. Obecnému úradu prejednať s Tescom možnosť zachádzania autobusu cez obec
8. Obecnému úradu rozposlať VZN obce Ždiar, kde sa rieši podávanie alkoholických
nápojov mladistvým všetkým prevádzkam, kde sa predáva alkohol.

9. Predsedom komisií a komisii ochrany životného prostredia, verejného poriadku a
využitia krajiny prejednať s p. Bekešovou – Ovomix stav zmluvných podmienok,
prevádzkovanie tohto zariadenia / žumpa / a budúci zámer obce na tomto mieste
urobiť rekonštrukciu PZ
10. Komisií stavebného rozvoja , dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
pripraviť návrh riešenia osadenia dopravných značiek s doporučenou nosnosťou tak,
aby sa nepoškodzovali obecné cesty

C . schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. VZN 2/ 2008 o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území
obce Ždiar
3. Aby rekonštrukcia verejného osvetlenia prebiehala postupnou výmenou
odsúhlasených svietidiel
4. Finančnú pomoc :
- 5 000 Sk – na organizáciu MDD
- 5 000 Sk – na organizáciu detskej superstar
- 12 500 Sk – odmena za vykonanie auditu
5. Záštitu predsedom PSK nad GFS v Ždiari a pozvanie prezidenta republiky ako hosťa
6. Vytvorenie parkovacích miest pri MŠ v Ždiari svojpomocne
7. Starostovi obce odmenu za l.Q 2008 k základnému platu podľa §-u 4 zákona
253/1994 Z.z.vo výške 40 %
8. Stavebné žiadosti občanov podľa prílohy č. 1
9. Nepojazdné hasičské auto rozobrať a dať do zberných surovín
10. Mandátnu zmluvu s firmou IMPRO s.r.o. o obstaraní stavebných podkladov pre
výstavbu kanalizácie pre Bachledovú dolinu
11. Služobnú cestu starostovi Ing. Pavlovi Bekešovi a poslancom Ing Mariánovi
Bekešovi, Vladimírovi Siskovi, Márii Andrášovej , ekonómke OcÚ Jane Olekšákovej
cestu do Chabařovíc za účelom podpísania zmluvy o budúcej spolupráci v termíne
17.-18. mája 2008
12. Zabezpečenie opravy ciest a opravy výtlkov na obecných cestách
13. Výsledok ekonomického auditu za rok 2007 a výsledok záverečného účtu za rok 2007
14. Celoročné hospodárenie obce v roku 2007 bez výhrad
15. Návrh podmienok za akých sa bude postupovať pri prideľovaní obecných bytov
16. Výmenu bytov v obecných bytoch a to nasledovne : MUDr. Dendis do dvojizbového
bytu, do jeho bytu sa nasťahuje Mgr. Zoričáková, v uvoľnenom byte po Mgr.
Zoričákovej sa zriadi jazyková učebňa. Služobný byt v Zdravotnom stredisku sa
pridelí Mgr. Budzákovej

D. odporúča
1. Starostovi obce pripraviť projektovú dokumentáciu a vysporiadanie pozemkov na
vybudovanie chodníka pozdĺž hlavnej cesty 1/67 od MŠ po potraviny ABC.
2. Starostovi obce pripraviť projektovú dokumentáciu na dopravné značenie
zabezpečujúce zvýšenie bezpečnosti v obci na ceste 1/67.
3. Starostovi obce v spolupráci s políciou nájsť riešenie prevencie, kontroly
proti podávaniu alkoholických nápojov v obci mladistvým osobám.

4. Starostovi obce zvolať jednanie s dotknutými organizáciami a obecného
zastupiteľstva ,za účelom obojstranného prevádzkovania náučného chodníka do
Kopského sedla
5. Starostovi obce prejednať s prenajímateľkou Ždiarskeho domu možnosť využitia
voľnej miestnosti na propagáciu fotoarchívu p. Petra Michaláka
6. Starostovi obce pripraviť návrh riešenia osadenia dopravných značiek s doporučenou
nosnosťou na obecných cestách , tak aby sa nadmerným zaťažením nepoškodzovali.

F. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 28 05. 2008
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 30.04.2008

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

Overovateľ uznesenia : poslankyňa Mária Andrášová
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