UZNESENIE č. 13
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 30. 01. 2008

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
A. berie na vedomie
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Účasť poslancov na OcZ
3. Informáciu o žiadosti o súčinnosť spolupráce pri výkone proti epidemiologických
opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
4. Nariadenie starostu obce o zákaze organizovania podujatí a stretnutí
vzhľadom na výskyt žltačky
5. Informáciu o jednotlivých jednaniach starostu obce
6. Ospravedlnenú účasť na OcZ kontrolóra obce a poslanca S.Slebodu
7. Informáciu o písomnom stanovisku p. Zoričákovej a jej postoju k bytu v ZŠ.
8. Informáciu Prof. Miloša Jurkoviča o postavení hate v Blaščackej doline pre
potreby hasičov
9. Informáciu o riešení sťažnosti starostu obce o nedodržiavaní odchodu
autobusu s odchodom z Poradu 14.40 hod.
10. Správu o hospodárení obce za rok 2007
11. Správu o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2007
12. Informáciu o priebehu inventarizácie obecného majetku
13. Informáciu o zriadení vodovodnej prípojky pre zdravotné stredisko z dôvodu
vypovedania zmluvy o podružnom odbere s novým majiteľom budovy pri
zdravotnom stredisku s Veoliou Poprad
14. Informáciu o zriadení el. prípojky načierno v rokoch 2004 - 2005 do
služobného bytu v zdravotnom stredisku
15. Informáciu o zabezpečení požiarnych hadíc pre hasičov od p. Strachana, obecného
úradu a hasičského zboru
16. Informáciu o výške nákladov na zimnú údržbu za jednotlivé mesiace
17. Informáciu o vydávaní Zorského spravodaja
18. Informáciu o výsledkoch kontroly v ZŠ s MŠ vykonanej kontrolórom obce
19. Informáciu o prehľade zberu odpadu za rok 2007
20. Informáciu o upratovaní zdravotného strediska
21. Informáciu o stave existencie predajne potravín Jednota
22. Informáciu o karanténnych opatreniach pri žltačke v obci
23. Informáciu o ukončení roka 2007
24. Informáciu o priebehu výstavy turizmu v Bratislave
25. O montáži okien v zdravotnom stredisku
26. O zámeroch budovania parku pri farskom úrade
27. Dopuručujúce stanovisko stavebnej komisie k jednotlivým stavebným požiadavkám
občanov

28. Doporučujúce stanovisko komisie verejnoprospešných prác,sociálnej, zdravotnej a
bytovej starostlivosti k zmluvnej spolupráci so Spišskou katolíckou charitou

B. ukladá
1. Obecnému úradu zverejniť VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na miestach
na to určených.
2. Komisii ochrany a využitia krajiny, životného prostredia a verejného poriadku
pripraviť VZN za účelom riešenia voľného vypúšťania žúmp do priekop a potokov
3. Komisii verejnoprospešných prác,sociálnej, zdravotnej a bytovej starostlivosti
pripraviť podmienky, za akých je možné dať obecný byt do prenájmu na dobu určitú
4. Komisii ochrany a využitia krajiny, životného prostredia a verejného poriadku
pripraviť návrh riešenia kanalizácie pre dolný koniec
5. Komisii mládeže, kultúry a športu prevziať garanciu za priebeh uskutočnenia
ustanovujúcich schôdzi a zvolenia nového výboru, ktorý prevezme zodpovednosť za
fungovanie daného oddielu
6. Obecnému úradu pripraviť zvýšenie nájmu za nebytové priestory u nájomcov
u ktorých nebolo zvýšenie nájmu o 10 % a zároveň prehodnotiť nájomné podmienky
vyplývajúce zo zmluvy na rok 2008 u všetkých nájomcov
7. Zvolať komisiu verejnoprospešných prác,sociálnej, zdravotnej a bytovej starostlivosti
za účelom dohody výmeny bytov

C . schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. Podpísanie zmluvy so Spišskou katolíckou charitou o zabezpečovaní
poskytovania sociálnych služieb
3. Predloženie žiadosti vybudovania kanalizácie v Bachledovej doline a financovanie
projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
4. Umiestnenie reklamnej tabule potravín Sintra s.r.o. Poprad na zastávkach
SAD pri Bachledovej doline a Strednici
5. Zvýšenie poplatku za každé jedno predajné miesto na 500,- Sk
6. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP projektu „ Rekonštrukcia
Základnej školy v Ždiari“, ktorý je realizovaný pre “Základnú školu s materskou
školou v Ždiari „ a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce
7. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
8. Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkoch na projekt
9. Nákup služobného auta pre potreby obecného úradu s akontáciou 300 000 Sk
a mesačnými splátkami do 10 000 SK v celkovej hodnote max. do 700 000 Sk.
10. Prípravu projektu na výstavbu amfiteátra na Strednici v spolupráci s
Gminou Tatranská Bukovina
11. Podanie žiadosti na Ministerstvo financií na rekonštrukciu obecných budov
12. Stavebné žiadosti občanov podľa prílohy č. 1
13. Podanie žiadosti na Úrad vlády o vybudovanie všešportového ihriska pri Základnej
škole

14. Poplatky jednotlivých ubytovacích subjektov pri inzercií na internetovej stránke
- penzión 800.- privát 500,- hotel
1.000,-.
15. Predložený návrh programu „ Kultúrne leto „ s tým, že sa bude dopĺňať podľa potrieb
na každom zastupiteľstve
16. Výmenu obecných svietidiel v čase priaznivej ekonomickej situácie

E. odporúča
Starostovi obce
1. Prehodnotiť zmluvné podmienky s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou
spoločnosťou a.s. a spôsob fakturácie za rok 2007.
2. Pripraviť VZN za účelom riešenia voľného vypúšťania žúmp do priekop a potokov

E. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 26.03.2008
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 30.01.2008

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

Overovateľ uznesenia : Milan Vojtaššák ............................................

